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Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng över 5 år. Vid Linköpings universitet har 

programmet funnits sedan 1995. Utbildningen är upplagd så att studierna från början är 

inriktade på den tillämpade psykologins problem och möjligheter och så mycket som möjligt 

liknar psykologens yrkessituation. Bland annat omfattar utbildningen två praktikperioder om 

sammanlagt 16 heltidsveckor. Studierna sker med hjälp av problembaserat lärande (PBL) och 

är organiserade i fem block, efter en introduktions kurs på 10,5hp: (I) kognitiv och biologisk 

psykologi, 40,5 hp; (II) utvecklingspsykologi och pedagogisk psykologi, 54 hp; (III) 

samhälle, organisations- och gruppsykologi, 84 hp; (IV) personlighetspsykologi och 

psykologisk behandling, 70,5 hp; (V) forskningsmetod och examensarbete, 40,5 hp. Parallellt 

med blocken löper ”strimmor” som fokuseras på träning i forsknings-metodik, psykometri 

och testkunskap samt samtalskonst.  

 

Den här rapporten är en psykologexamensuppsats, värderad till 30 hp, vårterminen 2011. 

Handledare har varit Thomas Karlsson. 
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Sammanfattning  
 

Forensiska tekniker såsom fingeravtryckstolkning har under senare år genomgått stora 

förändringar vad gäller exempelvis tekniska hjälpmedel, dock är människans roll i tolkningen 

fortfarande central i processen. Denna studie syftar till att öka kunskaperna om individernas 

kognitiva processer i tolkning av fingeravtryck genom ett experiment där 

fingeravtrycksforensiker, forensiker från andra fält än fingeravtryck samt noviser fick avgöra 

huruvida ett antal fingeravtryck härrörde från samma finger eller ej.  De kognitiva processerna 

studerades utifrån att testpersonerna fick rapportera sin tankar verbalt i form av att ”tänka-högt”. 

Resultaten transkriberades och analyserades sedan med mixade metoder (mixed methods), det 

vill säga med både kvantitativ och kvalitativ metod. Resultatet visar att fingeravtrycksforensiker 

signifikant bättre kan lösa denna typ av problem jämfört med övriga forensiker och noviser, 

men att det fortfarande finns kognitiva processer hos fingeravtrycksforesnikerna som medför 

risker i form av bias i förfarandeprocessen.     

 
 

 

Nyckelord Forensiskt, fingeravtryck, kognitiva processer, verbal rapportering, tänka-högt, mixad 

metod, grundad teori, kvantitativt, kvalitativt. 
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Förord 

 

En lång och lärorik process som efter drygt tre år kommit i hamn tack vare mer 

eller mindre heroiska insatser från ett flertal olika personer.  
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inget varit. 

Till Carina och Tobi för hjälp med transkriberingen, ett berg av tankar som 

skrämde mig. 

Till K. Anders Ericsson för din frikostiga delgivande av kunskap. 

Till Robert Thornberg för att ha lättat på den kvalitativa metodens slöjor. 

Till Eva, Neo och Tim för alla energi. 
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Kognitiva processer i fingeravtryckstolkning 

 

Inledning 

 

Psykologutbildningen vid Linköpings universitet är en 5-årig yrkesutbildning 

under institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) med stort fokus på 

problembaserat lärande. Under utbildningen har vi haft förmånen att ta del av ett 

flertal olika kunskapsområden och där kognitionsdelen i utbildningens upplägg 

innan omstruktureringen 2007 kom att avklaras tidigt i utbildningen. Redan 

2008 tog undertecknad kontakt med Thomas Karlsson, som sedermera kom att 

bli handledare för denna uppsats, huruvida han hade några spännande projekt 

inom kognitionsblocket som skulle kunna ligga till grund för ett examensarbete. 

Detta kom slutligen att utmynna i detta samarbete med SKL och framförallt ett 

nära samarbete med fingeravtrycksforensiker Malin Helgesson. Studien som 

togs fram i en process mellan undertecknad, Thomas Karlsson samt Malin 

Helgesson och fortlöpte i varierande intensitet under åren 2008 till 2011.  

 

Bakgrund 

 

Kognition 

 

Kognitiva processer. Sternbergs (2009) definition av kognitiv 

psykologi är studerandet av hur människor uppfattar, lär, minns och tänker kring 

information. Både Eysenck, Keane (2000) och Sternberg (2009) lyfter bredden i 

begreppet kognition som bland annat innefattar allt från perception, 

uppmärksamhet samt minne till problemlösning och beslutsfattande. Alla dessa 

delar inom kognitionsblocket är i sig hela forskningsfält varför det i bakgrunden 

kommer ges endast en summarisk sammanställning av de kognitiva processer 

som direkt är kopplade till uppsatsens studieområde.   

 

Perception. Perception är enligt Sternberg (2009) en uppsättning 

processer med vilka vi känner igen, organiserar och skapar förståelse med 

utifrån yttre stimuli. Ashbaug (1999) menar att hjärnan vill ordna och 

kategorisera intryck och vissa av dessa fenomen kan motarbeta försöken att 

tolka fingeravtrycken på ett så objektivt sätt som möjligt. Ögonen beskrivs 

ibland som en kamera, men detta är en starkt förenklad bild då ögat egentligen 

bör ses som en förlängning av hjärnan, där en bild exponerad på näthinnan 

transformeras till elektriska impulser som transporteras till hjärnan och sedan 

bearbetas där för att slutligen bli en tolkning av synintrycket (Ashbeug, 1999). 

Dessa tolkningar försöker hjärnan sedan göra meningsfulla, ibland på sätt som 

medvetet kan förvrängas med exempelvis synvillor.  Synvillor kan ge en 

förvrängd tolkning av faktiskt ”korrekta” bilder samtidigt som andra ”korrekta” 
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tolkningar bygger på att hjärnan feltolkar bilder för att tolkningen skall bli 

korrekt (Sternberg, 2009).  

 

Mönsterigenkänning. Mönsterigenkänning är enligt Sternberg (2009) 

samt Eysenck och Keane (2000) en kognitiv process där individen strävar att 

skapa en förståelse av de intryck som uppfattats. Mönsterigenkänning är en 

kognitiv process som används vid många olika typer av igenkänning, inklusive 

auditivt och visuellt material (Dien, 2009). Dessa mönsterigenkännings system 

beskrivs ofta som två olika system där ett utgår ifrån att olika enheter sätts ihop 

till en enhet, exempelvis ett antal linjer som vid granskande tillsammans visar 

sig vara ett fingeravtryck, det andra systemet är inriktat på att känna igen helhet 

såsom ett bekant ansikte i en grupp människor (Sternberg,2009). Eysenck och 

Keane (2000) och Sternberg (2009) definierar dessa två olika vägar i kognitiva 

processer som bottom-up och top-down, där bottom-up, utgår ifrån exempelvis 

ovan nämnda linjer som sätts ihop till en enhet för att bilda ett mönster såsom ett 

fingeravtryck, en datadriven process. Emedan en top-down process exempelvis 

tolkar två parallella linjer som bokstäverna ”l” om dessa linjer befinner sig 

emellan ett i och a, som i ordet illa, en process som utgår från våra tidigare 

förkunskaper och tankar. I en top-down påverkas processen alltså betydligt mer 

av individens förväntningar och tidigare upplevelser än i en bottom-up process 

där grundmaterialet i större utsträckning ligger till grund för tolkningen. 

 

  Problemlösning. Problemlösning är en medvetet aktiverad och styrd 

sökning genom ett fält av alternativa mentala möjligheter (Eysenck & Keane, 

2000). Problemlösning är något gemensamt för de flesta i våra vardagsliv, dock 

med skillnaden att tankeprocesserna kan se väldigt olika ut från människa till 

människa (Eysenck & Keane, 2000). Sternberg (2009) skriver om 

problemlösning som en komplex cykel med delar som problemidentifikation, 

problemdefinition, strategiskapande för problemlösningen, organiserande av 

information kring problemet, fördelning av resurser, kartläggande av 

problemlösningen och evaluerande av problemlösningen. Newell och Simon 

(1972) var tidiga i forskningsfältet kring beslutsfattande och skapade en modell 

där strukturen kring problemlösning innehöll flera steg, ett initialt skede, via ett 

flertal olika etapper till ett slutligt målskede.  

 

 Problemlösning och expertis. Det finns ett flertal olika skillnader i 

problemlösningsprocessen hos experter respektive noviser. Experter har större 

kunskap, bättre organisation, har automatiserade processer, kan bedöma 

svårighetsgraden, och kan lättare ändra strategier, allt i den aktuella 

expertisdomänen (Sternberg, 2009). Eysenck och Keane (2000) menar att en 

expertiskunskap fås genom träning och att det tar omkring nio till tio år för att 

nå en nivå som skulle kunna definieras som expertis. Enligt Ericsson, Charness, 

Feltovich och Hoffman (2006) och Ericsson (2004) har expertiskunskaper 
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tillgodogjorts genom omkring fem timmars daglig träning under flera år, han 

lyfter även ”brytpunkter” där omkring 10 000 timmars träning verkar vara en 

gräns för när expertiskunskap tillgodogjorts. I denna pilotstudie kommer denna 

definition av expertis inte beröras i någon större omfattning, dock skulle vidare 

forskning i fältet kring forensisk kunskap och expertiskunskap vara av centralt 

intresse. En språklig definition ligger i att forensiker i denna studie även 

benämnas som experter, detta utifrån forensiska kunskaper i förhållande till 

noviserna.  

 

Beslutsfattandeprocesser. Problemlösningen som ovan beskrivits 

innefattar som nämnts ett antal olika steg varav flera innefattar beslut i olika led. 

Sternberg (2009) menar att tidiga forskare i beslutsprocesser hade en övertro på 

människors rationalitet kring beslut, vidare resonerar han kring hur beslut gärna 

tas på information som finns i minnet istället för att lägga energi på att söka 

mindre tillgänglig information. Sternberg (2009) menar dock att människor kan 

öka sannolikheten för väl underbyggda beslut på flera olika sätt såsom att ta sig 

tid att utvärdera premisserna, genom att skapa flera olika mentala modeller av 

möjligheterna och genom träning av slutledningsförmåga.  

 

I rapporten kommer utifrån ovanstående resonemang en bred definition av 

kognitiva processer tillämpas utifrån att allt från visuella intryck till 

beslutsprocesser per definition kan räknas som kognitiva processer. 

 

Forensiskt kunskap 

 Historik. Artonhundratalets senare del gav nya tranportmöjligheter 

som gjorde att brottsligheten kunde röra på sig på ett nytt sätt, samtidigt som den 

snabba urbaniseringen ledde till att anonymiteten blev större jämfört med 

tidigare samhällen där ”alla kände alla” (Eriksson och Rispling, 1975). Med 

fotografiteknikens utveckling blev det dock möjligt att fotografera kända 

brottslingar och skapa register med dessa, dock växte dessa register snabbt vilket 

gjorde att en kategorisering blev nödvändig, detta utifrån kroppsdatakategorier 

såsom längd, vikt, kroppsbyggnad och även öronmusslans utseende (Eriksson & 

Rispling, 1975).   Modern användning av fingeravtryck som identifikation av 

individer har enligt Ashbaugh (1999) sin start i slutet av 1800-talet, då bland 

annat Scotland Yard tog in fingeravtryck som en komplement till övriga 

kroppsdatakategoriseringar för att idag tillsammans med bland annat DNA 

analyser ha en viktig funktion i forensiskt arbete. I Sverige dömdes en 

inbrottstjuv delvis utifrån fingeravtryck som bevismaterial för första gången 

1912 (Eriksson & Rispling, 1975). 
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Fingeravtryck. Fingeravtryck eller papilarlinjemönster är uppbyggda 

av hudceller som ”vandrat ut” från det understa lagret av överhuden. De mönster 

som bildas är ett resultat av den ojämna formen mellan överhuden och 

läderhuden (Eriksson & Rispling, 1975; Ashbaugh, 1999). Mönstren är enligt 

Eriksson och Rispling(1975) och Ashbaugh (1999) oförändrat livet igenom, så 

även om överhuden skulle skadas kommer den att växa ut i samma formationer. 

Dessa mönster är enligt Eriksson och Rispling (1975) centrala i polisiär 

identifieringslära då de skiljer sig emellan olika personer och därför kan ligga 

till grund för att identifiera enskilda individer. Läran om fingeravtryck kallas 

daktyloskopi, fingeravtrycksupptagningar kallas daktylogram eller ”daktningar” 

i vardagstal, och forensiker med fingeravtryck som specialitet kallas daktyloger. 

Dessa förklaringar av begrepp och benämningarna i sig kommer att användas 

parallellt i rapporten. Utöver fingrarnas avtryck används även exempelvis 

handflatans papillarlinjemönster i polisiärt arbete, dock kommer inte dessa att 

avhandlas i denna rapport. 

 Fingeravtrycksidentifiering. Fingeravtrycksidentifiering handlar 

enligt Ashbaugh (1999) om att individualisera ett fingeravtryck till den nivå att 

den bara kan komma från en källa, vilket gör att frågan hur mycket data som är 

tillräckligt blir central. Ashbaug (1999) menar att fingeravtrycksindentifiering 

har fyra grundkriterier som gör individualisering möjlig, det vill säga 

möjligheten att koppla ihop ett fingeravtryck till en viss person. Dessa fyra 

punkter är, att fingeravtrycken får sin slutgiltiga form redan i fosterstadiet, att 

fingeravtryck är permanenta livet igenom bortsett från eventuell permanent 

ärrbildning, att fingeravtrycksmönster och detaljerna i små papillarlinjeområden 

är unika och icke återkommande och slutligen att fingravtrycksmönster varierar 

inom vissa ramar som möjliggör klassificering (Ashbaugh,  1999). Vid 

identifiering av fingeravtryck beskrivs tre nivåer av detaljer. Nivå ett är 

avtryckets generella mönster, bågar, slingor och virvlar, som vid en överblick 

kan utesluta andra typer av grundmönster (Ashbaugh, 1999). Vissa typer av 

mönster är enligt Ashbaugh (1999) mer ovanliga medan andra är vanligare. 

Andra nivåns detaljer handlar enligt Ashbaugh (1999) om hur fingeravtryckens 

enskilda linjer ser ut. Här talar man om till exempel linjeslut, förgreningar 

(gafflar), korta linjer och punkter. Den tredje nivåns detaljer ger enligt Ashbaug 

(1999) specifika detaljer på enskilda linjer såsom svettporers placering och 

linjens varierande tjocklek. I Sverige används enligt standardförfarandet (SKL, 

2007) en "icke-numerisk standard" som innebär att den enskilda handläggaren 

av ärendet bedömer huruvida all tillgänglig information i avtrycket är tillräcklig 

för att möjliggöra en individualisering. Det finns med andra ord inga fastställda 

gränsvärden kring hur många detaljer som skall överensstämma för att 

individualisera ett avtryck. Hur mycket information som är tillräckligt för att 

individualisera ett avtryck är enligt Ashbaugh (1999) en subjektiv fråga. Svaret 

på hur mycket överrensstämmelse mellan två avtryck som krävs, är en åsikt 
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skapad av fingeravtrycksexperter som grupp och den enskilda experten. På 

SKL:s kemi- och teknikenhet har man tagit fram ett standardförfarande för 

fingeravtrycksjämförelse som stöd i arbetsprocessen (SKL, 2007). 

Standarförfarandet gäller vid avgörandet huruvida säkrat avtryck kommer från 

misstänkt person eller finns i det svenska daktylogramregistret. 

Standardförfarandet för fingeravtryck (SKL, 2007) har utöver inledande 

förarbete och efterföljande redovisning och sluthantering i princip fyra 

avgränsade steg ”ACE-V”, där A står för ”analys”, C för ”jämförelse” 

(comparison), E för ”evaluering” och V för ”verifiering”. I analysen avgör 

handläggaren hur många och vilka av de säkrade avtrycken som skall användas, 

huvudprincipen är dock att samtliga säkrade avtryck representeras i urvalet. 

Avtrycket eller avtrycken analyseras sedan utifrån den ickenumeriska standard 

som ovan nämnts. I jämförelsen jämförs de säkrade avtrycken mot upptagna 

avtryck på daktylogram från eventuella misstänkta men även gentemot vissa 

datoriserade register såsom spårregister. Evalueringen innebär att handläggaren 

utvärderar det som framkommit vid jämförelsen och därefter kommer till någon 

av följande slutsatser om avtrycket:  

(1) Att det med visshet härrör från en viss person.  

(2) Att de inte har identifierats till någon person. 

(3) Att det med visshet inte härrör från en viss person.  

Verifieringen innebär enligt standardförfarandet (SKL, 2007) att ovanstående 

process, helt oberoende av den första handläggaren, utförs av ytterligare en 

handläggare. För ett utlåtande krävs att båda handläggarna kommit fram till 

samma slutsats. Vid oenigheter får en tredje, oberoende handläggare, komma 

med ett resultat som jämförs med de två tidigare.   

 Människan i fingeravtryckstolkningsprocessen. Ashbaug (1999) 

menar att synen är i stort sett synonym med en fingeravtryckstolkningsprocess, 

trots att avtrycken är fysiska bevis så är analysen av dessa bevis en mental 

process. Fysisk information i form av exempelvis ett fingeravtryck bearbetas via 

synintryck till en mental process i hjärnan (Ashbaug, 1999), eller en process som 

går ”från sensation till representation” (Sternberg, 2009, s.79). Enligt Ashbaug 

(1999) kan processen då hjärnan i arbetet med att skapa mening ur intrycken 

skapa problem i exempelvis fingeravtryckstolkning där en så objektiv ställning 

som möjligt eftersträvas. Hjärnan registrerar bilder för att sedan jämföra dessa 

och i denna process finns en underliggande strävan att skapa överrensstämmelse 

(Ashbaugh, 1999). Denna typ av tolkningsprocesser gör enligt Ashbaugh (1999) 

det nödvändigt att i exempelvis fingeravtryckstolkning eftersträva att 

brottsplatsavtrycket kontrolleras först innan daktyloskoperingen. Dror och 

Fraser-Mackenzie (2008) pekar också på flera ”svagheter” i människors 
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kognitiva processer i fingeravtryckstolkning, den slutsats människor drar av 

olika data kommer till stor del vara en produkt av hur detta tolkas utifrån 

tidigare erfarenheter och kunskaper, motivation, samt aktuell emotionell status. 

Exempelvis hänvisar Dror och Fraser-Mackenzie (2008) till studier där 

försökspersoner utifrån om det i fiktiva rättegångar fått höra försvarets eller 

svarandes version först tenderar att ”tro” på det de hör först. 

  Fingeravtryck i rättsliga sammanhang. I Sverige finns idag enligt 

jurist C. Lyckman på Domstolsverket (telefonintervju, 28 februari, 2011) ingen 

statistik kring vilken typ av bevis som åberopas inom domstolsväsendet, vilket 

då innebär att det inte heller går att utröna hur ofta eller vilken bevisstyrka som 

fingeravtryck har i juridiska sammanhang. Moenssen (2002) beskriver dock hur 

DNA analyser åtminstone då artikeln skrevs haft problem att kunna påvisa 

skillnader mellan exempelvis enäggstvillingar, emedan fingeravtryck bland 

enäggstvillingar skiljer sig åt så pass att individualisering kan göras. Dror och 

Fraser-Mackenzie (2008) pekar på att forensiska bevis uppfattas som ofelbara, 

vetenskapligt underbyggda och obestridliga sanningar, vilket också gör att dessa 

har en stor påverkan på domare och jurygrupper i amerikanska domstolar. 

Tidigare forskning 

Enligt Karlsson, Bertler och Rasmusson (opublicerat manuskript) har den 

forensiska disciplinen dramatiskt förändrats under senare år med bland annat 

nya tekniska hjälpmedel, trots de tekniska framgångarna så är tekniken dock 

fortfarande beroende av de människor som hanterar verktygen. Karlsson, Betler 

och Rasmusson (opublicerat manuskript) har utifrån detta inlett ett 

forskningssamarbete mellan SKL och IBL med rubriken "Forensic thought: 

problem solving, creativity, and the development of expertise in criminal 

investigation", denna studie om kognitiva processer i fingeravtrycksjämförelser 

har tillkommit som en del i detta forskningssamarbete. Meonssens (2002) lyfter 

att den forensiska grenen fingeravtryckstolkning har börjat bli ifrågasatt utifrån 

hur ”vetenskaplig” metoden är, samt att kritiska röster lyfts kopplat till 

evalueringsprocessens ”ACE-V” vetenskaplighet då den berör subjektiva 

bedömningar. Flera studier visar på att den mänskliga faktorn komplicerar 

fingeravtryckstolkning. Dror, Péron, Hind och Charlton (2005) utförde ett 

experiment med tjugosju universitetsstudenter där dessa utifrån ett antal olika 

grader av ”top-down” manipulationer av materialet fick avgöra huruvida två 

fingeravtryck härrörde från samma finger, manipulationerna bestod i olika grad 

emotionellt laddade kontextdata såsom text, bilder och även subliminala 

budskap i texten. Dror, Péron, Hind och Charlton (2005) visade att dessa 

manipulationer av emotionellt laddade kontextuell data påverkade resultatet på 

en signifikant nivå, åtminstone i de fall där fingeravtrycken var mer svåravlästa. 

Dror, Charlton och Péron (2006) gjorde även en studie på fingeravtrycksexperter 

där det fick avgöra huruvida avtryck härrörde från samma person, avtrycken 
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som fingeravtrycksexperterna själva några år tidigare hade tolkat vara från 

samma person ”återanvändes” utan deras vetskap men skrevs in i ett nytt kontext 

där det antyddes att avtrycken inte härrörde från samma person. I denna nya 

kontext så ändrade fyra av de fem sina tidigare träffar, varav tre till att avtrycken 

inte härrörde från samma person och en till att denne inte kunde ta beslut på 

detta underlaget (Dror, Charlton & Péron, 2006).Vidare menar Dror och Fraser-

Mackenzie (2008) att den mänskliga faktorn i fingeravtryckstolkning kan visa 

sig som en svaghet, exempelvis i den så kallade ”Madridbombningen” 2004 där 

ett flertal forensiska experter drog felaktiga slutsatser, och där detta delvis 

uppfattades bero på att fallet var emotionellt engagerade, viktigt och 

motivationsdrivet i form av att snabbt hitta en skyldig. Dror och Fraser-

Mackenzie (2008) sammanfattar sin studie med vikten av att se till hur den 

mänskliga kognitionen gärna vill hitta en ”tillfredställande slutsats” snarare än 

en i alla lägen helt ”korrekt slutsats”. Byrd (2006) sammanfattar detta i Journal 

of forensic identification att människor tenderar att hitta det man vill hitta och se 

det man vill se och detta i sin tur kan påverka det praktiska forensiska arbetet. 

National research council of the national academics (2009) riktar kritik mot de 

forensiska teknikernas brist på standardisering, bristen på enhetlighet i 

certifieringen av forensiker, vidare menar man att det finns en brist på 

standardiserade förfaranden och i de fall det finns så är dessa vaga eller 

bristfälligt framtagna. Dessa brister menar man ligger till grund för ett allvarligt 

hot mot kvalitén och trovärdigheten i forensiskt arbete. Variationerna i de olika 

disciplinernas vetenskapliga förankring är ett problem och även inom 

disciplinerna kan det inte dras slutsatser såsom att fingeravtrycksbevis alltid är 

bra då kvalitén mellan varje avtryck varierar (National research council of the 

national academics, 2009). På national research council of the national 

academics (2009) menar man att forskningsläget inom de forensiska metoderna 

generellt har för få studier gjorda för att kunna påstå sig ha en vetenskaplig bas 

och hög validitet.         

 

Med studien vill undertecknad analysera den mänskliga kognitionens roll i 

fingeravtryckstolkning och som pilotstudien i svenska förhållanden öppna upp 

för vidare forskning i kunskapsfältet.  

 

Frågeställning och syfte  

Frågeställning. Frågeställningen som studien utgår ifrån är: Vilka 

kognitiva processer används i fingeravtryckstolkning? 

Syfte. Syftet med studien är att klargöra vilka kognitiva processer 

som används i, och som möjligen är avgörande för framgångsrik 

fingeravtryckstolkning. Detta för att se hur tankeprocessen i 

fingeravtrycksavläsning skiljer sig hos fingeravtrycksforensiker, andra 
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forensiska experter samt noviser, samt i vilka steg i processen som 

fingeravtryckshandläggaren bör vara särskilt uppmärksam på beteenden som 

utgör risker för analysprocessen.   

Material och metod 

Studien utformades som ett experiment med mixad metodansats där både 

kvantitativa- och kvalitativa metoder använts. Analysen av studien kan delas in i 

tre delar: 

(1) En kvantitativ del med syfte att se till hur framgångsrikt de olika 

kategorierna av försökspersoner löste problemen.  

(2) En grundad-teori (”grounded theory”, Charmaz, 2010; Thornberg & 

Forslund Frykdal, 2009; Guvå & Hyllander, 2003) ansats med syfte att statistiskt 

se hur de kognitiva processerna ser ut i lösningsprocessen mellan de olika 

grupperna. 

(3) En grundad-teori ansats med syfte att med teoretisk kodning och memos på 

en mer kvalitativ nivå hitta tänkbara relationer och teorier kring hur de kognitiva 

processerna ser ut i lösningsprocessen.  

Deltagare 

Urvalet bestod av tre grupper, forensiker med fingeravtryck som specialitet, 

forensiker med andra specialiteter än fingeravtryck samt noviser. Syftet med de 

olika grupperna var att kunna se till om förmågan att tolka fingeravtryck skilde 

sig och i så fall hur det skilde sig utifrån kognitiva processer. Totala antalet 

deltagaretestpersoner var tjugofyra (N=24), varav fyra var 

fingeravtrycksforensiker (N=4), åtta övriga forensiker (N=8) samt tolv noviser 

(N=12), antalet byggde på en uppskattning utifrån hur många som rimligen 

kunde tas med i en studie på denna nivå samtidigt som de inte skulle vara så få 

att resultatet eller användningen av resultatet blev lidande. Antalet 

fingeravtrycksforensiker kom av att det i Sverige på denna nivå endast fanns 

fem yrkesaktiva inom SKL och en av dessa var med i framställningen av studien 

varför det slutliga antalet aktuella deltagare blev fyra. Samtliga forensiker kunde 

delta i studien på arbetstid. Noviserna rekryterades med hjälp av 

informationslappar och muntlig information på Linköpings universitet och olika 

kommunala verksamheter inom Norrköpings kommun. Informationen som 

deltagarna erhöll var att det var en studie om fingeravtryckstolkning i form av 

ett testmaterial som skulle bearbetas utifrån en speciell metodik, att 

experimentet skulle filmas och som maximalt skulle ta två timmar av 

databearbetning i anspråk. Ingen ersättning utgick till deltagarna i experimentet. 

Inklussionskriterier för studien var att testpersonerna var mellan 18-65 år, kunde 

hantera svenska språket motsvarande ett modersmål, och hade en fullgod syn 
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motsvarande godkännande för bilkörning, eventuellt med hjälpmedel såsom 

glasögon eller linser. För noviserna gällde även att de skulle ha en 

utbildningsnivå på motsvarande minst tre år på högskolenivå. Dessa 

inkluderingskriterier valdes dels utifrån att deltagarna skulle kunna närma sig 

experimentmaterialet på ett adekvat sätt, dels utifrån att profilen i samtal med 

kontaktperson på SKL uppskattades stämma väl överrens med de forensiker som 

skulle komma att delta i studien. I den slutliga analysen på del två och del tre 

användes i detta material rapporteringen från endast tolv av de totalt tjugofyra 

personerna, samtliga fyra fingeravtrycksforensiker, fyra forensiker med andra 

specialiteter än fingeravtryck samt fyra noviser. Forensikerna samt noviserna 

slumpades fram. Orsaken till diskrimineringen av den totala datainsamlingen i 

dessa delar var för att avgränsa materialet till ett rimligt omfång i förhållande till 

ett examensarbete på psykologprogrammet.  

 

Materialet 

 Framställande av experimentmaterial. Drygt femtio personer deltog 

i insamlandet av fingeravtryck till experimentmaterialet. Projektledaren hade 

plasthandskar för att inte kontaminera materialet med andra fingeravtryck än de 

ämnade. Varje person fick ett brev med information om hur fingeravtrycken 

skulle användas (appendix A), personen fick läsa igenom informationen för att 

sedan skriva på ett godkännande. Brevet veks sedan ihop av personen själv och 

lades in i en plastpåse med ”minigrip” förslutning, för att sedan läggas i ett 

papperskuvert som förslöts. Slutligen fick varje person lämna en finger 

daktyloskopering av fingeravtrycken på vänster respektive höger hand, varje 

fingers avtryck gjordes två gånger för att ha två tryck att välja emellan i 

urvalsprocessen till experimentmaterialet. Brevet, plastpåsen, papperskuvertet 

samt daktyloskoperingen var alla märkta med ett unikt nummer för att kunna 

matchas ihop i ett senare stadium. Allt material lämnades till SKL som utifrån 

materialet med teknikerna ”ninhydrin” och ”Basic Yellow 40” tog fram och 

fotograferade fingeravtryck från breven och plastpåsarna. En 

fingeravtrycksforensiker från SKL tillsammans med projektledaren satte sig 

sedan ner och tog utifrån fotografierna fram ett testmaterial med tjugofyra 

objekt, där varje objekt i form av en vit kartong i A4 med två ”fönster” och ett 

centralt placerat fingeravtryck i vardera fönstret. Bland de tjugofyra objekten 

hade tolv avtryck från samma finger – ”träff” (match), emedan tolv presenterade 

två avtryck som inte var från samma finger – ”miss” (missmatch). De avtrycken 

som presenterades var klassade som "lätta" (exempel i figur 1), "medel" 

(exempel i figur 2) eller "svåra" (exempel i figur 3) utifrån forensikerns 

bedömningar. Dessa klassificeringar var för deltagarna okänd och slumpades 

fram i två batterier, A respektive B, i grupper om fyra, det vill säga fyra lätta, 

fyra medelsvåra och fyra svåra, fyra lätta, fyra medelsvåra och fyra svåra. 
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Utifrån studiens begränsade omfång valdes materialet att inte balanseras, det vill 

säga alla träffar i batteri A är även träffar i batteri B.  

 

Figur 1. Lätt – träff, det vill säga avtryck som härrör från samma finger. 

 

Figur 2. Medel – icketräff, det vill säga avtryck som inte härrör från samma 

finger. 

  

Figur 3. Svår – träff, det vill säga avtryck som härrör från samma finger. 

Svårighetsgraderna byggde på bland annat avtryckens kvalité och avtryckens 

likheter/olikheter. Materialet kontrollerades ett flertal gånger för att tillse att 

inga misstag gjorts i framställningsprocessen. Svarsblanketten innehöll frågan 

om fingeravtrycken härrör från samma finger, ja eller nej, samt en likertskala om 
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hur säkra de var på att bedömningen var korrekt (appendix B). På likertskalans 

fråga ”Jag är helt säker på att mitt ovan givna svar är korrekt” kunde följande 

svar anges, ”Inte alls säker/chansning”, Osäker”, ”Ganska säker” och ”Helt 

säker”.  

Övrigt material. De hjälpmedel som samtliga deltagare hade tillgång 

till var ett bord, en höj och sänkbar stol, en ställbar kontorslampa, ett 

förstoringsglas samt en penna. Även om lokalen kunde var olika mellan 

testtillfällena var kontorslampan och förstoringsglaset alltid desamma. Utifrån 

Ashbaug (1999)  som skriver att processen fingeravtryckstolkning är en mental 

process och alla ovidkommande intryck såsom oljud är störningar och bör 

undvikas, så valdes i möjligaste mån miljöer där dessa ovidkommande intryck 

var så få som möjligt. De lokaler som användes var kontor på SKL i Linköping, 

ett kontor i privat bostad samt ett sammanträdesrum på en landstingsinrättning. 

Kontorslampan var utrustad med lysrör och med ställbar arm. Förstoringsglaset 

med två gångers förstoring var av en modell inte kräver att deltagaren håller i 

den utan bara kan lägga den på objektet som skall förstoras, detta för att undvika 

felaktigheter i resultatet på grund av hur förstoringsglaset hanteras. 

Förstoringsglaset hade även en millimetergraderad linjal ingraverad i botten. En 

videokamera av DV-modell användes för att ta upp ljud från experimentet. 

Val av metod  

Val av metod baseras på att studien är ett pilotprojekt i det aktuella 

ämnesområdet med delsyfte att öppna upp för vidare forskning, vilket kräver en 

öppen och bred ansats. Valen vad gäller analysmetod har vuxit fram eftersom i 

studien, detta utifrån att studien varit en pilotstudie i området, detta medvetna 

val gjordes utifrån personliga kontakter i projektets initialskede med bland andra 

K.A. Ericsson (personligt samtal, 16 april, 2009) och Nils Dahlbäck (personligt 

samtal, 19 maj, 2009) båda forskare i angränsande områden. En ren kvantitativ 

del med split-plot faktoriell anova analys gjordes av huruvida det fanns en 

skillnad i hur många rätt respektive fel svar fingeravtrycksforensiker, övriga 

forensiker samt noviser gjordes, samt hur säkra de var på sina svar. En 

kvantitativ analys av en grundad teoriansats av deltagarnas rapporterade tankar 

vid fingeravtrycksanalysen och slutligen en grundad teoriansats med mer 

kvalitativ analys av deltagarnas tankar vid fingeravtrycksanalysen. Sammantaget 

ger detta att studiens metod räknas som en ”mixed methods”, mixad metod, 

enligt definitioner av bland annat Brannen (2011) och Feilzer (2009).  

 

Mixad metod. Mixad metod är enligt Onwuegbuzie, Bustmante och 

Nelson (2010)  en forskningsansats som kombinerar kvantitativa och kvalitativa 

förhållningssätt, och som Leech, Dellinger, Brammagan och Tanaka (2010) 

beskriver innebär det att befinna, sig eller röra sig, i kontinuumet emellan 

postpositivism och konstruktivism. Onwuegbuzie, Bustmante och Nelson (2010) 
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skriver att mixad metod med bredd, djup, förståelse och bekräftande använder 

sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder, något som redan har gjorts 

under lång tid men som i sin nu uttalade form representerar ett nytt 

forskningsparadigm. Leech et al. (2010) lyfter hur man utifrån pragmatisk 

synvinkel kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder när det gagnar 

forskningen, detta för att som Onwuegbuzie, Bustmante och Nelson (2010) 

menar maximera kunskapsinhämtandet från den tillgängliga datan. I denna 

studie växte denna mixade metodansats fram allt eftersom datainsamlingen 

pågick och samtidigt processen hur datamaterialet bäst skulle användas för att 

besvara frågeställningen. Detta är, så vitt det har varit spårbart, en av de första 

uttalade mixade metodstudierna som studerat det forensiska området.  

 

Statistisk analys. I den kvantitativa statistiska analysen användes 

split-plot anova för att testa faktorerna i olika kombinationer. Borg och 

Westerlund (2006) visar att med hjälp av anova beräkning så ser man på 

skillnaden mellan grupperna/kategorierna men tar även hänsyn till skillnaderna 

inom respektive grupp. Till den kvantitativa analysen av grundad teorikategorier 

användes även Kurskal-Wallis som en ickeparametrisk analysmetod av 

kategoridata (Kruskal & Wallis, 1952). Analysen gjordes i SPSS v.19. 

 

Likertskalan. För att få en bild av hur säkra försökspersonerna var på 

sina respektive svar användes en Likertskala med fyra olika alternativ som 

beskrivits tidigare. I den statistiska beräkningen kom dessa alternativ att få 

nummer ett till fyra, där ett motsvarade ”Inte alls säker/chansning”, två 

”Osäker”, tre ”Ganska säker” och fyra ”Helt säker”. Likertskalan har enligt 

Norman (2010) ifrågasatts som data i statistiska analyser men visar i sin studie 

att det mycket väl går att använda i statistiska sambandsstudier med goda 

resultat.  

 

Grundad teori. Grundad teori har enligt Guvå och Hylander (2003) 

samt Thornberg och Forslund Frykdal (2009) sin grund i den interaktionistiska 

teoritraditionen med syfte att skapa nya teoretiska modeller och begrepp som 

grundas i empirisk data. Metodens grundare Glaser och Strauss (2006) menade 

att forskning inte kan låsas fast vid att endast vara hypotesprövande utan även 

skall kunna utveckla nya teorier ur empiriska data. Den grundade teorin 

huvuddrag är att den med grundfrågan vad är det som faktiskt händer i 

materialet generera teoretiska modeller som bygger på empiriska data 

(Thornberg och Forslund Frykdal, 2009; Guvå och Hyllander, 2003; Alvesson & 

Sköldberg, 2008) och beskriver hur ett förutsättningslöst närmande till 

materialet, genom att hela vägen var beredd att gå tillbaka för att jämföra och 

revidera ända tills en mättnad uppnås och inget övrigt tillkommer, så har det 

under optimala betingelser arbetats fram en teori, där det förhoppningsvis vuxit 

fram en kärnvariabel eller kärnprocess (Charmaz, 2010) som förklarar vad som 
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sker. Vidare skriver Guvå och Hyllander (2003) att grundad teori vill studera 

människors beteende i naturlig kontext och inte i konstlade situationer såsom 

experiment, i denna studie föreligger just experimentet som metod dock med 

syftet att se till hur det kognitiva processerna ser ut i fingeravtryckstolkning 

vilket rimligen kräver att försökspersonerna får göra tolkningar i en miljö och 

verktyg som påminner om de miljöer och förutsättningar där 

fingeravtryckstolkningar sker normalt. Processen i grundad teori går i ett antal 

steg som börjar med en datainsamling i flera former såsom intervjuer och 

minnesanteckningar, redan i ett tidigt skede börjar dessa data separeras och 

sorteras i en initial, öppen kodning, som så småningom leder till en fokuserad 

kodning där exempelvis delar av den initiala kodningen slagits ihop i större 

undergrupper, ända tills en mättnad uppstår i analysmaterialet och de kategorier 

som kommit fram täcker spannet av data på ett tillfredsställande sätt (Charmaz, 

2010; Thornberg & Forslund Frykdal, 2009; Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Under hela processen förs anteckningar, memos, som tillsammans med all 

observerad data, i en löpande process jämförs och korrigeras, för att slutligen 

utmynna i en resultatdel (Thornberg & Forslund Frykdal, 2009). Materialet kan 

sedan hypotesprövas med hjälp av exempelvis statistiska metoder (Guvå & 

Hyllander, 2003). Thornberg och Forslund Frykdal (2009) beskriver även en 

delprocess i den grundade analysen kallad teoretisk kodning där funna koder 

relateras till befintliga teoretiska koder såsom orsak-verkan, strategier och mål, 

med syftet att skapa en integrerad teoretisk modell för att se vad det är som 

händer. Frågeställningen i rapporten skulle sannolikt enligt Glaser och Strauss 

(2006) ses som för snäv för att kunna räknas som en grundad teori, där dock 

Strauss något vidare tolkning skulle kunna närma sig en liknande frågeställning. 

Sammanfattningsvis kom studien att i två av delarna använda en grundad teori 

ansats, dock utan att göra anspråk på att följa grundad teoris arbetssätt till fullo 

på grund av studiens utformning.  

 

Tänka-högt protokoll. För att försöka fånga deltagarnas kognitiva 

processer i uppgiften användes ”think-aloud”, eller ”tänka högt” metodik, enligt 

Ericsson och Simon (1993), Fox, Ericsson och Best (2010), Ericsson och Kirk 

(2001) och Ericsson, Charness, Feltovich och Hoffman (2006). Vissa typer av 

verbala rapporter har enligt Ericsson (2003) visat sig ha en påverkan på 

prestationen, men att påstå att alla verbala rapporteringsmetoder har denna 

påverkan är felaktigt. Metoden tänka-högt har enligt Fox, Ericsson och Best 

(2010) använts i över 1500 olika studier kring kognitiva processer och tänkande, 

bland annat har den använts i studier av expertiskunskap (Ericsson, Charness, 

Feltovich & Hoffman, 2006) till processanalys av arkitekters arbete (Fan, 

Zhang, Jiang, Li och Hou, 2011). Metoden ”tänka högt” har genom åren fått 

kritik på flera olika plan. Bland annat lyfter Bernardini (1999) vikten av att vid 

användande av tänka-högt metodik få en kontext där deltagarna rapporterar sina 

tankar utan att det skall uppfattas som en social interaktion med testledaren, 
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risken om det uppfattas som interaktion är att deltagarna kommer börja anpassa 

rapporteringen till socialt etablerade normer och då både välja vad som 

rapporteras och i och med den parallella processen möjligen tappa fokus på 

primäruppgiften. För att skapa så optimala betingelser som möjligt utifrån detta 

så rekommenderar Ericsson och Simon (1993) att försöksledaren sitter snett 

bakom deltagaren och endast uppmanar denne att ”fortsätt tala” vid behov. 

Bernardini (1999) skriver även om risken med att deltagarna inte verbalt 

rapporterar automatiserade processer, det vill säga att i fallet med exempelvis 

fingeravtrycksforensikerna finns en viss risk att vissa tankar inte rapporteras då 

de processerna är så automatiserade att deltagarna inte är medvetna om dem. 

Dock så är experimentets utformning inte i överrensstämmande med hur 

fingeravtrycksforensikerna vanligen arbetar med bland annat datastöd i 

bildhanteringen  vilket skulle kunna försvåra vissa automatiserade processer och 

därav öka verbala rapporteringen. Someren, Barnard och Sandberg (1994) lyften 

risken med att få en störd process och att tappa verbala data i rapportering ifall 

uppgiften blir för komplicerad då arbetsminnets kapacitet då inte räcker till för 

att både lösa uppgiften och producera verbala rapporteringar. Att på ett 

meningsfullt sätt få en person att rapportera sina tankar utan att det påverkar 

resultatet har alltså ifrågasatts, Fox, Ericsson och Best (2010) har för att studera 

dessa ifrågasättanden gjort en metastudie där man med totalt 3500 deltagare 

visat att den verbala rapporteringen med tänka-högt metoden inte påverkar 

resultatet på en signifikant nivå. 

  

 Transkribering. Det finns ett antal svårigheter i att gå från tal till 

skriven text, där bland annat kvalitén kan ökas genom att det finns tydliga 

instruktioner om utskriftens syfte och utskriftsförfarandet (Kvale, 2008). 

Validitets diskussionen måste enligt Kvale (2008) innehålla frågan hur den 

optimala utskriften för just det forskningssyftet ser ut, hur mycket och vad som 

skrivs ut beror på syftet med undersökningen, typen av material och vilka 

resurser som finns tillgängliga. 

 

Procedur 

 Initial information. Försökspersonerna instruerades muntligt om 

studien och testet i stort samtidigt som denne kunde läsa samma information på 

ett skrivet forumlär, information om att experimentet skulle filmas men att 

ljudupptagningen var det primära, att materialet skulle avpersonifieras, användas 

som ett examensarbete på psykologprogrammet på LIU, samt att deltagaren 

alltid kunde avbryta studien och få sina uppgifter raderade. Vidare fick de veta 

att datainsamlingen som längst skulle ta två timmar i anspråk. Efter detta fick 

deltagaren skriva under att denne tagit del av informationen om studien, dess 

syfte, etcetera,  samt fylla i en blankett med bakgrundsdata såsom huvudsaklig 
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sysselsättning, utbildningsnivå, modersmål samt om eventuella 

synnedsättningar. 

 Träning av metoden tänka-högt. Deltagaren fick information om 

metoden tänka-högt, och sedan fick utföra ett antal träningsuppgifter för att 

vänja sig vid metoden enligt modell efter Ericsson och Kirk (2001).  I denna 

träningsuppgift, som i sin helhet finns i appendix C, fick deltagaren instruktioner 

att tänka högt, det vill säga verbalisera sin tankar från det att de påbörjade lösa 

en uppgift till den var löst. Denna rapportering skulle vidare vara så komplett 

som möjligt men på en komfortabel nivå, testpersonen instruerades att bete sig 

såsom om den ”satt ensam och talade för sig själv”. Ifall deltagaren kom att 

tystna för länge, vilket i praktiken kom att innebära allt mellan 5-20 sekunder 

beroende på tidigare rapportering och aktuell kontext, så fick den veta att 

testledaren skulle påminna denne om att ”fortsätt tala”. Sedan fick deltagaren 

göra ett antal praktiska exempel av typen ”nämn fem djur som kan finnas på en 

djurpark”, ”vilken är den sjätte bokstaven efter B?” och ”hur många är 

punkterna” samtidigt som ett ark med sexton punkter i ett mönster med fyra 

rader och fyra kolumner presenterades, allt detta samtidigt som denne skulle 

rapporterade sina tankar högt. Totalt gjorde varje deltagare fyra 

träningsuppgifter med instruktioner och klargörande om metoden i anslutning 

till varje uppgift. I det fall deltagaren ej hade tillgodogjort sig metodiken under 

de inledande träningsuppgifterna fanns ytterligare tre reservövningar att tillgå, 

dessa reservövningar kom dock aldrig att användas under denna studie. I de 

mellanliggande instruktionerna och klargörandena fick deltagaren bland annat 

veta att denne inte skulle förklara sina tankar utan bara rapportera, detta även om 

denne upplevde rapporteringen som ologisk eller grammatiskt inkorrekt och att 

det inte var sammanfattningar av tankeprocesser utan de faktiska tankarna som 

skulle rapporteras. Vidare lyftes ”osäkerhet om tankar” där deltagaren ombads 

att endast rapportera faktiska tankar, inte tankar som denne trodde sig ha eller 

tycker sig borde ha. Testledaren satt under alla försöken bakom eller snett 

bakom deltagaren för att förtydliga att det inte handlade om kommunikation i 

vanlig bemärkelse (Ericsson & Simon, 1993).  

 Instruktion till experimentet. Deltagaren instruerades sedan om 

själva experimentets utförande, för fullständig instruktion se appendix D. Denne 

instruerades att utifrån de färdigställda objekten avgöra huruvida avtrycken i de 

två fönstren härrörde från samma finger eller ej, samt uppskatta hur säkra de var 

på sitt svar, hela tiden rapporterandes sina tankar genom att ”tänka högt”. Svaren 

skulle fyllas i på svarsblanketten med kryss i rutor markerade med ”Ja” 

respektive ”Nej” samt graderingen på hur säkra de var på sina svar enligt ovan 

beskrivan likertskala. Då det i vissa ”fönster” fanns fler än ett avtryck så gavs 

instruktionen att det var det centralt placerade avtrycket som skulle studeras i 

dessa fall. Det gavs även instruktioner om att det i vissa fall kunde förekomma 
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ovidkommande objekt i bilderna såsom bokstäver i bakgrunden och att vissa 

bilder var inverterade, allt utifrån att det var reella avtryck och forensiska 

framkallningstekniker som använts. Exempel på centralt placerade avtryck och 

möjligt ovidkommande objekt förtydligades i form av tecknade figurer som 

presenterades för deltagaren under instruktionen. Vidare skulle varje uppgifts 

lösande inledas med verbal rapportering av uppgiftens nummer såsom A1, A2, 

B1, B2…, och att de till buds stående hjälpmedlen förstoringsglaset samt 

lampan fick användas på valfritt sätt för att underlätta lösandet av uppgifterna. 

Testledaren visade sedan hur användningen av förstoringsglasets samt lampan 

kunde ske. Deltagaren uppmanades att primärt faktiskt lösa uppgiften och 

sekundärt rapportera sina tankar, dessa instruktioner enligt rekommendation från 

Ericsson och Simon (1993). Deltagaren informerades om att efter halva 

testbatteriets genomgång, det vill säga tolv objekt skulle en kortare rast om fem 

minuter tas då exempelvis toalettbesök kunde göras. Den första uppgiften var 

märkt med ”Test” och avtrycken i denna var förstorade för att ge ett tydligt 

exempel på två helt olika avtryck, deltagaren fick veta att resterande delen av 

testets avtryck skulle vara i naturlig storlek 1:1. Innan videokameran sattes igång 

och experimentet inleddes uppmanades denne ta på sig eventuella 

glasögon/linser, att slå av eventuella telefoner och att ställa eventuella frågor om 

testet. Till sin hjälp fick deltagaren en skriven instruktion att kunna återkomma 

till under testet där följande instruktioner fanns: 

 1. Säg uppgiftens nummer, ”Test”. 

2. Lös uppgiften hela tiden "tänkandes högt". 

3. Kryssa i Ja eller Nej. 

4. Kryssa i "Inte alls säker/chansning", "osäker", "ganska säker" eller "helt 

säker". 

5. Vänd blad och gå till punkt 1. 

 

 Experimentets utförande. Efter att experimentet inletts satt 

testledaren tyst bakom eller snett bakom testpersonen. I de fall testpersonen 

tystnade mer än 5-20 sekunder uppmanades denne att ”fortsätt tala”. Vid ett par 

tillfällen uppmanade testledaren testpersonen att tala högre då talet uppfattats 

sjunka så lågt i ljudvolym att det inte var möjligt att uppfatta vad som sades. 

Efter att halva experimentmaterialet bearbetats avbröts inspelningen med 

instruktion om fem minuters paus. Vid de tillfällen där maxtiden för en 

videokassett på 90 minuter uppnåtts bytte testledaren kassett med instruktionen 

”fortsätt, så byter jag kassett” vilket tidsmässigt gav ett glapp på omkring tio 

sekunder i dataupptagningen. Efter två timmars datainsamling avbröts testet i de 

fall testpersonen inte blivit klar tidigare. I de fall testpersonen ställde någon 

fråga till testledaren så svarades denna på så kort och konsist som möjligt med 

hänvisning till tidigare givna instruktioner. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen skedde på två olika sätt. Experimenten spelades in på 

videoband, dock var det de verbalt rapporterade resultaten som analyserades 

vilket innebär att videokameran i praktiken endast användes i form av en 

diktafon. Under övervakandet av experimentet förde även testledaren 

fältanteckningar av beteendeobservationer som en del i den grundade 

teoriansatsen.   

 

Bearbetning 

Det kvantitativa materialet sammanställdes i ett exel-dokument med kategorier 

som grupp, svårighetsgrad, rätt/fel svar, likertbedömning, för vidare statistisk 

bearbetning. Det filmade materialet transkriberades av två personer, varav 

projektledaren var en, och kontrollerades slutligen av en tredje person. En initial 

avlyssning och nedskrivning i möjligaste mån av den aktuella verbala 

rapporteringen tillsammans med en kontroll av tiden för uppgiftens lösande 

gjordes. Sedan följde ett flertal upprepade avlyssningar av banden med 

kompletterande, redigerande och kontrollerande av den skrivna texten tills en av 

transkribenten upplevd överrensstämmelse fanns mellan verbal rapport och 

transkriberad text, detta skickades då vidare till en tredje part som kontrollerade 

och korrigerade eventuella frågetecken. Instruktionen till transkriberingen var att 

det var det faktiskt uttalade kommunikationen som skulle skrivas ned, pauser, 

hummanden och annan ickeverbal kommunikation diskriminerades utifrån att 

dessa typer av kommunikation inte skulle komma att analyseras i studien. I de 

fall där det inte var möjligt att uppfatta testpersonens verbala rapportering trots 

upprepade avlyssningar så markerades detta i transkriberingen med ”xxxx”. Det 

transkriberade materialet kom att omfatta totalt 272 sidor med 1 ½ radavstånd, 

av dessa kom i den andra delens initiala kodning innefatta samtliga sidor, 

emedan endast 160 av dessa sidor att bearbetas vidare i denna rapports del två 

och del tre enligt tidigare beskrivna studiebegränsning. Parallellt med 

insamlingen av verbalt rapporterade data fördes kontinuerliga observationer av 

beteende som antecknades och senare kom att användas i den kvalitativa 

analysen. 

 

Kvantitativ analys. Korrekta eller inkorrekta svar, 

konfidensskattningar enligt likertskalan, samt tidsåtgång valdes att analyseras 

med en tre 3X3 (Grupp  X Svårighet) split-plot faktoriella ANOVA där 

svårighet var en inomgruppsvariabel. Valet av ANOVA var för att se om det 

finns signifikanta skillnader i hur framgångsrikt de olika testgrupperna löser 

problemen, om det finns signifikanta skillnader i hur framgångsrikt de uppfattar 

att de löst problemen och slutligen om det finns någon signifikant korrelation 

mellan hur lång tid testpersonerna tog på sig och hur framgångsrikt de löste 

problemen.  
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Kvantitativ dataanalys av kognitiva processer utifrån grundad teori. 

Delar av det transkriberade materialet användes i en initial kodning tillsammans 

med minnesanteckningar förda av projektledaren från testtillfällena enligt 

grundad teori (Charmaz, 2010; Thornberg & Forslund Frykdal, 2009), denna 

initiala kodning gjordes av två personer, projektledare samt handledare, som 

oberoende av varandra försökte se vad som hände i det transkriberade 

materialet, vad testpersonerna rapporterar för något, vilka kognitiva processer 

som det rör sig om, etcetera, allt utifrån en så öppen och bred ansats som 

möjligt. Dessa två initiala kodningar jämfördes sedan för att se vad som fanns 

som var gemensamt och vad som skiljde sig åt. Utifrån detta skapades nya 

kategorier, andra slogs ihop, andra försvann genom att uppgå i andra. Detta kom 

att utmynna i en selektiv kodning enligt Charmaz (2010) modellen ”händelse för 

händelse”, detta då helheten av tankeprocesserna var av centralare intresse än 

exempelvis bara de enskilda orden i rapporteringen. Den slutliga kvantifieringen 

av den transkriberade materialet gjordes av tre personer, projektledaren samt två 

medhjälpare, men där ansvarig för studien i slutskedet gick igenom samtliga 

data för att säkerställa att bearbetningen skulle vara så pass unisont utförd som 

möjligt, detta i ett försök att kvalitetssäkra materialet. Medhjälparna fick en 

kortare utbildning i kvantifieringsprocessen och de olika kategoriernas innebörd. 

I kvantifieringen sågs till hela ”händelser” i ett helhetsperspektiv såsom att 

testpersonen beskrev att den skulle börja titta på ett visst ställe eller hur ett antal 

linjer bildade en våg, sålunda kom en sådan rapportering att bli ett streck i 

statistiken. En sådan notering kom att representera en rapportering av kognitiv 

process. I de fall där testpersonen exempelvis uppfattades repeterar ordet ”Våg, 

våg, våg, våg…” inte som en hänvisning till flera olika vågor utan mer som en 

”drömmande paus” i den verbala rapporteringen så räknades även detta såsom 

endast en streck i statistiken, detta för att inte personliga rapporteringsmönster 

skulle göra den slutliga statistiken missvisande. Även i denna statistiska analys 

användes split-plot anova för att testa faktorerna i olika kombinationer men även 

Kruskal-Wallis ickeparametriska metod för kategoridatajämförelser. 

 

Kvalitativ dataanalys av kognitiva processer utifrån grundad teori. I 

den mer kvalitativa ansatsen av grundade teori analysen påbörjades hela 

analysprocessen i princip från början. Det transkriberade materialet från 

deltagarna lästes igenom ett flertal gånger tillsammans med de av projektledaren 

förda minnesanteckningarna, memos, från testtillfällena. Kontinuerligt fördes 

anteckningar kring vad projektledaren ansåg vara intressanta observationer, 

detta gjordes genom att varje deltagare fick ett eget ark numrerat 1-24, det vill 

säga ett för varje objekt där anteckningarna kunde föras. Denna numrering för 

varje deltagare och objekt gjorde det lättare att i sammanställningen kunna gå 

tillbaka och se av vem och i vilket skede exempelvis ett visst uttalande kom 

ifrån eller en viss process uppmärksammats och att detta kunde 

dubbelkontrolleras mot det transkriberade materialet. Dessa anteckningar 
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sammanställdes till en kvalitativ analys av hur analysförfarande gick till med 

teoretisk kodning där projektledaren skapade kategorierna. Detta material kom 

slutligen att kategoriserades i grupper såsom, metod, språk och metakognitivt 

resonemang, med vissa belysande exempel i form av citat. I de fall som citat 

använts från försökspersonerna för att klargöra hur tolkningen av data så är detta 

marketrat med citattecken. I citat där endast delar av texten använts markeras 

detta med tre punkter före och/eller efter citatet.    

 

 Kärnprocessen utifrån grundad teori. Efter att både den kvantitativa 

analysen och den kvalitativa analysen med grundade teoriansatser avlutats och 

sammanfattats gjordes en slutlig överblick av materialet för att försöka få en 

övergripande bild av vilka kärnprocesser som äger rum på kognitiv nivå hos 

deltagarna i experimentet. Denna analys gjordes av projektledaren med stöd av 

ett antal personer som läst in sig på materialet, samtliga med psykologisk 

kunskapsbas på universitetsnivå. 

 

Kvalitetsvärdering 

Lundin (2008) skriver att det även inom den kvalitativa forskningssfären 

fortfarande finns meningsskiljaktigheter kring vad som utgör bra kvalitativa 

studier, och att kvalitativt orienterade studier istället för att låsa sig vid en 

validitets och reliabilitetsdiskussion istället ingående skall redogöra för den 

aktuella studiens metodologiska problem och förtjänster. Guvå och Hyllander 

(2003) skriver att huvudsyftet med grundad teori är att generera teorier vilket 

gör att en del i kvalitetssäkringen är att ställe genererade teorier mot 

effektiviteten i olika befintliga teorier. Enligt Guvå och Hyllander (2003) är en 

transparens i hur tillvägagångssättet varit tillsammans med en transparens till det 

förhållningssätt som forskningen bygger på, ontologin, viktig i 

kvalitetssäkringen vad gäller grundad teori. Vad gäller resultatens kvalitet menar 

Guvå och Hyllander (2003) att valideringen sker i och med det att teorierna 

stämmer överrens med den data som de har sitt ursprung i. Sjöberg och 

Wästerfors (2003) skriver om metodtriangulering som ett sätt att utifrån olika 

typer av data och metoder studera ett fenomen och att på detta sätt kunna 

validera resultaten. Ericsson och Simon (1993) lyfter att det i kodning av verbalt 

rapporterad data finns flera risker kanske främst i form av bias utifrån 

förväntningar, det vill säga att vrida tolkningen av materialet gentemot egna 

hypoteser eller förväntningar. Ett sätt att bemöta detta är enligt Ericsson och 

Simon (1993) att ha en ”naiv” medforskare som utan någon förförståelse eller 

förväntningar kan närma sig materialet. Som en del i arbetet med att stärka 

reliabiliteten skriver Ericsson och Simon (1993) att kan man låta flera av 

varandra oberoende personer se på samma material för att sedan jämföra deras 

utsagor gentemot varandra. Thornberg och Fejes (2009) lyfter begreppet 

användbarhet som del av kvalitetsvärderingen av kvalitativa studier, det vill säga 

resultaten vägs utifrån relevans och nyttan av studien. Ur kvalitetsaspekt har 
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intentionen varit att i denna rapport beskriva forskningsprocessen så noggrant 

och utförligt som möjligt för att skapa en transparens och genom det skapa 

förutsättningar för mottagaren själv att kunna värdera resultaten. Vidare har 

forskningsprocessen varit datanära utifrån att experimentmaterialet och 

resultaten varit styrande av hur den vetenskapliga analysen vuxit fram allt 

eftersom. I både transkriberings och delar av analysprocessen har fler personer 

än projektledaren varit aktiva, detta har förhoppningsvis bidragit till att undvika 

för överskuggande bias från projektledarens förförståelse. I transkriberingen var 

medhjälparna noviser på området, i analysprocessen fanns både noviser och 

psykolog representerad. Vad gäller projektledarens förförståelse så har det 

funnits en varsamhet att inför studien studera den forensiska forskningen och 

dess inställning till frågeställningen, de psykologiska kunskapsfälten såsom 

kognitionsforskningen har varit svårare att bortse ifrån då psykologutbildningen 

har inslag av detta.    

 

Etiska överväganden 

I samråd med handledare och kontaktpersonen på SKL tog beslut att ingen 

formell etisk prövning behövde utföras för studien. I överensstämmelse med 

Centrala etikprövningsnämndens rekommendationer till 

forskningspersonsinformation (Centrala etikprövningsnämnden, 2011-02-27) så 

fick testpersonerna tillsammans med den muntliga informationen också ta del av 

en skriftlig information om studiens syfte och beskrivning av experimentet, hur 

resultaten hanteras, sekretessen och frivillighet i studien samt vem som var 

ansvarig för studien och kunde ge mer information, i detta fallet projektledaren.  

De delar av etikprövningsnämndes rekommendationer ikring exempelvis lagring 

av vävnad i biobank och risker med studien valdes att tas bort utifrån att de 

upplevdes irrelevanta i sammanhanget. Ett antal punkter har iakttagits för att 

skydda de enskilda individernas identitet, bland annat så har sammanställningar 

skrivits på ett sådant sätt att det inte framgår ifall det är samma eller olika 

personer som citeras, det innebär att respektive testgruppernas individer 

behandlas som en och samma person. Detta beslut togs främst för att skydda 

fingeravtrycksforensikernas identitet även inbördes gentemot varandra då dessa 

endast var fyra till antalet. Utöver detta har vissa språkliga ändringar gjorts i 

vissa citat där ord och språkval skulle kunna peka ut enskilda individer i urvalet, 

dock har detta i möjligaste mån undvikits och i de fall det varit nödvändigt gjorts 

på ett sådant sätt att uttalandets mening och innebörd fortsatt i möjligaste mån 

skulle vara densamma.  
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Resultat 

 

Resultat del ett – Kvantitativ analys 

Resultaten rörande fingeravtrycksigenkänning återfinns i Figur 4. Resultaten 

avseende prestation (antal rätt) analyserades med hjälp av tre 3 X 3 (Grupp X 

Svårighetsgrad) ANOVA, där svårighetsgrad var en inomgruppsvariabel. 

För träffar (’hits’, korrekta ja-svar) var effekten av Grupp statistiskt signifikant: 

F(1,21)=6,07, p< 0,01. Likaså var effekten av svårighetsgrad signifikant: 

F(2,42)=15,09, P<0,01. Interaktionen grupp X svårighetsgrad var ej statistiskt 

signifikant (F<1). Post-hoc test med Bonferronikorrektion visade på skillnader 

mellan fingeravtrycksexperter och de övriga grupperna (p<0,01); noviser och 

allmänna forensiker skilde sig ej åt. Prestationen var högre för lätta 

fingeravtryck än för övriga kategorier (p<0,01), vilka ej skilde sig åt. För falska 

alarm (felaktiga ja-svar), var effekt av grupp statistiskt signifikant: 

F(2,21)=5,23, p<0,05; de övriga effekterna uppnådde ej statistisk signifikans. 

Post-hoc test visade även här på skillnader mellan experter å ena sidan och 

noviser (p<0,01) och forensiker (p<0,05) å den andra. Vi analyserade även 

resultaten med signaldetektionsteori. Då utfallet helt avspeglade resultaten för 

träffar ovan (effekter av grupp och svårighetsgrad) redovisas dessa inte vidare 

här (den intresserade läsaren kan erhålla resultaten från författaren). 

Resultaten från konfidensskattningar (Figur 4, mittenpanelen) analyserades på 

motsvarande sätt som ovan. För träffar var effekterna av grupp (F[2,18]=4,68, 

p<0,05) och svårighetsgrad (F[2,36]=29,77, p<0,01) statistiskt signifikanta 

medan interaktionseffekten ej var signifikant (F<1). Post-hoc test visade på 

skillnader (mer konfidenta skattningar) mellan fingeravtrycksexperter och 

forensiker (p<0,05); noviser placerade sig mellan dessa grupper. Till skillnad 

från vad fallet var beträffande prestation (träffar och d prim; de senare resultaten 

ej visade här) förelåg här skillnader mellan samtliga svårighetsgrader (alla 

p<0,01). För falska alarm erhölls signifikanta huvudeffekter av grupp 

(F[2,19]=4,78, p<0,05) och svårighetsgrad (F[2,38]=7,17, p<0,01) medan 

interaktionseffekten ej var signifikant (F<1). Post-hoc test visade här på 

skillnader mellan noviser och forensiker (noviser skattade falska alarm som 

säkrare; p<0,05), fingeravtrycksexperter placerade sig mellan dessa grupper. 

 

För den tid man använde för uppgiften (Figur 4, nedersta panelen) erhölls 

beträffande träffar signifikanta huvudeffekter av grupp och svårighetsgrad: 

F(2,20)=12,52, p<0,01; och F(2,40)=12,48, p<0,01, respektive. Här var även 

interaktionen grupp X svårighetsgrad signifikant: F(2,40)=11,36, p<0,01. Post-

hoc test visade att fingeravtrycksexperter ägnade mer tid åt medelsvåra och 

svåra avtryck än övriga grupper/betingelser (alla p<0,01 utom skillnaden lätt—

medel för fingeravtrycksexperter där p<0,05). Noviser och forensiker skilde sig 

ej åt vad beträffar den tid man ägnade åt uppgiften. Ett annat sätt att uttrycka 

detta är att experternas tidsallokering (för träffar) var en linjär funktion av 
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uppgiftens (upplevda) svårighetsgrad vilket ej var fallet för övriga grupper. För 

falska alarm erhölls i stort ett liknande mönster, med statistiskt signifikanta 

effekter av Grupp (F[2,20]=4,64, p<0,05), Svårighetsgrad (F[2,40]=13,07, 

p<0,01) och interaktionen mellan dessa variabler: F(2,40)=3,55, p<0,05. Post-

hoc test visade här att den tid fingeravtrycksexperter ägnade åt svåra avtryck var 

längre än novisernas tider och experternas tider för lätta avtryck (p<0,05); övriga 

jämförelser (det vill säga, med forensikerna) var ej signifikanta.  
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Figur 4. Prestation i fingeravtrycksigenkänning för de tre grupperna: antal 

korrekta träffar och falska alarm (överst), konfidensskattningar (mitten) samt 

duration (’time on task’; nedersta panelen). 
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Resultat del två – Grundad teori 

Grundade teoriansatsen utfördes enligt beskrivning ovan och ledde till 21 initiala 

kategorier som kom att förändras under processen med tillkommande och 

ihopslagna kategorier och slutligen 17 till antalet som på ett tillfredställande sätt 

kunde täcka in hela materialet. Synintryck tillkom primärt utifrån att en 

uppdelad kategorisering sannolikt inte skulle göra den kvantitativa beräkningen 

mer rättvisande och att alla kategorierna var inom samma kognitiva domän 

vilket delvis gjorde det svårt att i sammanställnigen separera dem från varandra. 

Samtliga kategorier med ”fortsatt rapportering” togs bort i den kvantitativa 

analysen då dessa blev försvinnande få i den slutliga analysen. Två kategorier 

tillkom som ett resultat av att dessa uttalanden inte kunde kategoriseras i den 

befintliga initiala kategoriseringsmodellen. Samtliga kategorier med förklaringar 

presenteras i Tabell 1.  

 
Tabell 1.  

Kategorier i grundade teoriansatsen, initiala, tillkommande och diskriminerade 

Benämning Exempel på möjliga uttalanden Anmärkning 

Synintryck ”Här ser jag…”, ”Det går en 

linje inåt”, ”Gaffel” 

Nytt samlingsnamn av 

nedanstående tre 

kategorier. 

Visuell rapport ”Här ser jag…”, 

”Här är en inverterad bild”. 

Gick upp i kategori 

”Synintryck” 

Beskrivning av objekt ”Det går en linje inåt”, 

Det ser ut som en gaffel”. 

Gick upp i kategori 

”Synintryck” 

Benämnande av objekt-

återkommande 

”Gaffel”, ”Alienbaby”. Gick upp i kategori 

”Synintryck” 

Rapportering av metod, 

systematik eller metodval 

“Här räknar jag uppåt”, ”Tittar 

på det högra, verkar vara 

tydligast”. 

 

Känslor/värderingar “Detta var ju trist”, “Ser inte 

bra ut”. 

 

Spårbyte utifrån 

återvändsgränd i analysen 

”Ser inget mer, finns det något 

annat att titta på”. 

 

Spårbyte utifrån att säkra 

tes/beslut 

”Finns det något annat att titta 

på för att bli säker”. 

 

Beslut om att sluta ”Ja, nu hittar jag inte mer”.  

Metadiskussion om studien “Har bilderna samma vinkel 

hela tiden?”, “Härrör avtrycken 

från samma finger, var det ja”. 

 

Metakognitivt resonemang “Försöker få en helhet”, ”Visst 

det är troligare samma än inte 

samma”. 

 

Mental sammanfattning ”Helhetsintrycket…”, 

”summan…”. 

 

Jämförelse ”Det högra verkar bestå av… 

men det vänstra av två vågor 

eller likande”. 
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Självkorrektion ”Stopp, där ja”, ”Vänta lite, 

detta kan inte…”. 

 

Beslutsunderlag 

intrycksbaserade 

“Jo, men dessa borde...”, , “Ja, 

det känns som...”. 

 

Beslutsunderlag databaserade “Här stämmer det ju”, “Dessa 

linjer är lika”. 

 

Finalt beslut ”Jo, det är samma säger jag”, 

”Svaret blir nej”. 

 

Brasklapp till beslut eller 

beslutsunderlag 

“Skalan i bilden kan luras”, 

”Jag är dock osäker utifrån...”. 

 

Fortsatt rapportering efter 

avlämnat svar, bekräftande-

databaserat 

”Jag tittar igen, och jo pricken 

finns där”. 

Diskriminerades då det 

blev försvinnande få i 

slutliga analysen. 

Fortsatt rapportering efter 

avlämnat svar, bekräftande-

intrycksbaserat 

”Jo, men det känns som om det 

är samma”. 

Diskriminerades då det 

blev försvinnande få i 

slutliga analysen. 

Fortsatt rapportering efter 

avlämnat svar, omprövning - 

databaserat 

”När jag nu tittar igen så ser 

jag inte samma linjer” 

Diskriminerades då det 

blev försvinnande få i 

slutliga analysen. 

Fortsatt rapportering efter 

avlämnat svar, omprövning – 

intrycksbaserat 

”Nej förresten, det är nog inte 

samma upplever jag”. 

Diskriminerades då det 

blev försvinnande få i 

slutliga analysen. 

Miljö ”Nu måste jag räta på ryggen”, 

”Undrar om de använder 

mikroskåp”. 

Tillkom i slutanalysen då 

ingen annan kategori 

överrensstämde. 

Egen uppmaning  ”Nu måste jag skärpa mig”,  

”Då ska vi se…” 

Tillkom i slutanalysen då 

ingen annan kategori 

överrensstämde. 

 

Blå kategorier fanns med från initiala kategoriseringen och användes i slutliga analysen. 

Gröna kategorier tillkom i analysskedet och användes i slutliga analysen. 

Röda fanns med i initiala kategoriseringen men diskriminerades i slutliga analysen.  

 

Den statistiska beräkningen på skillnader i de olika grupperna över alla stimuli, 

träffar, icketräffar och rapporterade processer gav signifikanta skillnader i fem 

av kategorierna: Synintryck, spårbyte utifrån återvändsgränd, mental 

sammanfattning, jämförelse och beslutsunderlag intrycksbaserade enligt nedan. 

Vad gäller alla objekt var det genomsnittliga antalet ”beslutsunderlag intryck” 

för noviser 3.0, övriga forensiker 1.8 och fingeravtrycksforensiker 6.2. Denna 

skillnad var signifikant χ2(2)=7,1, p=0,02. Vad gäller ”beslutsunderlag data” var 

medelvärdet över alla objekt 4,2 för noviser, 5,2 för övriga forensiker och 6,3 

för fingeravtrycksforensiker, detta var inte signifikant χ2(2)=1,9, p=0,44. Tabell 

2 visar korrekta ”träffar” men ger en bild där signifikansen är lika i samtliga 

kategorier utom beslutsunderlag där det är ett omvänt förhållande jämfört med 

beräkningarna för alla svarstyper. Detta ger alltså även en signifikant, om än 
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svag, skillnad vad gäller intryck som är databaserade, det vill säga en sjätte 

kategori.  

Synintryck. Vad gäller synintryck var det skillnad på korrekta träffar 

där noviserna rapporterade signifikant fler synintryck än 

fingeravtrycksforensikerna och övriga foresnikerna. 

Spårbyte återvändsgränd. Fingeravtrycksforensikerna använde 

signifikant mer spårbyten utifrån återvändsgränd än övriga grupper oavsett om 

uppgiften rörde en träff eller icketräff. 

Mental sammanfattning. Fingeravtrycksforeniskerna använde 

signifikant fler mentala sammanfattningar oavsett om uppgiften rörde en träff 

eller icketräff. 

Jämförelse. En signifikant skillnad fanns mellan 

fingeravtrycksforensikernas och novisernas rapporterade jämförelser där 

fingeravtrycksforensikerna rapporterar fler jämförelser. 

Beslutsunderlag – Intrycksbaserat. En signifikant skillnad i 

rapportering av intrycksbaserade beslutsunderlag fanns där 

fingeravtrycksforensikerna rapporterade flest.  

 Beslutsunderlag – Databaserade. En svag signifikant skillnad i 

rapporteringen av databaserade beslutsunderlag fanns i analysen av ”träffar” där 

fingeravtrycksfornesikerna rapporterade flest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Tabell 2.  

Antal svar, utifrån objekt med ”träffar”, i de kategorier som framkom ur den grundade 

teoriansasten för noviser, forensiker och fingeravtrycksexperter (SD inom parentes). 

Benämning Noviser Forensiker Fingeravtrycks

-experter 

χ
2
* P 

Synintryck 6,15 (4,91) 1,33 (5,71) 1,78 (5,91) 5,65 0,06 

Rapportering av 

metod, systematik 

eller metodval 

1,98 (1,11) 1,92 (7,5) 4,82 (3,04) 2,81 0,26 

Känslor/värdering 2,75 (2,36) 7,75 (4,11) 2,40 (3,12) 4,67 0,10 

Spårbyte utifrån 

återvändsgränd i 

analysen 

0,25 (0,50) 1,25 (1,26) 6,50 (4,36) 7,95 0,01 

Spårbyte utifrån att 

säkra tes/beslut 

2,00 (3,37) 4,75 (3,38) 3,50 (1,91) 2,79 0,25 

Beslut om att sluta 0,25 (0,50) 0,75 (1,50) 0,75 (1,50) 0,05 1,00 

Metadiskussion om 

studien 

1,25 (1,50) 1,50 (1,91) 1,50 (1,00) 0,04

5 

1,00 

Metakognitivt 

resonemang 

1,02 (1,71) 2,08 (9,25) 3,15 (2,11) 5,35 0,06 

Mental 

sammanfattning 

3,75 (1,71) 2,75 (1,89) 1,35 (1,91) 7,63 0,01 

Jämförelse 1,10 (8,52) 2,42 (1,06) 3,62 (1,73) 6,05 0,04 

Självkorrektion 1,00 (1,41) 2,75 (2,99) 6,50 (5,80) 3,59 0,19 

Beslutsunderlag 

intryck 

8,00 (5,48) 5,50 (3,42) 4,25 (3,30) 1,94 0,42 

Beslutsunderlag 

data 

1,02 (9,47) 1,98 (6,40) 3,10 (1,43) 5,15 0,07 

Brasklapp till 

beslut eller 

beslutsunderlag 

1,50 (1,91) 3,50 (1,00) 5,50 (4,36) 2,98 0,24 

Miljö 1,25 (1,89) 1,50 (1,73) 2,25 (2,06) 0,67 0,92 

Egen uppmaning  4,000 (5,48) 6,75 (4,03) 1,58 (1,73) 1,51 0,51 

Komm entar: *Kruskall-Wallis envägs ANOVA 
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Resultat del tre – Kvalitativ ansats 

Det kvalitativa resultatet bygger på genomgång av transkriptionsmaterialet samt 

fältanteckningar enligt tidigare beskrivning. Observationerna kom slutligen att 

bilda sju olika kategorier som nedan kommer presenteras med exempel från 

transkriberingen för förtydligande.  

   

Metoder. Fingeravtrycksforensikerna håller sig till en uppsättning 

relativt enkla verktyg såsom att räkna linjer emedan exempelvis noviser som i 

flera fall upprepade gånger försökte hitta någon ny, och bättre metod, 

exempelvis ”Jag kanske skulle pröva göra det på lite annorlunda sätt” och 

”…jag behöver tänka om”. Räknandet av linjer utmärker sig hos 

fingeravtrycksforensikerna genom att det används extremt mycket, bland 

noviser finns det även räknande men inte i samma omfattning. Bland övriga 

forensiker är det mer blandat där vissa jobbar mycket likt 

fingeravtrycksforensikerna med exempelvis målområden, metodiskt 

tillvägagångssätt, och räknande av linjer, emedan andras bearbetning av 

materialet mer påminner om noviserna. Fingeravtrycksforensikerna har en 

metod eller arbetsmodell som de håller sig till. Detta arbetssätt framstår liknande 

hos samtliga fingeravtrycksforensiker. Fingeravtrycksforensikerna börjar i stort 

sett alltid med brottsplatsavtrycket, gör en generell översikt över vad det är för 

mönster, första nivåns detaljer, och går sedan ner på målområden, ”…target 

area…” som flera uttrycker det, för att hitta ett antal utmärkande detaljer på 

andra och tredje nivån för att sedan gå över till daktyloskoperingen för att 

jämföra. Noviserna börjar som regel med daktyloskoperingen med exempelvis 

förklaringen att ”…det syns bäst”, dock med något undantag och där en av 

motiveringarna var ”…börjar med det fula för att få positivt efteråt”. Någon 

novis uttrycker att denne söker ett ”…område med bättre tryck…” att utgå ifrån 

på brottsplatsavtrycket, det vill säga liknande de målområden som ovan 

beskrivits. Noviserna jobbar mycket i visuella helhetsbilder. En beskriver bland 

annat hur denne mentalt tar bilderna och ”…lägger dom över varandra” det vill 

säga på första gradens detaljnivå. Bland noviserna uttrycks även dessa 

helhetsbilder oftare i bildliga metaforer och gestalter ”ingen kantighet där”, 

”…ser det ut som en kanin…” och ”…linjer som vävs in”. Dock går även vissa 

noviser bitvis ner på andra nivåns detaljer ”Om jag då räknar den böjen ett, två 

tre…”. 

 

Eget beteende – monitorering. I den kvalitativa analysen framstår det 

som om fingeravtrycksforensikerna lärt sig att monitorera sitt beteende och 

därav arbetssätt, bland annat så verkade de hålla sig generellt neutralare i sitt 

arbetssätt genom att undvika bilda sig en snabb mening som senare måste 

bekräftas eller dementeras.  
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Beslutsnivå. Fingeravtrycksforensikerna gjorde oftast ett snabbt 

helhetsöverslag om vilket grundmönstret var, exempelvis ”…högerslinga…” för 

att sedan gå ner på detaljnivå såsom målområden, allt på brottsplatsavtrycket. 

Detta mönster med en liten första nivåns kontroll och sedan en utförligare andra 

nivåns fördjupning var genomgående för fingeravtrycksforensikerna. Utifrån 

detta gjorde fingeravtrycksforensikerna en snabb kontroll av 

daktyloskoperingens förstanivås grundmönster och om detta ej stämde så togs 

ett snabbt beslut att avfärda överrensstämmelsen. I de fall grundmönstret 

överrensstämde så fördjupades analysen. Det fanns i materialet exempel på 

fingeravtrycksforensiker som tog beslut på första gradens nivå trots likheter utan 

att gå ner på andra nivåns detaljstudier ”…vänsterslinga i bägge fallen men dom 

ser inte särskilt lika ut”, den generella uppfattningen var dock att analysen 

fördjupades om helheten var liknande. Vid vissa tillfällen gick 

fingeravtrycksforensiker ända till tredje gradens detaljnivå men återgick, 

motiverade, och tog till synes, beslutet på första gradens nivå. Bland noviserna 

var det inte helt ovanligt att bland dem som faktiskt gick ner på andra nivåns 

detaljer att åter gå upp till helhetsintrycket för att ta beslut från den. Generellt 

var noviserna snabbare på att gå igenom hela testbatteriet, och detta upplevdes 

även på objektnivå där de snabbare ”gav upp” och tog ett beslut på 

helhetsintrycket. Övriga forensiker rörde sig alltjämt på ett kontinuum där vissa 

jobbade mycket nära fingeravtrycksforensikernas arbetssätt medan andra 

närmare novisernas mindre strukturerade arbetssätt. 

 

Noggrannhet. Fingeravtrycksforensikerna upplevdes som ovan 

nämnts ta mer tid på sig och bli noggrannare då det gällde en potentiell ”träff” 

jämfört om det inte var en träff. I de fall där en fingeravtrycksforensiker 

rapporterade en tidig ”…känsla…” huruvida det var en träff eller inte så gick 

dessa i stort sett alltid vidare till andra och ibland tredje gradens detaljnivå.  

 

Språk. Fingeravtrycksforensikerna hade språkmässigt en 

överrensstämmelse kring hur objekt skulle benämnas såsom ”gaffel”, ”virvel”, 

”slinga”, etcetera. Vissa av övriga forensiska experter hade också rätt vokabulär 

i form av ord som ”delta”, ”gaffel” och ”kärnan”, men värt att notera var att 

även vissa noviser kom att benämna objekt som ”slinga”, ”kärna” och 

”dubbelvirvel”. Novisernas vanligaste bedömningsgrad upplevdes som ovan 

beskrivits vara på helhetsbedömningar där dessa ikläddes benämningar som 

”…så är det inte samma rytm i dem…” och som ovan nämnts ”…ser det ut som 

en kanin…”. Bland övriga forensiker kunde man se att vissa av dem löste 

uppgiften på ett liknade sätt som fingeravtrycksforensikerna men att det inte 

hade samma benämningar på objekten ”…upp så sen en halsen”, ”...sån med 

mun…”.  
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Metakognitivt resonemang. Bland fingeravtrycksforensikerna fanns 

flera exempel på metakognitiva resonemang. Bland annat lyftes det att saker 

ligger i minnet vid jämförelserna ”Kommer inte ihåg något annat heller” samt 

metodmässigt lyfts att just vågor som mönster är svåra då ”…inte lätt med vågor 

egentligen, var ska man börja någonstans för att bli säker?”. Flera 

fingeravtrycksforensiker lyfte svårigheter i att jobba med fingeravtryck utan att 

få använda dator och vara tvungen att sitta med förstoringsglas där de lättare 

”…tappar bort mig…”. Bland fingeravtrycksforensikerna användes det även 

överslag om uppgifternas svårighet genom att de talade om ”identifierbarhet”. 

En novis lyfte tänka högt metodiken med ”Är fokuserad vid att lösa uppgiften, 

svårt att förmedla hur jag tänker på det”. 

 

Känsla. En bland fingeravtrycksforensikerna rapporterad känsla var 

att det var positivt att få en analys som leder till träff emedan en icketräff gav 

känsloyttringar genom yttranden som ”känns inte bra”. 

 

Resultat kärnprocess 

Utifrån de två grundade teoriansatserna med både en kvantitativ analys och en 

mer kvalitativ analys av rapporterade kognitiva processerna kunde konstateras 

att de rapporterade kognitiva processerna gav ett material en uttalad ”top-down” 

processinriktning. En majoritet av de bildade kategorierna och observationerna 

har en karaktär som utmärks av att de bygger på förväntningar, förutfattade 

meningar och tidigare erfarenheter och upplevelser, detta i motsats till den 

datadrivna ”bottom-up” processen. En sammantagen bild av materialet ger alltså 

en kärnprocess i analysen av fingeravtryck som utgår ifrån en top-down, någon 

analys av vilken grupp som utmärker sig åt ena eller andra hållet har ej gjorts 

inom ramen för denna studie.   

 

 

Diskussion   

 

Resultatdiskussion del ett - Kvantitativ analys 

Experimentmaterialet visade sig vara väl avvägt bortsett från att vissa av de till 

medel uppskattade objekten i själva verket visade sig vara svårare än vissa av de 

svåra, något som dock då inte var statistiskt signifikant. Resultatet visade att 

fingeravtrycksforensikerna på en signifikant nivå är bättre på att avgöra 

huruvida två fingeravtryck härrör från samma finger, detta samtidigt som de 

utifrån likertskalan verkar vara medvetna om att de har kunskapen för detta. 

Intressant att notera är att fingeravtrycksforensikerna, trots signifikant skillnad 

gentemot de andra grupperna, inte under rådande kontext som testet utgör klarar 

av att lösa alla objekt korrekt, där ungefär ett fel på fem objekt på svår nivå 

gjordes. Vad gäller avtryck som inte härrörde från samma finger finns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller konfidensskattning. Dock 
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verkar det finnas ett linjärt samband i att alla grupper uppskattar 

svårighetsgraden på ett korrekt sätt även om exempelvis noviser och övriga 

forensiker inte kan komma till ett korrekt beslut. Vad gäller tid var 

fingeravtrycksforensikernas åtgång markant högre än övriga gruppers och vad 

gäller träffar och icketräffar så tog det i snitt nästan dubbelt så lång tid på sig att 

analysera svåra träffar (11 minuter) än icketräffar (6 minuter), något som skulle 

kunna härledas till diskussionen kring riskerna med falska alarm, att påstå att det 

är en träff men när det i själva verket inte förhåller sig så. Bland övriga 

forensiker och noviser tog de till och med mindre tid i anspråk vad gällde svåra 

uppgifter jämfört med medelsvåra uppgifter, något som möjligen har sin 

förklaring i att de var så pass svåra att de gav upp snabbare då de ej hade 

kognitiva verktyg att ta sig an de svåraste objekten. Antal korrekta beslut 

tillsammans med tidsåtgång ger frågan hur utfallet sett ut om exempelvis 

noviserna tvingats att avsätta samma tidsrymd för respektive uppgift som 

fingeravtrycksforensikerna, en möjlighet är ju att de signifikanta skillnaderna 

skulle förändras i utfallet. En annan mer kontroversiell infallsvinkel skulle 

kunna vara att fingeravtrycksforensikernas analysprestationer inte är så markant 

åtskild från de andra gruppernas prestation om man sätter den i relation till den 

insatts i form av flerdubbla tidsåtgången, detta då de trots allt gör fel en gång av 

fem.  

  

Resultatdiskussion del två - Grundad teori 

De signifikanta skillnaderna som fanns i den verbalt rapporterade 

tankeprocesserna kom alltså att i hela materialet innefatta fem kategorier som 

här följer tillsammans med reflektioner kring orsaker till signifikansskillnaderna. 

Synintryck. Noviserna kom att i studien rapportera fler synintryck än 

övriga grupper vad gällde objekt med fingeravtryck härrörande från samma 

finger. Resultatet upplevdes som något överraskande då den kvalitativa analysen 

visade en bild av att det var fingeravtrycksforensikerna som rapporterade 

exempelvis mycket räknande av linjer och att de som grupp också ägnade mer 

tid åt varje uppgift vilket borde lett till att de hade mer rapporter. Detta skulle 

kunna vara en följd av att när det hittar likheter så rapporteras dessa i större 

utsträckning, helt enkelt för att det går och möjligen ger den ”kick” som Dror 

och Fraser-Mackenzie (2008) skriver om som då vill lyftas fram emedan 

fingeravtrycksforensikerna gör det nödvändigaste observationerna för att kunna 

ge ett svar. 

Spårbyte återvändsgränd. Fingeravtrycksforensikerna hade 

signifikant fler spårbyten utifrån återvändsgränd vilket skulle kunna tyda på en 

större kognitiv flexibilitet än övriga gruppers deltagare, det skulle även kunna 

röra sig om inlärda beteenden i att hitta fler ledtrådar för att säkerställa 

resultatet.   
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Mental sammanfattning. Fingeravtrycksforeniskerna använde sig 

även signifikant mer av mentala sammanfattningar än övriga gruppers deltagare. 

Detta skulle kunna vara en följd av ovan nämnda noggrannhet och strävan att ha 

flera ledtrådar innan beslut. Men det skulle även kunna vara en följd av en 

kognitiv process som går mellan detaljer i tidigare nämnda målområden och 

helhetssammanfattningar för att komma till ett slutligt beslut. Noviser och 

övriga forensiker hade i den kvalitativa analysen fler beslut ifrån 

helhetsperspektiv vilket ju också då kan innebära färre mentala 

sammanfattningar.  

Jämförelse. Även fingeravtrycksforensikernas fler jämförelser kan 

vara en följd av ett arbetssätt som eftersträvar flera positiva eller negativa 

korrelationer innan beslut.   

Beslutsunderlag – Intrycksbaserat. Vad gäller intrycksbaserade 

beslutsunderlag visade sig fingeravtrycksforensikerna rapportera flest händelser, 

en intressant iakttagelse utifrån att dessa skulle kunna kategoriseras som 

subjektiva beslutsunderlag i jämförelse med de databaserade beslutsunderlagen. 

Trots eller tack vare detta är fingeravtrycksforensikerna mer framgångsrika vad 

gäller att lösa uppgifterna korrekt men om orsaken är personliga 

rapporteringssätt som slår igenom i materialet eller annat skulle behöva utredas 

vidare. 

Beslutsunderlag – Databaserade. Fingeravtrycksforensikerna 

rapporterade fler, om än på signifikant låg nivå, databaserade beslutsunderlag. 

Detta hänger rimligen samman med att det som tolkas som en ”inlärd 

analysmodell” letar efter fler ledtrådar, på vad som uppfattas en ”objektiv nivå”, 

och då kommer att rapportera flera databaserade underlag.  

 Icke signifikanta skillnader. En rimlig fråga kring de signifikanta 

skillnaderna som ovan nämnts skulle vara ifall dessa skillnader, oftast i form av 

att fingeravtrycksforensikerna rapporterar fler händelser, beror på att 

fingeravtrycksforensikerna utifrån den kvantitativa analysen visat sig ta mer tid i 

anspråk och då rimligen hinner med fler kognitiva aktiviteter. Dock visar 

analysen att elva av de totalt sjutton kategorierna inte visar på några signifikanta 

skillnader vilket då borde ha varit tydligare.   

 

Resultatdiskussion del tre – Kvalitativ ansats 

Metoder. Vad gäller metoder så var det intressant att se hur relativt 

enkla verktyg som fingeravtrycksforensikerna använde sig av, detta i motsats till 

noviserna som i flera fall försökte hitta någon ny och revolutionerande metod. 

En möjlig orsak till detta är att det i novisernas sinnebild av 

fingeravtryckstolkning, utifrån fingeravtryckestolkningens uppfattade starka 

ställning i rättsliga sammanhang, måste ha metoder och tankesätt med nästan 
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magisk förmåga att avgöra eventuella samband och därför strävar efter att hitta 

ett nytt angreppssätt. Att vissa forensiska tekniker påminner om varandra i sitt 

utförande blev tydligt i hur de närmade sig materialet, där vissa av de övriga 

forensikerna verkar jobba på ett mycket likande sätt som 

fingeravtrycksforensikerna, dock då med undantag av exempelvis ordval. 

Fingeravtrycksforensikerna började oftast med brottplatsavtrycket, bra val 

generellt då det enligt Ashbaugh (1999) ger mindre bias i form av att det sämre 

brottsplatsavtrycket tolkas likna daktyloskoperingen, men även rent 

resursbesparande utifrån att man då vet vad man har att jobba med. Flera av 

noviserna fick börja om från början då de konstaterade att ena eller andra delen 

från daktyloskoperingen inte syntes i brottplatsavtrycket när de väl kom dit och 

skulle jämföra hittade objekt. Att arbeta utifrån att hitta målområden med bättre 

tryck och koncentrera sig på dessa verkar vara en logisk process då även vissa 

noviser spontant börjar jobba utifrån samma metod som 

fingeravtrycksforensikerna. Bland noviserna är helhetsbilderna på första nivåns 

detaljer oftast enda ledtråden och som beslut tas ifrån, något som utifrån att vissa 

avtryck trots samma grundmönster inte kommer från samma finger är en möjlig 

orsak till att fel oftare uppstod.  Fingeravtrycksforensikernas generellt liknande 

tillvägagångssätt i analysen, inte bara i form att följa standardförfarandet ACE-

V, utan även exempelvis i ordval och metoder, är sannolikt en följd av att de gått 

samma eller liknade utbildningar, delvis inom SKL:s egen regi och med andra 

ord är stöpta i samma form. Detta skulle detta möjligen kunna bekräftas eller 

dementeras om studien även hade innefattat deltagare från andra enheter eller 

rent av andra länder. Detta samstämmiga arbetssätt har sannolikt många styrkor 

men det finns risker i form av möjliga ”fel” som fortplantas vidare till nästa 

generation av fingeravtrycksforensiker, detta även utifrån Moenssens (2002) 

resonemang kring ACE-V evalueringsprocessens inbyggda subjektivitet.   

 

Eget beteende – monitorering. Det finns en tydlig självkontroll hos 

fingeravtrycksforensikerna som sannolikt är en del av utbildningen, att i 

möjligaste mån försöka hålla sig neutral och exempelvis inte utifrån en första 

anblick skapa en hypotes som prövas med påföljande risker i form av bias. 

Möjligen är detta ett försök att lyfta fram en datadriven process eller ”bottom-

up” som Sternberg (2009) skulle benämna det. Dock blir en ytterst viktig del i 

möjlig biasaspekt den i resultatdelen om nämnda känsloaspekten eller ”viljan att 

ha en träff”, något som troligen var en av delförklaringarna till den tidigare 

nämnda misstagen i utredningen kring ”Madridbombningen” (Dror & Fraser-

Mackenzie, 2008). Dror och Fraser-Mackenzie, (2008) lyfte i sin studie att 

fingeravtrycksforensikerna rapporterade en ”kick” av att få en träff i analysen, 

en sannolikt ”top-down” driven riskprocess (Sternberg, 2009). Det ligger alltså 

en fara i att fingeravtrycksforensikerna uttrycker positiva känslouttryck till 

träffar och negativa till icketräffar.  
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Beslutsnivå. På beslutsnivåer blev expertiskunskapen hos 

fingeravtrycksforensikerna tydlig jämfört med noviserna, där 

fingeravtrycksforensikerna ibland tog snabba beslut såsom ifall det övergripande 

mönstret ej var densamma emedan de tog längre tid på sig om detta behövdes. 

En intressant detalj är att även fingeravtrycksforensiker bitvis tog beslut på 

första gradens nivå trots att de tagit beslut om att gå ner på andra nivåns och 

även tredje nivåns detaljstudier. Frågan är varför, om det inte gick att utröna på 

andra nivån, men vad gjorde att de vågade ta beslut på första nivån? Här går det 

att ställa frågan om den rapportering de gjort varit komplett? Beslutet kan ju i 

stort sett ha tagit form redan innan de gick ner på andra nivåns detaljer, eller så 

kan ju beslutet helt enkelt inte förklaras i annat än av automatiserade processer 

som är svåra att rapportera. Ytterligare en möjlig orsak är att de, som i fallet ned 

noviser, ”fastnar” i en första tes som de sedan återkommer till men att detta ej 

framgått i rapporteringen. Noviserna upplevs generellt mycket snabbare än 

forensiker som grupp när de löser problemen. 

 

Noggrannhet. Fingeravtrycksforensikerna och även till viss del de 

övriga forensikerna verkar lägga mer tid på att analysera vad de uppfattar som 

en träff. Sannolikt är detta en följd av att det i rättsliga sammanhang är olyckligt 

om fingeravtrycken sägs vara desamma men inte är det (Dror & Fraser–

Mackenzie, 2008), så kallat falskt alarm. Noviser verkar inte göra 

arbetsinsatsskillnader på dessa grunder. Även här finns det risk för att detta är en 

inlärd ”top-down” driven (Sternberg, 2009) biasrisk utifrån utbildningar och 

inlärt beteende, där ett rimligt resonemang är att alla fingeravtryck borde ägnas 

den tid som behövs för analys oavsett träff eller inte . I de fall som 

fingeravtrycksforensiker tidigt i rapporteringen angav en ”känsla” om utfallet så 

gick de vidare för att noggrannare analysera avtrycken, noviser valde oftast 

istället att svara om eventuell överrensstämmelse eller icke direkt när de väl fått 

en känsla som ofta enligt ovan var på ”helhetsintrycket”. Bland 

fingeravtrycksforesnikerna är det rimligen ett inlärt beteende att inte bara gå på 

första intrycket utan underbygga besluten noggrannare, det som möjligen kunnat 

ses som en ”top-down” process för att gynna ett ”bottom-up” beteende. 

 

Språk. Där även noviser till synes spontant kunde hittade ”rätt” 

uttryck i vissa fall torde det, ifall de inte har tidigare okända kunskaper, vara bra 

valda ord i arbetsprocessen då dessa spontant hittas även av en novis och således 

inte kräver större resurser i de kognitiva processerna, kognitiv resonans. Detta 

kan jämföras med en kognitiv disresonans om det varit ordval som exempelvis 

var svåra eller lättförväxlade.  

 

Metakognitivt resonemang. Att fingeravtrycksforensikerna själva 

lyfte minnesfunktionen är intressant då det visar på en potentiell svaghet i 

analysförfarandet. Nu var experimentet visserligen inte i överrensstämmelse 
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med hur de dagligen jobbar inom SKL, då de själva lyfte även svårigheterna att 

jobba utan dator och med förstoringsglas. Frågan är om detta är en reell 

svårighet eller om det handlar om vana. Om det rör sig om en reell svårighet så 

borde tekniken överlag ses över då det enligt SKL finns forensiker ute i landet 

som använder förstoringsglas och inte dator i sitt arbete. Om det istället handlar 

om en vana att jobba på ett annat sätt så är det mindre allvarligt men intressant 

att reflektera kring om det finns vinster i att kunna arbeta med andra verktyg än 

de gängse till buds stående. Även spontana kommentarer kring svårigheten med 

att tolka vågmönster är intressant då det lyfter något som möjligen är generella 

metodmässiga svårigheter i analysförfarandet. Möjligen är det en i den 

forensiska forskningen känt faktum att just vågor är mer svårtydda, men om inte 

så är fallet så borde studier kring detta göras för att se om exempelvis 

bevisvärdet på dylika fingeravtryck skulle vara sämre. 

Fingeravtrycksforensikerna lyfter även begreppet ”identifierbarhet” som 

tolkades handla om huruvida ett avtryck ansågs analyserbart. I studien var de 

tvungna att svara men kunde genom likertskala markera en eventuellt upplevd 

osäkerhet. Dock noterades i anteckningarna att dessa överslag om 

identifierbarhet inte var genomgående för gruppen fingeravtrycksforensiker 

vilket gör att frågan om detta är subjektiva bedömningar och i så fall på vilken 

nivå, samt hur dessa subjektiva bedömningar skall göras för att en mer 

samstämd forensisk bedömning?  

 

Resultatdiskussion mixad metod 

Vid ett överblickande över de kvantitativa och kvalitativa analyserna av 

experimentet kunde vissa paralleller dras emellan resultaten. Fler kategorier som 

var signifikanta i del två och visade på ett arbetssätt med det möjliga syftet att 

göra så säkra beslut som möjligt, visade sig även i den kvalitativa analysen där 

fingeravtrycksforensikerna undvek att ta för snabba beslut även om första nivån 

kunde ge en första ingivelse, detta även kopplat till en signifikant hög tidsåtgång 

för fingeravtrycksforensikerna. Denna tidsåtgång som blev extremt tydlig vad 

gällde att svara att det var en träff kunde även den ses i den kvalitativa analysen 

där det upplevdes att de lade mer energi på att inte rapportera ett resultat som 

skulle kunna resultera i ett falskt alarm. Även den till synes flexibla kognitiva 

processen som syntes i kategorin spårbyte på grund av återvändsgränd kunde ses 

i en kvalitativ analys där fingeravtrycksforensikerna trots svårigheter valde att 

exempelvis leta andra målområden att jobba i emedan övriga forensiker och 

noviser upplevdes ”ge upp” och ta beslut på ett initialt helhetsintryck. Den andra 

mer kontroversiella tolkningen av detta är huruvida tidsåtgången är ett resultat 

av ett tillvägagångssätt som trots en stor tidsåtgång inte ger fler korrekta beslut, 

detta även kopplat till att det i kärnprocesserna tolkas finnas en klar 

överrepresentation på ”top-down” processer som möjligen kan bidra till att även 

fingaravtrycksforensiker tidigt tar ett beslut och sedan kognitivt har en inlärd 

arbetsgång där denne vet att analysen måste underbyggas och bekräftas 
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utförligare. Sammantaget gav de olika metodansatserna en bild av att 

fingeravtrycksforensikerna har ett metodiskt närmande till materialet som i 

många stycken gynnar en datadriven bottom-up process, med strävan efter 

många ledtrådar för beslut, men att det även finns inslag av känslorapportering 

och intrycksbaserade beslutsunderlag som utgör potentiella risker i 

analysprocessen.  

 

Metoddiskussion 

 

Generell metoddiskussion. Ett generellt problem låg i att samma 

lokal inte kunde användas, och trots att lokalen på SKL var avskiljda kontor med 

avslagna telefoner så fanns vid några tillfällen störande ljud från hantverkare i 

angränsande lokaler, det privata kontoret som användes för noviserna hade vid 

något tillfällen ljud från utemiljön med lekande barn. Detta uppfattades dock 

inte vara någon större störningsfaktor då den verbala rapporteringen möjligen 

avbröts för kort kommentar om ljudet för att sedan återgå till studien. Att ta in 

både fingeravtrycksforensiker, övriga forensiker samt noviser i studien 

uppfattades som positivt då det gav möjlighet att se var de skilde sig åt, dock 

kom fokus i resultaten och diskussionen att ligga på fingeravtrycksforensikerna 

då uppdraget främst rörde deras arbete. En risk i att inga tester gjordes för att 

kontrollera deltagarnas olika grundförutsättningar i form av exempelvis 

intelligens och arbetsminne gör att det finns möjliga faktorer som kan ha 

påverkat utfallet. Som kontroll av dessa faktorer fanns initialt intentionen att 

utföra ett arbetsminnestest i form av ett datoriserat minnestest med objekt såsom 

fingeravtryck, siffror och ansikten, detta test diskriminerades på grund av att det 

inte fick utrymme inom arbetes omfattning. Att ha haft med noviser som 

assistenter i den slutliga analysen av materialet hade sannolikt varit en fördel 

utifrån grundad teoris ansats att vara öppen inför materialet och inte påverkas av 

förkunskapsbias, dock fanns inte resurser för detta. Slutligen bör noteras att de i 

studien rapporterade resultaten är en produkt av ett experiment som skiljer sig 

ifrån hur fingeravtrycksforensikernas normala förfarande och arbetsförhållanden 

ser ut. 

 

Metoddiskussion mixad metod. Den mixade metodansatsen i studien 

har sannolikt precis som Onwuegbuzie, Bustman och Nelson (2010) menar gett 

både en bredare och djupare förståelse kring de kognitiva processerna i 

fingeravtryckstolkning. En rent kvalitativ ansats hade gett svårigheter att veta 

vad som var framgångsrikt eller om det överhuvudtaget var några skillnader i 

prestation mellan och inom grupperna, medan en rent kvantitativ ansats hade 

sannolikt gett en bristfällig bild av de kognitiva processerna i ett bredare 

perspektiv.  
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Metoddiskussion del ett- Kvantitativ analys. En begränsning utifrån 

det kvantitativa resultatet är antalet deltagare, men samtidigt hade studien 

tillgång till fyra av fem fingeravtrycksforensiker på nationell nivå vilket gör att 

det var en stor del av den faktiska populationen trots det ringa antalet.  Den 

kvantitativa ansatsen uppfattades väl fylla sitt syfte då den kunde ge en mer 

objektiv bild av framgångsfaktorn hos de olika grupperna.  

 

Metoddiskussion del två och tre – Grundad teori - kvantitativ och 

kvalitativ ansats. 

Vad gäller den andra delens kategorisering hade den med all sannolikhet kunnat 

göras annorlunda med större grupper och med andra ord färre kategorier. Dock 

valdes det i studien att hellre ha fler kategorier då det uppfattades gagnade 

studien. Beslutet att ha så pass många kategorier utan att försöka få ner antalet 

gjordes utifrån pilotstudiens breda ansats att hitta och se på kognitiva processer 

och där en risk med för få kategorier kunde gjort resultatet torftigt. En av 

projektledaren uppmärksammad detalj i den verbala rapporteringen handlar om 

individuella skillnader i rapporteringen och personens egna val av ord. 

Exempelvis kom vissa upprepningar att diskrimineras i det slutliga materialet då 

dessa som tidigare nämnts uppfattades inte som en ny rapport utan repetition i 

någon form.  De tolkningar som gjordes kan i vissa lägen ha speglats av 

projektledaren på ett felaktigt sätt. Även individernas olika förhållningssätt till 

att använda känsloyttringar såsom svordomar gör att resultatsammanställningen 

av exempelvis kategorin ”känslor” kan ha blivit påverkad. I del tre kan 

språkbrukets inverkan möjligen vara mindre utifrån att den mer kvalitativa och 

öppna ansatsen gjorde att observationer lättare kunde sättas in i ett 

helhetssammanhang jämfört med ren analys av text i transkriberingar. Vad 

gäller de signifikanta skillnaderna som visade sig i analysen av kategorierna så 

bör, vilket tidigare nämnts aspekten tidsåtgång och rapporterade processer tas i 

åtanke då mer tid rimligen ger fler möjliga rapporter vilket i och för sig inte 

visade sig i elva av kategorierna.  Utifrån de av Bernardini (1999) beskrivna 

automatiserade processerna finns det ju även en risk att främst 

fingeravtrycksforensikerna i den verbala rapporteringen inte har fått med alla 

kognitiva processer som ägt rum. Angående metoden att verbalt rapportera 

tankar genom att tänka-högt så var det få testpersoner som rapporterade 

svårigheter i att rapportera på detta sätt. Detta behöver i sig inte betyda att det 

inte fanns var svårigheter men få testpersoner uppmärksammade detta.  Utifrån 

Kvales (2008) beskrivning av transkriberingens validitet och utformning 

beroende på syfte så valdes i studien, utifrån syfte och tillgängliga resurser, en 

transkribering som endast kom att omfatta faktiska uttalanden utan exempelvis 

registrering av pauser, eller ljud i form av hummanden eller annat. Med risk för 

att missa intressanta detaljer utifrån diskrimineringen så var dock beslutet nog 

nödvändigt för att skapa ett överblickbart material utifrån att det var de 

kognitiva processerna som skulle tolkas. Ytterligare en begränsning utifrån en 
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strikt grundad teoriansats är det av Guvå och Hyllander (2003) beskrivna 

förutsättningslösheten som forskaren bör ha för att så ”neutralt” som möjligt 

kunna närma sig fenomen etcetera. Detta har i denna studie inte varit möjligt i 

den grad som kanske skulle kunna vara önskvärt då projektledaren är i slutet av 

en utbildning där exempelvis kognitionskunskap ingått och där förarbetet till 

studien gjorde att viss grundkunskap i fingeravtryckstolkning tillgodogjordes om 

även denna kunskapsinhämtning hölls på en modest nivå i initialskedet. Då den 

grundade teori ansatsen anammades till studien fanns det som redan nämnts 

förkunskaper, till viss del inom den forensiska forskningsfältet, men framförallt 

inom det psykologiska kunskapsfältet. Detta gör att de observationer som 

gjordes ur ett mer strikt perspektiv skulle kunna ses som påverkade av 

förkunskaper i den grad att resultatet också påverkades. Dock var ansatsen att 

försöka se och vända på materialet på ett öppet och nyfiket sätt för att se vad 

som visade sig. En fördel i denna process hade varit om det funnits resurser för 

fler personer i forskningsprocessen som kunnat komma in i ett skede där de inte 

lika tydligt påverkats av förkunskaper. Beskrivningen av processen har som 

Guvå och Hyllander (2003) skrivit gjorts så transparent som möjligt för att 

läsarna själva skall kunna bilda sig en uppfattning om risken för bias i olika 

former.   

 

Slutsatser 

Studien har visat att det finns signifikanta skillnader i hur framgångsrikt 

fingeravtrycksforensiker, forensiker och noviser tolkar fingeravtryck och att 

fingeravtrycksforensikerna tar signifikant mer tid på sig i att lösa uppgifterna. 

Dock visar studien att trots den markant stora tidsåtgången för 

fingeravtrycksforensiker på svåra objekt så gör dessa felbeslut en gång av fem. 

Fingeravtrycksforensikerna har i den statistiska beräkningen av grundade 

teorikategorierna flera signifikanta skillnader som kan tyda på att de har ett 

arbetssätt som uppmuntrar till utförligare analyser i form av fler jämförelser, 

mentala sammanfattningar och spårbyten innan beslut. I den kvalitativa ansatsen 

uppmärksammades ett flertal olika tankeprocesser i de olika grupperna och hur 

dessa, vad gäller forensiker, har många styrkor men även vissa beteenden som 

riskerar missgynna tolkningsprocessen. Vad gäller processvägar så tyder 

fingeravtrycksforensikernas analysprocess på att det finns en strävan att denna 

skall vara datadriven, bottom-up, men att det finns delar i analysen som 

motarbetar detta såsom känslor och intrycksbaserade beslutsunderlag och då 

riskerar att det blir en top-down process som påverkas av forensikerns kognitiva 

processer och förförståelse.  

 

 Förslag till fortsatt forskning. Då denna studie varit ett pilotprojekt 

med syfte att öppna upp för vidare studier så följer här ett antal förslag på var 

det skulle kunna var intressant att fortsätta och fördjupa forskningen. I ett försök 

att skapa en så kognitivt logiskt arbetssätt som möjligt för 
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fingeravtrycksforensiker så vore fortsatta studier kring vilka metoder och ordval 

som även noviser spontant hittar i denna typen av processer intressanta. Studier 

kring hur man skulle kunna optimera en ”bottom-up” process i 

fingeravtryckstolkning, där exempelvis resonemang kring kontextens betydelse i 

arbetet påverkar skulle undersökas vidare då detta tycks vara ett 

eftersträvansvärt arbetssätt. Studier kring begreppet ”identifierbarhet”, om och 

hur detta skulle kunna bli en mer samstämd bedömning även inom gruppen 

fingeravtrycksforensiker skulle vara av vikt för att stärka den rättsliga 

ställningen vad gäller fingeravtryck. Fördjupade studier kring tolkning av 

fingeravtryck i form av vågmönster vore önskvärt, om och hur dessa i så fall 

skiljer sig från andra mönster vad gäller svårighetsgrad i fingeravtryckstolkning. 

Fler studier kring hur tidsåtgången relaterat till framgångsrik 

fingeravtryckstolkning skulle behövas för att se om och hur dessa faktorer 

hänger samman. Fortsatta studier kring fingeravtrycksforensikers 

beslutsprocesser med fokus på om exempelvis de intrycksbaserade 

beslutsunderlagen utgör en tillgång eller risk i analysförfarandet. Slutligen skulle 

fortsatta studier i området sannolikt vara behjälpt av att inkludera det initialt 

planerade arbetsminnestestet och möjligen studier fler individuella faktorer som 

kan ha påverkat resultatet.   
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Appendix/Bilagor 

 

Appendix A 

Fingeravtrycksstudie 

 

Tack för att du ställer upp med att skapa testmaterialet i denna studie som 

handlar om fingeravtryckstolkning. Dina fingeravtryck kommer att ingå som en 

del i ett experiment som kommer att göras av 24 olika personer. Ingen kommer 

att veta vems fingeravtryck det är och det kommer inte att köras mot något 

register.  

 

Nu när du läst detta och skrivit på så skall du vika detta papper två gånger (som 

om du skulle skicka iväg det som ett brev), öppna sedan plastpåsen och lägg i 

brevet, förslut sedan plastpåsens ”dragkejda” och lägg alltihopa i det stora bruna 

kuvertet. Kontrollera att detta brev, plastpåsen samt kuvertet har samma nummer 

på sig! 

 

Än en gång, tack för din hjälp! 

 

Jonas Koskitalo 

 

 

Jag har läst och godkänner att mina fingeravtryck får användas i detta 

experiment: 

 

 

____________________________ 

Namn 

 

____________________________ 

Namnförtydligande 
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Appendix B 

 
Namn:     Testbatteri: 

 

 

 

 

Test. 

Fingeravtrycken på sidan härrör från samma finger: 
 

                                               
Ja                            Nej 

 

Jag är helt säker på att mitt ovan givna svar är korrekt: 

 

                                                                                  
 

Inta alls säker/            Osäker             Ganska säker            Helt säker 

                                    chansning 

 

1. 

Fingeravtrycken på sidan härrör från samma finger: 
 

                                               
Ja                            Nej 

 

Jag är helt säker på att mitt ovan givna svar är korrekt: 

 

                                                                                  
 

Inta alls säker/            Osäker             Ganska säker            Helt säker 

                                    chansning 

 

2. 

Fingeravtrycken på sidan härrör från samma finger: 

 
                                               

Ja                            Nej 

 
Jag är helt säker på att mitt ovan givna svar är korrekt: 

 

                                                                                  
 

Inta alls säker/            Osäker             Ganska säker            Helt säker 

                                    chansning 

 

3. 

Fingeravtrycken på sidan härrör från samma finger: 

 

                                               
Ja                            Nej 

 

Jag är helt säker på att mitt ovan givna svar är korrekt: 
 

                                                                                  
 

Inta alls säker/            Osäker             Ganska säker            Helt säker 

                                  chansning 
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Appendix C 

 
Concurrent Report Instructions – Ericsson och Kirk.  

Översatt av Koskitalo 
Jag kommer att börja med att göra dig bekant med en metod för att ge muntliga 
rapporter av tankeprocesser. Det jag är intresserad av är dina tankar under tiden du 
löser problemen i detta experiment. För att kunna göra detta så kommer jag att be 
dig att ”tänka högt” när du jobbar med problemen. Det jag menar med ”tänka 
högt” är att du från det du påbörjar uppgiften tills det du har löst den skall uttala 
tankarna högt. Jag vill att du muntligen skall rapportera så mycket du kan på ett 
komfortabelt sätt under hela tiden. Försök inte att planera eller förklara vad du 
säger. Bete dig bara som om du var ensam och talade för dig själv. Fortsätt tala så 
länge som du jobbar på med att lösa problemet. Ifall du tystnar för länge så 
kommer jag påminna dig om att fortsätta ”tänka högt”. Har du förstått vad jag vill 
att du skall göra? Vi kommer att börja med ett praktiskt exempel. Lyssna först till 
frågan och besvara den sedan så snart du kan. Är du redo? 
 
Nämn fem djur som kan finnas på en djurpark. 
 
Bra. Hade du några andra tankar då du kom med svaret på denna frågan? Jag vill att 
du ska rapportera även dessa tankar högt när de uppstår hos dig. Kom ihåg att inte 
förklara dina tankar för mig! Säg bara vad det är du tänker, även om det inte alltid 
verkar grammatiskt korrekt eller du är rädd att det inte verkar logiskt. Lyssna till 
nästa fråga och försök att tänka ut svaret så snart som möjligt. Är du redo? 
 
Vilken är den sjätte bokstaven efter B? 
 
Chansen att bokstaven ”H” direkt dök upp efter att du hört frågan är inte så hög. 
Sannolikt behövde du gå igenom flera steg för att hitta svaret. Hade du bara 
sammanfattat din tankeprocess under uppgiften, snarare än att rapportera 
sekvensen av faktiska tankar uttalat, så hade du kanske sagt att du fann bokstaven 
”H” genom att räkna i alfabetet. När folk löser detta problem och ”tänker högt” så 
säger de vanligtvis en sekvens av individuella bokstäver som B, sedan C, D, E, F, G 
innan de svarar H. Då jag är intresserad av att veta de tankar du hade då du löste 
problemet så vill jag ha den mest korrekta, detaljerade rapporteringen av tankar 
som möjligt, detta i motsats till en sammanfattning av dessa tankar. 
Ytterligare en sak att tänka på i rapporteringen av tankar handlar om osäkerhet. Ifall 
jag skulle fråga dig ”Vilken är den tredje bokstaven efter A?” så kanske du kommer 
med svaret ”D”. Du minns att du tänkte på ”A” och sedan ”D”, men är osäker om 
det fanns några tankar emellan. I det fallet skall du bara rapportera ”A” och ”D”. 
Endast om du är säker på en tanke så skall du rapportera den. Rapportera inte 
tankar som du är osäker på eller tankar som du tror att du borde ha tänkt medans 
du sökte svaret på denna typen av fråga men inte hade. 
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Låt oss pröva en annan uppgift. ”Tänk högt” medans du hittar lösningen. Är du 
redo? Jag kommer att visa dig ett fält med punkter och kommer fråga hur många 
punkter som finns i fältet. 
 
Visa bilden och fråga ”Hur många är punkterna?” (fält med 16 punkter i ett fält 
4*4) 
 
Tack så mycket. Kan du erinra dig några andra tankar? Några frågor? 
(Till testledaren) Ifall testpersonen inte tydligt verbaliserar de olika stegen i 
lösningen av problemet så visa fältet igen och be denne återberätta deras ”tänka 
högt” protokoll som en rapport av deras faktiska tankar under processen. 
Tack så mycket. Här är en sista/ytterligare ett praktiskt problem innan vi börjar 
med huvudexperimentet. 
(Till testledaren! Avgör i detta läge huruvida det behövs extra övningar. Fråga om 
ytterligare klargöring behövs innan slutliga problemet). 
Kom ihåg att ”tänka högt” medans du söker svaret på problemet. 
 
Hur många av årets månade börjar med bokstaven ”J”? 
 
Tack så mycket. Vi kommer nu börja med huvudexperimentet/göra ytterligare en 
praktisk övning. 
 
Extra övningar 
1. Beskriv senaste gången du åt på en snabbmatsrestaurang. Beskriv alla steg från 
det att maten beställs, vid inmundigandet, tills det att du lämnade restaurangen. 
2. Vilken är den femte bokstaven före M? 
3. Nämn namnet på 10 restauranger i (orten som testet utförs på). 
 
Vid eventuella kontrollgrupp: 
Nu vet du hur man ger verbala rapporter i form av ”tänka högt”. Verbala rapporter 
är en viktig källa för datainhämtning i psykologiforskning, men då du ingår i en 
kontrollgrupp så kommer du inte bli ombedd att rapportera din tankar högt i detta 
experiment. Vi kommer nu diskutera själva experimentet. 
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Appendix D 

Instruktion till testledaren 

Information om testerna och studien: 

Denna studie handlar om hur fingeravtryck tolkas. Studien är ett samarbete 

mellan LIU IBL och SKL. Materialet skall användas till ett examensarbete på 

psykologutbildningen. Materialet kommer att avpersonifieras, d.v.s. det kommer 

inte att framkomma vem som gjort vad. Insamlandet av data sker i form av 

filminspelning som kommer ligga till grund för analysen. Att deltaga är frivilligt 

och du kan när som helst välja att avbryta studien. Max 2 timmar datainsamling. 

 

Träningsuppgift på "tänka högt" metodiken. Enligt Ericsson et al.  

Testledaren (TL) sitter bakom testpersonen (TP), detta för att tydliggör att det 

inte handlar om en kommunikation.  

- Innan vi börjar med själva experimentet skall vi pröva en av de centrala 

delarna av metoden, att "tänka högt". 

 

Glasögon/linser? 

Lampan, stolen, förstoringsglaset används på valfritt sätt. 

Drick och så under testet är ok. 

Paus efter halva batteriet. 

Slå av mobiltelefoner. 

 

Träningsuppgift på fingeravtryckstolkning.  

- Nu kommer vi att gå in på själva experimentet. Framför dig har du ett block 

med fingaravtryck. Varje blad har två "fönster" med var sitt fingeravtryck. 

Ibland är det flera avtryck på bilden men du skall alltid använda den centrerade 

(mitten). Det kan även finnas andra objekt i bilden exempelvis text, vissa av 

bilderna är ”inverterade” detta då avtrycken är framtagna på laboratorium och 

med olika tekniker. Din uppgift är att avgöra huruvida dessa fingeravtryck 

kommer från samma finger eller inte, detta samtidigt som du hela tiden "tänker 

högt" under lösningsprocessen. När du bestämt dig så fyller du i svaret i 

"svarblanketten" med ett kryss i "Ja" eller "Nej", samt graderar hur säker du är 

på svaret genom att kryssa i "Inte alls säker/chansning", "osäker", "ganska 

säker" eller "helt säker".  

 

Du skall alltid inleda med att säga vilken uppgift du skall börja att lösa, t.ex. 

"TEST", "A1", "A2", "B1" och ”B2”. Sedan börjar du försöka utröna huruvida 

fingeravtrycken kommer från samma finger, hela tiden "tänkandes högt". I fall 

du tystnar för länge så kommer jag att be dig "fortsätta tala", tänk dock på att du 

I första hand "primärt" skall lösa uppgiften och endast  i andra hand (sekundärt) 

"tänka högt". Återigen tänk som om du vore själv och bara talade högt samtidigt 

som du löser uppgiften, du skall inte förklara eller berätta hur du gör. Till din 

hjälp har du förstoringsglaset och lampan, båda använder du på valfritt sätt som 
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underlättar fingeravtrycksavläsningen. I första bladet "Test" så är avtrycken 

förstorade för att förtydliga, i resten av testet är allt i naturlig storlek 1:1. 

Vi gör ett test med första bladet. 

1. Säg uppgiftens nummer. 

2. Lös uppgiften hela tiden "tänkandes högt". 

3. Kryssa i Ja eller Nej. 

4. Kryssa i "Inte alls säker/chansning", "osäker", "ganska säker" eller "helt 

säker". 

5. Vänd blad och gå till punkt 1. 

Dessa punkter fanns även tillgängliga på en ”minnestavla” som testpersonen 

hela tiden hade framför sig. 

 

Testledaren (TL) sitter bakom testpersonen (TP), detta för att tydliggör att det 

inte handlar om en kommunikation. Man tydliggör att det inte skall vara en 

förklaring eller berättande om hur man gör. För att förtydliga att det inte skall 

vara kommunikation så uppmuntrar TL, TP med "fortsätt tala" istället för 

"berätta vad du tänker just nu". TP är ofta behjälpt av att i instruktionen primärt 

lösa uppgiften och endast sekundärt "tänka högt". 

Normalt väntar testledaren 1-15 sekunder innan påminnelse om att "fortsätta 

tala". För att undvika att testpersonen skall försvara eller förklara sig så kan det 

vara lämpligt att ge dem uppvärmningsuppgifter tills de "kommit igång". 

 

 

 

 

 

 

 

 


