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VÅLD I NÄRA RELATIONER 
 
 Hur mycket minns de? 
Vad minns de? 
Hur tillförlitligt minns de? 
Hur förändras deras uppfattning om aggression och skuld? 
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Påverkar alkohol vittnens förmåga att rapportera om våld i nära 
relationer: 
 
1. På ett utförligt… 
2. …och tillförlitligt sätt? 
3. …vilka typer av information som rapporteras? 
 
+ Är det bättre att intervjua direkt eller att vänta med att ta en rapport? 

       

Vad minns de och hur tillförlitligt är  
det de berättar? 



Alkoholpåverkan: 0.4-1.5 (person 70 kg: drygt 4 glas vin/starköl drucket på 15 minuter) 
1.  I en direkt intervju med fri återgivning rapporterade alkoholpåverkade vittnen lika tillförlitlig 

information som nyktra vittnen 
2. Vid ca 0.8-1.5 promille rapporterade de dock en mindre mängd information än nyktra 

vittnen. Dessa vittnen rapporterade färre handlingar och verbala yttranden, MEN lika 
mycket om saker i omgivningen/karaktäristika hos de inblandade som nyktra gjorde 

 

Intervjutiming – direkt eller efter en vecka? Övningseffekt? 
1. En veckas fördröjning innan intervju resulterade i samma mönster som alkoholpåverkan, 

men fördröjningen hade en starkare effekt än alkohol i dessa doser 
2. Alla typer av information rapporterades i mindre utsträckning efter fördröjning 
3. En direkt intervju skapade en ökad mängd, och en liten ökning i korrekthet, av information 

som rapporterades en vecka senare 
 

Resultaten visade att… 



Påverkar alkohol vittnens bedömningar av våld i nära relationer 
avseende: 

 

1. Aggressionsgrad inom ramen för en… 
1.  Neutral interaktion 
2.  Verbalt aggressiv interaktion  
3.  Fysiskt aggressiv interaktion  

2. …och fördelning av skuld mellan de två parterna? 

 

Hur förändras deras uppfattning om  
aggressionsgrad och skuldbörda? 



Resultaten visade att… 
AGGRESSIONSGRAD 
Neutral interaktion 

      >  

 

Verbalt aggressiv interaktion 

      = 
 

Fysiskt aggressiv interaktion 

      <  

SKULDFÖRDELNING 
  

   Mer polariserad   
  fördelning = mannen   
 skuldbelades tydligare för  
 sitt utövade våld än hos   

   Mindre skillnad i skuld =
   mannen 

skuldbelades    
 mindre tydligt och     
 kvinnan ansågs ha en   
 större skuldbörda än hos  
 nyktra vittnen  

 



Slutsatser 
                En promille över 0.8 behövdes för att producera påtagliga försämringar i 

  mängd rapporterad information i fri återgivning   

  Alkoholpåverkade vittnen (0.4-1.5 promille) gav under dessa    
  omständigheter lika tillförlitliga rapporter som nyktra vittnen 

  Olika typer av information minskar i olika utsträckning  
 

  Resultat från tidigare alkohol/aggression-studier kan generaliseras till   
  alkoholpåverkade vittnen är:  

1.  Hostility bias – en ökad benägenhet att tolka neutrala handlingar som hotfulla"
2.  Mer benägna att bedöma aggressiva handlingar som rättfärdigade"
3.  Mindre ångest väckt av obehagliga stimuli "

  Intervjutiming är viktig att beakta – en veckas fördröjning hade här starkare 
  effekt på rapportens längd och tillförlitlighet än alkohol i dessa doser  

 

   

 



 

 

            Tack! 
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