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Ibland återger barn, exempelvis i förhörssituationer, otäcka berättelser om 
händelser som de hävdar att de upplevt, fast så inte är fallet. Möjligen 
anpassar barnen sig till den situation som den vuxna anger, vilket kan 
medföra att kriterierna för hågkomsten förändras. Syftet med denna 
studie var att se om aktiveringen av en kulturell stereotyp, 
låtsaskompisar, skulle påverka barns rapportering om låtsaskompisar i 
jämförelse med de som inte fick någon aktivering. Även antalet detaljer 
och ord i utsagorna studerades.  Trettiosju stycken 6-åringar på en 
förskola uppdelade i två grupper deltog i studien. Sagan Alfons Åberg 
och hemlige Mållgan lästes för den ena gruppen. En standardiserad 
intervju genomfördes. Barn i båda grupperna rapporterade om 
låtsaskompisar och flest svar fanns oväntat i gruppen utan aktivering. 
Möjligen agerade försöksledaren på ett sätt som barnen ansåg vara en ny 
situation där nya regler och kriterier för verklighet och fantasi blev 
gällande. 
 
Nyckelord: Falska minnen, förskolebarn, låtsaskompisar   
 
  
 

I n l e d n i n g 
 
Att människor av olika anledningar inte lämnar en korrekt redogörelse av en händelse är 
ett förekommande problem t ex under en rättegång. Även om en människa inte har för 
avsikt att ljuga eller undanhålla sanningen så kan ett vittnesmål vara problematiskt. 
Sexuella övergrepp på barn har under de senaste årtiondena rapporterats allt mer frekvent. 
För att få tillgång till den information man behöver för att kunna bedöma sådana fall är 
oftast förhörssituationer med de inblandade barnen oundvikliga. Det är dock inte helt 
okomplicerat att få barn att lämna korrekta vittnesmål. En del barn tiger om sina trauman 
medan andra endast minns fragment av dem. Men ibland återger barn otäcka berättelser 
om händelser som de hävdar att de själva upplevt, trots att så inte är fallet. (Ceci & 
Crotteau-Huffman, 1997; Sjöberg, 1995; 1997; 2001). På det experimentalpsykologiska 
området har det forskats mycket under det senaste decenniet för att försöka förklara detta 
fenomen (Goodman & Schaaf, 1997). En möjlig förklaring som framkommit till att barn 
lämnar berättelser av detta slag är att de under en förhörssituation väljer att anpassa sig till 
den situation som den vuxna anger. Det kan medföra ändrade kriterier för hågkomsten 



2 

 

(Sjöberg, 1997).  
Source monitoring theory, ursprungsbedömningsteorin 
 
Minnen rörande en händelse kan ha flera möjliga ursprung (Lindsay & Johnson, 1987). 
Det man själv upplevde vid händelsen, det man kan ha hört om den i efterhand samt det 
som eventuellt har skrivits om händelsen. Enligt ursprungsbedömningsteorin (Source 
monitoring theory) gör människor ständigt bedömningar av sina minnens ursprung. I 
teorin antar man att både faktiska, perceptuella händelser och händelser genererade inifrån 
lämnar bestående minnespår. Inte alla, men många av de misstag vi gör när vi försöker 
minnas kan vara konsekvensen av att inte kunna göra skillnad på ursprunget till ett 
minnesspår. Reality monitoring refererar till den process med vars hjälp man skiljer 
mellan minnen med ursprung främst från yttre verkliga händelser och på minnen med 
ursprung från inre upplevelser som tankar, drömmar och fantasier om händelser. Johnson 
och Raye (1981) föreslår att man under denna process använder de skillnader som antas 
finnas mellan yttre och inre händelser. Externt genererade minnen antar man generellt har 
mer rumsliga och strukturerade kännetecken, (kodade i händelseskildringen), än de internt 
genererade. De bör också ha mer sensoriska attribut, även om inbillade processer också 
genererar viss sinnlig information. Det antas också att externt genererade skildringar är 
mer detaljerade rent semantiskt, det vill säga att de innehåller mer specifik information än 
de inre skildringarna. Tankar tenderar att vara mer schematiska, vilket innebär att man 
minns i översiktliga sjok och utan ingående detaljer.  
 
Dessa skillnader menar anhängare av teorin skulle kunna fungera som kriterier vid beslut 
när man bestämmer ursprunget till ett minne, dvs. om det härrör från yttre eller inre källor. 
Om man antar att dessa regler man använder till att bedöma minnen som antingen externa 
eller interna är inlärda, så menar Sjöberg (1997) att man också borde kunna ”lära om”. 
Under 1600-talets häxprocesser vittnade många barn på ett detaljerat sätt om hur de blivit 
bortförda av häxor till Blåkulla där de sa att vissa barn offrades och misshandlades och 
utsattes för allehanda bisarra situationer. Dessa vittnesmål ledde till att många kvinnor 
blev brända på bål. Barnen kanske tolkade det nya sätt som de vuxna betedde sig på under 
häxprocessernas masshysteri som nya regler att följa för att bedöma minnen. Sjöberg 
jämför detta med barns låtsaslekar där de på ett naturligt sätt när någon föreslår en 
fantasilek direkt accepterar givna förutsättningar att till exempel en stol är en bil och 
bygger vidare på leken. Detta innebär inte att barnen medvetet ljuger utan att det är 
sanningen, när reglerna temporärt blivit ändrade (Sjöberg, 1997).   
  
Fel i ursprungsbedömning 
 
Ibland kan det ske misstag i ursprungsbedömningen (error-in-source-monitoring), vilket  
t ex kan göra att ett minne som är en fantasi, något man bara har tänkt, bedöms som 
upplevt i verkligheten, (Lindsay & Johnson, 1987). Ett exempel är att man tänkt posta ett 
viktigt brev på väg till jobbet. När någon sedan frågar om man gjort det svarar man 
jakande fast så inte är fallet. Minnet av att posta brevet bedöms som upplevt men man har 
attribuerat källan till tankarna om brevet som i verkligheten endast är fantiserade/tänkta. 
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Åldersskillnader i ursprungsbedömning  
 
Att kunna skilja mellan vad man föreställer sig att man själv har gjort och vad man 
verkligen har gjort (internal source monitoring) är något som barn i 6-årsåldern visat sig 
ha svårare för än vuxna (Johnson, Hashtroudi & Lindsay, 1993).  
  
Foley, Johnson och Raye (1983) gjorde en studie i syfte att utforska förändringarna i 
utvecklingen hos barn och unga gällande Reality monitoring. Försökspersoner som var 6, 
9 eller 17 år gamla fick antingen säga olika ord och lyssna på när en annan person sade 
orden (säga/lyssna-betingelsen) eller säga olika ord samt föreställa sig att de själva sade 
orden (säga/tänka-betingelsen). Därefter så fick de ett test som de inte var förvarnade om, 
där de skulle identifiera källan till olika items som; a) nya ord, b) ord de hade sagt, c) ord 
som en annan person hade sagt (för de i säga/lyssna-betingelsen) eller d) ett ord som de 
föreställt sig själva att säga (för de i säga/tänka-betingelsen). Signifikant fler 6-åringar 
felattribuerade i säga/tänka-betingelsen än vad äldre försökspersoner gjorde. De hade 
alltså svårare att skilja på vad de själva sagt och vad de själva hade tänkt. Däremot kunde 
6-åringarna lika bra som de 17-åriga försökspersonerna skilja på vad de själva sagt och 
vad andra hade sagt (säga/lyssna-betingelsen). Studien visade också att försökspersonerna 
i säga/tänka-betingelsen överlag hade svårare att skilja på vem som hade sagt ett item mot 
vad försökspersonerna i säga/lyssna-betingelsen hade. Detta ger stöd till Reality-
monitoringmodellen (Johnson & Raye, 1981) i avseendet att det är svårare att bestämma 
om ett ord sagts eller tänkts då de båda framkallats av samma person (self-generated) än 
vad det är att bestämma om ett ord sagts eller hörts då det ena framkallats av en annan 
person (other-generated).  
 
Att föreställa sig, fantisera och leka låtsaslekar verkar vara viktiga delar av ett barns inre 
värld. Om man antar att bilder är mer lika varseblivningar än vad abstrakt logik är så 
skulle det kunna betyda att tankar och varseblivningar hos barn är mer lika varandra, då 
barn oftare tänker i bilder, och svårare att skilja på än vad tankar och varseblivningar är 
hos vuxna (Lindsay & Johnson, 1987). 
 
Det finns dock vissa belägg för att barn redan från tidig ålder har förmåga att skilja 
verkliga objekt från mentala bilder (Estes, Wellman & Wolley, 1989). I en undersökning 
med 3-, 4- och 5-åringar studerade man hur barn uppfattade tre olika objekt (en sax, en 
ouppblåst ballong samt en kopp) när de låg på bordet, var gömda i en låda och som 
mentala bilder i huvudet. De flesta barnen, inklusive 3-åringarna, kunde oftast tydligt 
skilja de mentala bilderna från de gömda och synliga objekten.   
 
Även om barn har förståelse för distinktionen verklighet/fantasi är det dock möjligt att de 
inte vet att det är relevant att använda den vid återkallande av en händelse. Vuxna 
människor vet vilken realitetsstatus en händelse har. Trots detta kan hon vid framtagandet 
av minnet av en händelse göra en felaktig attribuering av ursprunget till minnet (erroneous 
reality monitoring attribution). Att som person vara sorglös och ha livlig fantasi kan vara 
egenskaper som påverkar att vuxna felattribuerar. De egenskaperna menar man i 
allmänhet är än mer karaktäristiska för barn. Så även om barn kan skilja på fantasi och 
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verklighet som teoretiska konstruktioner är det troligt att de i verkliga situationer 
felattribuerar, oftare än vuxna (Lindsay & Johnson, 1987).  
 
Olika sorters minnesfel 
 
Även om man tror sig kunna skilja på vad som är verkliga händelser och vad som är 
fantasi så är ett minne alltid en sorts konstruktion (Loftus och Hyman, 1998). Människor 
skapar sitt förflutna genom det som finns i deras minnen, deras allmänna kunskap samt de 
sociala förväntningar som de har på sig vid framplockandet av minnet. Därför kommer 
minnen alltid att innehålla ibland små och ibland stora fel. Loftus och Hyman (1998) 
beskriver bland annat minnesfelet falska barndomsminnen.  
 
Falska barndomsminnen  
 
När man talar om att skapa falska minnen så har minnesforskare funnit bevis för så kallade 
felinformationseffekter (the misinformation effect). En typisk studie av denna effekt är att 
undersökningsdeltagare får se en videofilm med brott eller olyckor. Senare förses 
undersökningsdeltagarna med felinformation om händelsen som de sett. Den felaktiga 
informationen kan t ex vara att deltagaren får en fråga om de såg en stoppskylt, när de i 
själva verket såg en företrädesskylt eller om en person man såg var en man med mustasch 
fast personen var en slätrakad man. Vid fortsatt utfrågning har deltagarna ofta inkorporerat 
förslagen till sin egen hågkomst av den ursprungliga situationen. Dessa studier visar att 
felinformation kan förändra delar eller aspekter av en observerad händelse. Man kan dock 
inte av detta dra slutsatsen av att hela livshändelser kan skapas genom 
felinformationseffekter.  
 
Att skapa falska barndomsminnen innebär till skillnad från felinformation en större 
emotionell delaktighet för undersökningsdeltagaren. Studier som undersöker detta 
fenomen utförs ofta genom att man ber föräldrar eller övriga familjemedlemmar om 
information gällande händelser som undersökningsdeltagaren har varit med om. 
Deltagaren ombeds sedan att minnas dessa händelser samt en falsk händelse, som 
forskaren är relativt säker på att undersökningsdeltagaren inte har varit med om. Exempel 
på falska händelser som använts vid olika studier är t ex att komma bort i ett köpcenter, att 
vara med om en mindre bilkrock eller att ha spillt ut en bålskål på ett bröllop. Den falska 
händelsen presenteras som om den vore en av de övriga händelserna som man inhämtat 
från en släkting. Undersökningsdeltagaren intervjuas vanligen upprepade gånger om de 
sanna och den falska händelsen och informeras om att de kommer att komma ihåg alltmer 
med tiden. Det mest intressanta är hur de reagerar på den falska händelsen, dvs. om de 
kommer att tro att händelsen har inträffat eller inte och beskriva händelsen som ett 
personligt minne. Resultat från studier som har genomförts på detta sätt visar att det går att 
skapa falska minnen av en självinvolverad och känslomässig händelse. Ju mer lik den 
falska händelsen är de erfarenheter som undersökningsdeltagaren har haft och uppfattar 
som rimliga, desto lättare är de att suggerera jämfört med händelser som personen vet 
väldigt lite om (Hyman & Pentland, 1996). 
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Fenomenet falska minnen har studerats över olika populationer och åldersgrupper. Ceci 
och Crotteau-Huffman (1997) studerade förskolebarn och fann att små barn skapade 
många olika falska minnen, och att ju yngre barnet är desto troligare är det att det kommer 
att skapa ett falskt minne.    
 
Förutsättningar för skapande av  falska minnen 
 
För att kunna skapa ett falskt minne hos en person föreslår Hyman och Kleinknecht (2001) 
att tre förutsättningar måste vara uppfyllda; rimlighetsbedömning, minneskonstruktion och 
source monitoring error. Rimlighetsbedömning; Källan till suggestionen kommer att 
påverka rimlighetsbedömningen. Personen måste tro att händelsen kan ha ägt rum, att den 
är rimlig. Till exempel kunde några personer i en studie inte tro på berättelsen 
(suggestionen) om att de spillt ut en bålskål på ett bröllop eftersom de inte trodde att de 
överhuvudtaget varit på ett bröllop under sin barndomstid. Minneskonstruktion; Ett minne 
skapas genom att man sammanbinder information från olika källor samt personliga 
erfarenheter och suggestioner.  Att uppmuntra en person att tänka, föreställa sig och prata 
om en händelse leder till att personen konstruerar en bild och berättelse av händelsen och 
ett minne skapas. Aktiviteter som att föra dagbok och att drömtolka kan leda till att skapa 
minnen om fokus ligger på att minnas händelser. Även om man tycker att en händelse är 
rimlig och skapar sig en bild av den så är det inte säkert att man attribuerar den till att vara 
ett minne utan just bara en bild av något som man själv har skapat. För att skapa ett falskt 
minne av bilden så måste personen göra ett source-monitoring error och dessutom 
felattribuera bilden och hävda att den är ett personligt minne. Människor upplever, som 
tidigare nämnts, svårigheter med att minnas/identifiera källan till information som de 
innehar (Johnson et al., 1993). 
 
Kraven i situationen en individ befinner sig i kan också påverka att man felattribuerar 
källan. Ett exempel på detta kan vara när en försöksperson i en studie berättar att hon är 
osäker på ifall en bild/föreställning som hon har är ett minne eller ej och försöksledaren 
hävdar att det är ett minne. Då minnet för källan försvinner snabbare än minnet för 
innehållet innebär det att försökspersonen kanske kommer ihåg denna falska suggestion 
men glömmer källan och därav senare attribuerar källan till det egna minnet. 
Upprepningar av falska suggestioner ökar också sannolikheten att felattribueringar 
uppstår, source-monitoring errors (Zaragoza & Mitchell, 1996). 
 
När skapas falska minnen? 
 
När forskningen hade visat att det gick att skapa falska minnen av fullständiga, 
självinvolverande och emotionella händelser, studerade man när det var mer eller mindre 
troligt att det skulle ske. Hyman, Husband och Billings (1995) noterade att man kunde 
förutsäga vilka som möjligen skulle skapa falska minnen utifrån hur individen svarade i 
den första av två intervjuer. Genom att genomföra en enkätundersökning med föräldrarna 
till ett antal psykologistudenter fick forskarna reda på verkliga händelser från studenternas 
liv mellan de var 2-10 år. Studenterna tillfrågades sedan om de ville deltaga i en studie om 
självupplevda minnen, baserade på information från deras föräldrar. Man lät studenterna 



6 

 

tro att man skulle jämföra deras svar med föräldrarnas. Under tre intervjuer med samma 
intervjuare presenterades fyra verkliga minnen för studenten varav tre verkligen var sanna 
och ett var falskt. De allra flesta deltagarna mindes de sanna händelserna under första 
intervjun och ingen den falska. Vid tidpunkten för den tredje intervjun hade alla ytterligare 
minnesdetaljer om de sanna händelserna samt 25 % av studenterna uppgav att de mindes 
den falska händelsen, relativt detaljerat. Att studenterna hade ytterligare detaljer om de 
sanna händelserna kan bero på att man genom att tänka på ett minne ger sig själv fler 
ledtrådar till händelsen som hjälper en att plocka fram tidigare oåtkomliga detaljer.   
 
Vidare undersöktes huruvida det gick att förutsäga vilka studenter som i den sista 
intervjun skulle komma att ange minnen om den falska händelsen. Man delade in 
studenterna beroende på om de hade uppgivit någon egen kännedom gällande den falska 
händelsen eller inte. Resultatet visade att det var mer sannolikt att de personer som kunde 
se sig själva i den händelsen genom att prata kring vems bröllop det exempelvis kunde ha 
varit, vilka andra barn som varit där etc. skulle komma att skapa falska minnen än de som 
inte relaterade på det sättet.  
 
Mentalt bildspråk och falska minnen 
 
Hyman och Pentland (1996) visade i en studie där de använde sig av samma metodologi 
som ovan, att mentalt bildspråk ökar sannolikheten att skapa falska minnen. När de 
intervjuade studenter om flera sanna händelser och en falsk (bålskålen på bröllopet) bad de 
en grupp att utforma en mental bild av händelsen och sen beskriva den, medan den andra 
gruppen ombads att sitta och tänka på händelsen under en minut. Intervjuaren berättade att 
denna aktivitet skulle hjälpa dem att minnas händelsen. Bildspråksgruppen återfick fler av 
de sanna minnena än kontrollgruppen vilket kan tolkas som att antingen 
bildspråksmanipulationen hjälpte dem att återfå minnena eller manipulationen skapade 
minnen som matchade de sanna suggestionerna. När det gällde den falska händelsen 
skapade fler av de i bildspråksgruppen falska minnen (40 %) än de i kontrollgruppen. 
Garry, Manning, Loftus och Sherman, (1996) har visat att bara genom att bildligt 
föreställa sig händelser utan att beskriva dem kan människors uppfattning om att 
händelsen har ägt rum öka.  
 
En vuxen persons roll i en intervjusituation med ett barn 
 
I en studie av Sjöberg (2001) intervjuades två grupper med förskolebarn, med  
standardiserade frågor, huruvida de tyckte att de hade träffat på ett spöke någon gång. Den 
första gruppen fick tydliga instruktioner av intervjuaren att separera fantasi från verklighet 
när de svarade. Den andra gruppen fick inga sådana instruktioner. Syftet med intervjun var 
att se om förskolebarnen utan instruktioner leddes att tro att deras upplevelser från inre 
källor var minnen av verkliga händelser, då intervjuaren behandlade deras utsagor så. 
Resultatet visade att den andra gruppen rapporterade signifikant fler möten med spöken än 
vad den första gruppen gjorde. Resultatet stöder tesen att förskolebarn kan tro att en vuxen 
som frågar barnet i fall det har en uppfattning av att det någon gång har mött en läskig 
karaktär som t ex ett spöke, vill att barnet ska rapportera sina fantasier som verkliga 
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händelser om inget annat explicit påtalas. 
 
Sjöberg föreslår också att aktivering av en kulturell stereotyp före en intervju med barn i  
6-årsåldern skulle kunna öka tendensen att rapportera fantasihändelser som verkliga 
händelser, (2001). De barn som lämnade vittnesmål under häxprocessen kan ha varit under 
så kallad aktivering av kulturell stereotyp eftersom ”häxan” fungerade som en sådan på 
den tiden, (Sjöberg, 1997). Aktivering av en kulturell stereotyp kan relateras till 
fenomenet priming, som beskriver effekterna av hur ett tidigare sammanhang påverkar hur 
man senare tolkar information. Priming innebär att nyligen och ofta upprepade 
föreställningar/uppfattningar lättare återfinns i minnet än de som inte har blivit aktiverade. 
Ett forskningsexempel på priming är att exponera försökspersoner för positiva eller 
negativa egenskaper (traits, som t ex äventyrslysten kontra vårdslös). Aktiveringen 
påverkar sedan försökspersonerna att tolka tvetydigt beteende (t ex att åka utför en fors i 
en kanot) motsvarande positivt eller negativt, beroende på vilken betydelse som primats, 
(Fiske & Taylor, 1991). Som konstaterats ovan förutsätter skapandet av ett falskt minne 
genom misstag i ursprungsbedömning att individen i någon form fått det minne som 
felbedömts presenterat för sig. 
 
Eftersom mycket av allt informationsflöde är svårförståeligt så har vi behov av tillgängliga 
och relevanta kategorier som lätt aktiveras och tillfredsställer våra mål, behov och 
förväntningar. Primingeffekterna är som starkast när något med relevant innebörd för 
individen eller något som har positiva eller negativa värden aktiveras. Priming av ett 
stimuli kan påverka tolkningar och beteenden upp till en vecka efteråt (Fiske & Taylor, 
1991). 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att se om aktiveringen av en kulturell stereotyp, här 
föreställningen om låtsaskompisar, påverkar barn att i större utsträckning rapportera att de 
har låtsaskompisar, än om de inte får någon aktivering. Ytterligare ett syfte är att 
undersöka om aktiveringen ökar antalet detaljer och ord som ges i beskrivningarna av 
låtsaskompisarna. I studien aktiverades begreppet låtsaskompis genom läsning av Alfons 
Åberg och hemlige Mållgan före intervjuer med förskolebarn. Intervjufrågorna är en 
modifierad form av Sjöbergs (2001) standardiserade intervju. 

 
 
 

M e t o d 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Trettiosju 6-åringar i en förskoleverksamhet i Järfälla kommun deltog i studien. Barnen 
var i verksamheten uppdelade på två grupper, grupp 1 bestod av 15 barn, 9 flickor och 6 
pojkar. Grupp 2 bestod av 22 barn, 12 flickor och 10 pojkar. Valet av verksamhet gjordes 
på basis av försöksledarens kontakter med personal på skolan. Barnens föräldrar 
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tillfrågades för godkännande av sina barns deltagande i studien och barnen fick frivilligt 
välja om de ville vara med. Föräldrarna informerades även om att studien var en c-uppsats 
med syftet att undersöka hur barn tänker angående ämnet låtsaskompisar. De delgavs 
också att all data skulle behandlas konfidentiellt och att uppsatsen skulle finnas 
verksamheten tillhanda efter färdigställande. 
 
Material 
 
I studien användes en standardiserad intervju med sju frågor. Intervjun var en modifierad 
version av en tidigare standardiserad intervju av Sjöberg (2001).  
 
De frågor som ingick i intervjun var:  
 
1) Vet du vad en fantasifigur är för något? 
2) Två av de här personerna är fantasifigurer och en av dem finns i verkligheten. Kan du 

lägga fantasifigurerna i en egen hög. Bilder av seriefiguren Bamse, sagofiguren 
Mumintrollet och Kung Carl den XVI Gustaf visas.  

3) Har du någon fantasi som du kan berätta för mig? 
4) Ibland kan barn tycka att de har en kompis som ingen annan kan se, något som kan 

kallas en låtsaskompis. Vet du vad det är för något? 
5) Kan andra se någons låtsaskompis? 
6) Har du någon gång tyckt att du har haft en sådan låtsaskompis?  
7) Om barnet svarat ja på frågan ovan: kan du  berätta mer om det? 
 
 
Procedur  
 
I studien användes för de två betingelserna den i verksamheten befintliga 
gruppindelningen av barnen. Barnen i grupp 1 (aktiveringsgruppen) fick vid två tillfällen 
före intervjuerna, dagen innan och samma dag höra sagan om Alfons Åberg och hemlige 
Mållgan (Bergström, 1976). Barnen i grupp 2 fick samma dag inte höra någon saga alls. 
Intervjuerna utfördes med ett barn i taget i ett rum i förskolans lokaler. Varje barn fick en 
kort muntlig instruktion innan intervjun genomfördes. De fick veta att deltagande var 
frivilligt och att intervjusituationen skulle genomföras genom att försöksledaren skulle 
ställa frågor och intervjupersonen svara. Efter intervjun så tackade försöksledaren barnet 
för dess medverkan. 
 
Intervjuerna spelades in på en bandspelare (Philips, AQ 6455). Intervjuerna 
transkriberades sedan i sin helhet efter datainsamlingen.  
 
 

R e s u l t a t 
 

Svaren på fråga 6 och 7 kodades dels med avseende på typ av svar (ja/nej) och dels genom 
att räkna antal ord och detaljer i svaren. Ja-svar, nickningar samt flerordiga jakande 
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beskrivningar räknades här som ja-svar. Nej-svar, tystnad samt enstaviga icke jakande 
svar registrerades som nej-svar.  
  
Detaljer definieras här som antal ord eller fraser som beskriver situationer med eller 
relationer till låtsaskompisen (Cederborg, Orbach, Sternberg, & Lamb, 2000). Ett 
exempel: “han heter Arne och har ljust hår” tolkas här som 2 detaljer; Arne/ljust hår. 
Upprepas någon detalj så registreras den inte ännu en gång. För att få 
undersökningsreliabilitet i bedömningen av detaljer så fick en oberoende person räkna 
detaljer enligt definitionen ovan. Överensstämmelsen i bedömningen av detaljer mellan 
den oberoende personen och försöksledaren var 100 %, alltså total. 
 
Resultaten analyserades med avseende på frekvenser av positiva responser gällande 
låtsaskompisar, antal ord och antal detaljer. Med dessa tre mått som beroende variabler 
jämfördes barnen i de två betingelserna,  pojkar och flickor, äldre och yngre barn samt 
bland barn som klarade respektive inte klarade att sortera kort på fantasifigurer respektive 
verkliga personer i två olika högar. Frekvensen av antal positiva svar analyserades med en 
serie chi2-tester. Jämförelsen av frekvenser mellan olika grupper när det gäller ord och 
detaljer analyserades med t-tester. Resultaten presenteras i Tabell 1.     
 
Tabell 1  Antal ja-svar på fråga om låtsaskompis, ord och detaljer hos barn i de två 
betingelserna, kön, åldersuppdelning och förmågan att kortsortera. Medelvärden av 
detaljer och ord  baseras enbart på de som svarat positivt på frågan om låtsaskompisar.  
 

 
    

Aktiv- 
ering 
(22) 

 
Ej  
aktiv- 
ering 
(15) 
 

 
Flicka 
 (21) 

 
Pojke  
(16) 

 
<83mån 
(17) 

 
>83mån 
(20) 

 
Klarat  
sort. 
(24) 

 
Ej 
klarat 
sort. 
(13) 

         
Ja-
svar                                                                                       

10  
(45 %) 

   8  
(53 %)  

12 
(57 %) 

6 
(38 %) 

7 
(41 %) 

11 
(55 %) 

13 
(54 %) 

5 
(38 %) 
 

Detal
j  

5,40 3,88 5,50 3,17 4,57 4,82 5,77 2,00 

Ord  32,20 25,50 32,67 22,33 28,86 29,45 35,62 12,60 

         
 
 
Jämförelsen av frekvensen låtsaskompisar i de två betingelserna visade på fler ja-svar i 
gruppen utan aktivering (8 av 15 = 53 %) än ja-svaren i aktiveringsgruppen (10 av 22 = 45 
%). Skillnaden var inte statistiskt signifikant. Totalt blev det 18 ja-svar av 37 svar (49 %) 
på frågan om låtsaskompisar.  
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Antalet ord samt antalet detaljer var fler för de som har rapporterat att de har 
låtsaskompisar i den aktiverade gruppen (Grupp 1). Medelvärden av detaljer och ord 
baseras enbart på de som svarat positivt på frågan om låtsaskompisar. Inte heller här blev 
dock skillnaderna signifikanta.   
 
När det gällde könsskillnader så visar Tabell 1 att 57 % av flickorna givit positiva 
responser jämfört med 38 % av pojkarna. Flickorna gav även fler antal detaljer och antal 
ord i sina beskrivningar av låtsaskompisarna. Inga av dessa skillnader var signifikanta. 
Analysen av kortsorteringen visade att fler av de som klarade att sortera korten svarade ja 
på frågan om låtsaskompis, dock var det inte signifikant. De som klarade kortsorteringen 
gav också fler detaljer jämfört med barn som inte klarade kortsorteringen (t(35)=2,09, 
p=.04) och även fler ord (t(35)=2,10, p=.04). Detaljerna och orden gav statistisk 
signifikans. Vad beträffar åldersskillnaderna så visar Tabell 1 tendenser till att fler barn i 
den äldre gruppen rapporterade att de hade låtsaskompisar samt lämnade fler detaljer och 
ord. Inga av dessa sista analyser nådde heller signifikans. 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med denna studie var att se om aktiveringen av en kulturell stereotyp, här 
föreställningen om låtsaskompisar, påverkar barn att i större utsträckning rapportera att de 
har låtsaskompisar, än om de inte får någon aktivering. Ett annat syfte var att undersöka 
om aktiveringen ökar antalet detaljer och ord som ges i beskrivningarna av 
låtsaskompisarna. Hypoteserna var att barnen i aktiveringsgruppen skulle rapportera fler 
antal positiva responser på frågan om de hade låtsaskompisar, samt att samma grupp 
skulle använda fler antal detaljer och ord i sina utsagor om låtsaskompisarna än gruppen 
som inte aktiverats, men ändå lämnat positiva svar. Resultatet visade däremot att 
aktiveringsgruppen fick färre antal ja-svar än gruppen utan aktivering. Detta skulle delvis 
kunna bero på en effekt av försöksledarens sätt att intervjua, då barn i bägge betingelserna 
svarade positivt. Situationen vid framplockandet av barnens minnen om sina 
låtsaskompisar var troligtvis påverkad av den sociala förväntan som försöksledarens roll 
innebar (Loftus & Hyman, 1998). 
 
Av samtliga trettiosju barn så rapporterade 18 (49 %) att de hade eller hade haft 
låtsaskompisar. I Sjöbergs studie om spöken rapporterade 17 av 46 barn (35 %) möten 
med spöken, vilket visar att denna studies totala antal ja-svar på den frågan var relativt 
många. Det skulle kunna vara så att de barn som inte hade någon låtsaskompis ändå 
rapporterade det på grund av omedveten uppmuntran från försöksledaren. Enligt Sjöberg 
(2001) kan anledningen till det stora antalet ja-svar bero på att den sociala situationen för 
stunden påverkar barnen att tro att intervjuaren som vuxen person vill att barnet ska 
rapportera mötet med låtsaskompisen som verkligt. Försöksledarens fråga 4 “Ibland kan 
barn tycka att de har en kompis som ingen annan kan se, något som kan kallas en 
låtsaskompis. Vet du vad det är för något?” kan genom att vara formulerad som ett förslag 
ha fungerat som en uppmuntran till felinformation och skapat ett falskt minne en bit in i 
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intervjun (Loftus & Hyman, 1998). Barnen kan ha blivit känslomässigt involverade då 
frågan handlade om dem samt att en vuxen auktoritet intresserade sig för just det barnet 
vilket kan ha påverkat trovärdigheten i det barnet berättade. Vissa av utsagorna kan 
således ha varit uppdiktade (Ceci & Bruck, 1993, 1995).  
 
Enligt Reality monitoring teorin så föreslås externa minnen, som alltså är upplevda i 
verkligheten, bland annat vara mer detaljerade rent semantiskt. Det är tänkbart att denna 
skillnad också återspeglas i individens beskrivningar av minnet. Även om denna studie 
inte inkluderade någon jämförelse av detaljer hos externa respektive interna minnen är det 
intressant att notera att många utsagor i denna studie var mycket detaljrika. Detta kan ha 
att göra med att barnen kände sig uppmuntrade av försöksledaren och därför associerade 
vidare på det som de berättade. Det kan också ha att göra med att barnen tog fel på 
ursprunget till minnet av låtsaskompisen (error-in-source monitoring) och därför pratade 
om upplevelsen av låtsaskompisar på det mer beskrivande sätt man gör vid verkliga 
händelser. Möjligen agerade försöksledaren på ett sätt som barnen ansåg vara en ny 
situation där nya regler och kriterier för verklighet och fantasi blev gällande (Sjöberg, 
1997). Eller så såg barnen intervjustunden som en vuxens förslag till en spännande lek och 
anpassade sig således till situationen och “lekte med”. 
 
Genomgående gav pojkarna färre antal ja-svar, detaljer och ord jämfört med flickorna. En 
tolkning av detta mönster är att flickorna i större utsträckning trodde på att det de upplevt 
var verkligt (Sjöberg, 2001). Det är också möjligt att flickor i större utsträckning tänker i 
bilder jämfört med pojkarna och därför sammanblandade verklighet och fantasi (Hyman & 
Pentland, 1996). Då intervjuaren var en kvinna så kanske flickorna lättare än pojkarna 
identifierade sig med henne och var mer intresserade av att efterlikna, samt göra henne till 
viljes. Det större antalet ord kanske också kan härledas till en hos flickorna generellt större 
verbal förmåga (Ellenberg, Kramer, Leonard & Share, 1996). 
 
Gällande åldersskillnaderna så lämnar de äldre barnen fler detaljer och ord än de yngre. 
Detta går emot teori och forskning i avseendet att fler detaljer och ord indikerar att man 
tror berättelsen vara verklig. Det förväntade var att de yngre, som anses ha svårare att 
skilja på fantasi och verklighet, hade rapporterat detta istället. Man kan ställa sig frågan 
varför barnen i så fall trodde att deras låtsaskompisar verkligen existerar när andra 
fantasilekar de ägnar sig åt tydligt är något de vet är lek och påhitt. En förklaring kan vara 
att de flesta när de leker med sina låtsaskompisar är ensamma (många gör just detta när de 
inte har tillgång till sina riktiga kompisar) och därmed både pratar med och 
tänker/fantiserar om sin kompis själva. Enligt Johnson & Raye (1981) är det svårare för 
förskolebarn att veta ursprunget till ord om de är tänkta och sagda av en själv än om någon 
annan har sagt orden. Därför skulle barnen kunna tro att deras tankar är något som någon 
annan har sagt (låtsaskompisen) och alltså ligger utanför dem. Detta innebär enligt det de 
lärt sig att det inte kommer från dem själva, deras fantasi. 
 
Försöksledaren sa ingenting om att de skulle försöka separera fantasi och verklighet (som i 
Sjöbergs studie om spöken 2001) eftersom ämnet var låtsaskompisar. Men den givna 
situationen kan ha fått dem att tro att reglerna var ändrade och leken om fantasikompisar 
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som jag hade föreslagit gällde och att jag förväntade mig deras delaktighet.  
 
Att många av barnen oavsett grupp gav positiva responser kan tyda på att de tänker i 
bilder och har därför svårare att skilja på fantasi och verklighet, då dessa tankeformer är 
mer lika hos barn än vad de är hos vuxna (Lindsay & Johnson, 1987). Vidare kan bilderna 
ha inspirerat barnen att fortsatt tänka i bilder, en slags direkt priming, som kan stödja 
Hyman och Pentlands (1996) antagande om att tänkande i bilder kan skapa falska minnen. 
Därför kan båda grupperna ha blivit primade och givit många ja-svar, vilket ledde till 
mindre skillnad mellan grupperna. 
 
De som klarade kortsorteringen gav oväntat fler positiva responser samt rapporterade ett 
större antal detaljer och antal ord. Det förväntade var att de skulle tala kring ämnet 
låtsaskompisar med färre ord och detaljer för att de därmed skulle relatera till det som 
fantasier och dessa innehåller enligt Johnson och Raye (1981) färre ord och beskrivs mer 
översiktligt. Barnen som enligt kortsorteringen kan antas vara mer 
“verklighetsförankrade” hanterade ämnet låtsaskompisar på samma sätt som om det vore 
hämtat från ett minne från en verklig upplevelse. Det skulle kunna tolkas som att de 
barnen som klarade kortsorteringen snarare samarbetade och såg detta som en lek med nya 
regler för vad som var verklighet gällande låtsaskompisarna. Barnen som inte klarade 
sorteringen kanske däremot inte uppfattade detta på samma sätt. De barnen kanske inte 
anammade de nya förutsättningarna vilket ledde till att de inte klarade sorteringen/inte ens 
försökte och de hanterade ämnet låtsaskompisar med rådande regler av vad som är fantasi 
och vad som är verklighet. 
 
En viktig skillnad mot Sjöbergs studie (2001) var att barnen inte fick någon explicit 
påminnelse att inte sammanblanda verklighet och fantasi, vilket gör att ingen skillnad kan 
märkas där. Däremot så kan det stora antalet ja-svar och påföljande ord och detaljer stödja 
Sjöbergs tes att barnen tror att den vuxna vill att fantasierna ska redovisas som verkliga 
händelser om inget annat anges. I och med att intervjun var standardiserad förflöt ingen 
naturlig konversation mellan parterna. Den tystnad som ibland uppstod efter ett svar som 
ett barn givit upplevde försöksledaren många gånger som att barnet trodde att det 
förväntades leverera mer än det sagt och därför fortsatte prata pga. förväntningarna snarare 
än att det hade mer att säga spontant.   
 
När det gäller primingen så kanske den inte hade tillräckligt relevant innebörd för barnen 
och därför inte blev så stark som den kunde ha blivit med något för barnet mer positivt 
eller negativt laddat (Fiske & Taylor, 1991). En annan tolkning kan vara att alla barnen 
hade hört sagan flera gånger förut och att primingen därför låg permanent hos alla barnen. 
Eventuellt lästes boken för sent innan intervjuerna genomfördes. En fråga man också kan 
ställa är om det fanns någon skillnad gällande aktiveringen innan manipulation mellan de 
befintliga grupperna. De två grupperna på dagiset valdes pga. fördelarna med att de inte 
skulle kunna tala med varandra inom gruppen om huruvida de fått eller inte fått aktivering. 
Det förelåg ingen uppenbar skillnad mellan grupperna. Därför bedömdes risken med att ta 
redan existerande grupper som mindre än om man tagit barn slumpmässigt från de olika 
grupperna till de två betingelserna. Därmed kunde man ha riskerat att aktiveringen av 
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stereotypen skulle sprida sig till de som ej skulle aktiveras.  
 
Flera barn gav beskrivningen av typen “jag brukar leka med min låtsaskompis – vi brukar 
klättra i träd ihop”. Det kan det vara ett uttryck för att barnen föreställer sig att de träffat 
och lekt med låtsaskompisen fast den bara är en produkt av barnets inre fantasivärld. Det 
skulle kunna ge en förståelse för att barn lättare blandar samman saker man själv har gjort 
och vad man föreställer sig att man gjort, (Lindsay & Johnson, 1987). Enligt Reality-
monitoringmodellen så är det ju svårare att bestämma om ett ord eller ett item faktiskt är 
sagt eller om man föreställt sig att man sagt det, då man själv är delaktig i de båda 
processerna. Så när barnen tänker att låtsaskompisarna pratar med dem och ibland själva 
är röster åt dem så är det troligen svårt att minnas rätt.  
 
En intressant fråga i sammanhanget är hur det hade gått om barnen själva fått läsa boken 
om Alfons, och handlingen alltså blivit självgenererad (self) istället för genererad av en 
annan person (other). Enligt Reality-monitoringmodellen (Johnson & Raye, 1981) skulle 
det kunna göra att det blir svårare att skilja på om minnet av boken var ett självupplevt 
minne eller en fantasi som barnet föreställt sig. En intressant aspekt är också hur 
återhämtningen av deras minnen av låtsaskompisar påverkas för att någon ber dem att 
minnas och att de inte själva får minnas spontant.  
 
Förutom att försöksledaren var en vuxen med dess givna auktoritet, var hon också en ny 
person utifrån som alla samlades kring med intresse, alltså ännu mer spännande för 
barnen. Detta kan ha påverkat barnen till att ha anpassat sina svar för att blidka 
försöksledaren. 
 
Att säga till barnen att de har ett fritt val att deltaga är att lura sig om att man objektivt låtit 
barnen välja. Det skulle kunna jämföras med grupptryck. Att hålla fram en stor godispåse 
som alla andra barnen smakar från och samtidigt säga “du behöver inte smaka om du inte 
vill“. Detta kanske inte påverkade studiens resultat, men svårigheten med objektivitet och 
fritt val när det gäller så små barn har uppmärksammats. 
 
En annan svårighet med att intervjua barn med standardiserade frågor är att man ska vara 
formell. De förstår inte varför man inte svarar på deras direkta frågor eller frågande ögon 
vilket kan leda till viss osäkerhet, som i sin tur kanske påverkar studiens resultat. Man kan 
därför tänka över möjligheten att på ett mer tydligt sätt definiera intervjustunden för 
barnen. Det som gäller under en standardiserad intervju är att svara på de specifika 
frågorna och inget annat samtal utöver det. 
 
I en vidare utsträckning betyder det att man som intervjuare av ett barn har stor makt att 
utifrån ett socialt spel möjligen styra upphämtandet av ett minne. I det fall man inte 
besitter denna kunskap kanske man omedvetet råkar styra samtalet så att minnen felaktigt 
hämtas från ursprunget ”verklig händelse” istället för ”fantasi”. Även hummanden, 
nickningar eller annan tyst kommunikation kan påverka intervjupersonernas svar och bör i 
ett sammanhang som detta räknas till felkällor.  
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Inte bara kan man styra ett upphämtande av ett minne utan även vara delaktig i att skapa 
dem. Hyman och Kleinknecht menar att man för att skapa ett konstruerat minne bör det 
vara rimligt samt skapas genom en bild. Dessutom måste minnet felattribueras till att vara 
ett personligt minne. En fråga man kan ställa är om detta möjligen kan ha hänt genom att 
studien uppfyllde de tre förutsättningarna rimlighet, minneskonstruktion och source 
monitoring error. Barnen blev först presenterade för bilder med förslagen på fantasifigurer 
i sorteringsfrågan 2. I fråga 4 föreslås barnet ett rimligt minne genom att försöksledaren 
säger ”Ibland kan barn tycka…”. Slutligen blir det också personligt med fråga 6 ”har du 
någon gång tyckt…”.  Tänk om denna studie var med och skapade konstruerade minnen 
hos barnen? Det kanske är att dra långtgående slutsatser av intervjun som genomfördes. 
Men ifall det kan vara så pass lätt att starta upp en sådan process, bör människor som 
hanterar förhörssituationer med barn vara väl medvetna om risken av att påverka ett barns 
minne. 
 
Avslutningsvis kan tilläggas att den sociala konstruktionen låtsaskompisar är ett 
komplicerat begrepp. Man kan fråga sig vad barnen redan från början vet om detta 
begrepps realitetsstatus i jämförelse med ämnet spöken i Sjöberg studie (2001). 
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