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Falska minnen kan uppstå från orsaksslutledningar vilka inträffar när 
vi tror att våra egna slutledningar om orsaken till en bevittnad 
händelse (effekt) är ett äkta minne. Stereotyper om grupper av 
människor har visats påverka falska minnen i enlighet med den 
stereotypa uppfattningen. Denna undersökning studerar hur stereotypa 
uppfattningar påverkar falska minnen baserade på orsaksslutledningar 
och äkta minnen. Undersökningsdeltagare fick se en film där en 
kvinna blev av med sin väska. I en grupp såg deltagarna en man som 
stal väskan medan andra deltagare inte såg stölden. Mannen hörde i 
olika versioner av filmen till en grupp som förknippades med 
kriminalitet (en man i tjugoårsåldern) eller som inte förknippades med 
kriminalitet (en medelålders man). Resultatet visade inte att 
stereotyper påverkar falska eller äkta minnen i deltagarnas fria, stödda 
återgivning av filmen. Det fanns däremot en tendens att äkta minnen 
påverkas av stereotyper vid test av igenkänning av väskstölden. Falska 
minnen från orsaksslutledningar kunde dock inte påvisas. Ett kort 
distraktionsmoment samt låg kognitiv belastning är några av de 
tänkbara anledningarna till resultatet.  

 
 
Efter mordet på Anna Lindh gick polisen ut med en beskrivning av gärningsmannen. Han var 
enligt denna cirka 180-185 cm lång och bar en kamouflagefärgad militärjacka. I själva verket 
visade NK:s övervakningskameror senare att mannen bar en grå munkjacka. Den felaktiga 
beskrivningen baserades på flertalet vittnesuppgifter. Minnet är uppenbarligen inte så tillförlitligt 
som vi kan tro och falska minnen kan uppstå av olika orsaker. I detta fall fick vittnena sitta i 
samma rum och diskutera sina upplevelser. Exakt vad som sades går inte att veta i efterhand men 
detta ledde till flera att vittnen gav samma felaktiga signalement (Granhag, Ask, & Rebelius, 
2005, refererad i Candel, Memon, & Al Harazi, 2007).  
 
Vad är det som gör att vi konstruerar falska minnen? Förståelsen av falska minnen är av särskild 
betydelse i rättspsykologiska sammanhang. I rätten är det ju av stor vikt att kunna skilja sant från 
falskt. Felaktig vittnesinformation kan leda till förödande konsekvenser vid domstolsbeslut. Vid 
närmare granskning av 70 fällande domar som senare visats felaktiga med DNA bevis, hittades 
att felaktiga minnen hos ett vittne var det som föranledde den fällande domen i mer än hälften av 
fallen (Gerrie, Garry, & Loftus, 2005). Det är därför av stor vikt att det inom rättspsykologin nås 
en förståelse av hur minnet fungerar och vad som kan ge upphov till falska minnen.  
 
Minnet 
Minnesprocessen inom den nutida forskningen anses av många forskare bestå av tre faser; 
inkodning, lagring och framplockning (Abel & Lattal, 2001). När ett minne skall återhämtas 
involveras alla de olika delarna i denna process. Vi måste ta in informationen, samt även ha 
lagrat den och slutligen även lyckats plocka fram den. En viktig upptäckt för rättpsykologin 
gällande denna process är att miljön eller det mentala tillstånd, som vi befinner oss i när ett 
minne inkodas, har visats ha betydelse för framplockningen. Ju mer lika miljöerna och de 
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mentala tillstånden är vid inkodning och vid framplockning, desto mer sannolikt är det att minnet 
kan återhämtas (Tulving & Thomson, 1973).   
 
Minnesforskningen brukar också skilja mellan arbetsminne och långtidsminne. Arbetsminnet är 
ett begränsat minnessystem som tillfälligt lagrar och behandlar information (Baddeley, 2002). En 
av de mest vanliga modellerna som beskriver arbetsminnet togs fram av Baddeley. Den beskriver 
arbetsminnet som bestående av olika komponenter: en fonologisk loop för auditiv information, 
en visiospatial sketchpad för visuell och spatial information, en episodiska buffert som integrerar 
information från dessa två, och slutligen en central executive som styr uppmärksamheten 
(Baddeley, 2002).  
  
Forskning har indikerat att långtidsminnet består av flera separata minnessystem. I generella drag, 
så innehåller det semantiska minnet olika faktakunskaper som vi lärt oss från ord. Det episodiska 
minnet behandlar händelser vi varit med om som är knutna till tid och rum. Det procedurella 
minnet är ett system för hur man gör saker, t ex cyklar eller spelar piano. Det perceptuella 
representationssystemet organiserar perceptuell information från omgivningen. Det finns även 
automatiska minnen som kan visas genom betingning, samt även icke medvetna implicita 
minnen (Sprenger, 1999).  
 
En viktig aspekt av långtidsminnet är att informationen ofta är strukturerad i olika scheman som 
har betydelse för dess interaktion med arbetsminnet. Scheman är kunskapsstrukturer som baserar 
sig på tidigare erfarenheter. Dessa finns på olika abstraktionsnivåer och varierar i sin strukturella 
komplexitet (Rumelhart 1980 i Brewer & Treyens, 1981). Ett ord som är sammansatt av olika 
bokstäver är ett exempel på ett mycket enkelt schema. Vi kan snabbt se hur de separata delarna 
(bokstäverna) utgör en helhet (ordet). Det grundläggande antagandet inom schema forskning är 
att individers tidigare erfarenheter kommer att påverka hur de uppfattar ny information (Brewer 
& Treyens, 1981). Scheman styr mycket av hur vi begripliggör information omkring oss och hur 
vi uppfattar världen.  
 
Senare tids forskning på minnets korrekthet vid verkliga händelser i livet har tenderat att 
framhäva minnets rekonstruktiva karaktär. Detta innebär att när man från sitt minne skall 
återhämta information om en händelse, så hittas den informationen från fler källor än det 
specifika inkodningstillfället. Ett minne återskapas till exempel med hjälp generella 
förväntningar om det inträffade. Minnen tenderar också att utvärderas i hur väl det 
överensstämmer med tidigare erfarenheter (Koriat, Goldsmith, & Pansky, 2000). Denna 
forskning har frångått synen på minnet som ett passivt lagringssystem till att se minnet som 
aktivt, målinriktat och sökande efter mening (Bartlett i Koriat, Goldsmith, & Pansky, 2000).  
  
Falska minnen 
Det har länge varit känt att människor kan minnas detaljer från en händelse fel. 
Minnesforskningen har på senare tid också visat att man kan inplantera hela händelseförlopp i 
människors minnen, ett fenomen som tidigare belysts inom litteraturen (Loftus, Coan, & Pickrell, 
1996).  
 
I ett berömt experiment av Wade med fl. mindes 50 % av försöksdeltagarna att de flugit 
luftballong fast de aldrig gjort det (Wade et al., 2002 refererat i Garry & Gerrie, 2005). 
Anledningen till detta var att de sett en redigerad bild, där ett foto av dem som barn placerats in i 
ett foto av en luftballongfärd, så att det såg ut som att de deltog i färden. Den redigerade bilden 
förväxlades och uppfattades senare som ett äkta minne.  
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Det finns många olika anledningar till att falska minnen uppstår och teorierna kring vilka 
underliggande kunskapsstrukturer som ger upphov till detta är många. En anledning till falska 
minnen är källglömska som illustrerats i exemplet ovan. Källglömska innebär att vi kan glömma 
källan till informationen i minnet, och denna kan beblandas med någonting annat, vilket i sin tur 
kan leda till att ett falskt minne skapas. Människan har alltså lätt att blanda ihop olika källor till 
saker i minnet, och missta efterkonstruktioner för att vara äkta minnen. Ett annat exempel på 
källglömska är det fenomen som kallas omedveten överföring. Vittnen till ett brott kan till 
exempel se en person som befann sig i närheten under brottet men inte var inblandad i det. Om 
denne person senare ingår i en vittneskonfrontation, kan vittnet tro att han/hon känner igen 
personen för att det var gärningsmannen till brottet (Loftus, 1979). Vittnet har då blandat två 
olika källor till information.  
 
I luftballongsexperimentet skapades ett falskt minne av något som överhuvudtaget aldrig 
inträffat. Det är dock kanske vanligare att falska minnen uppstår i samband med att man minns 
något som faktiskt inträffar. Detaljer ur en situation kan till exempel förändras beroende på hur 
de återkallas. Förhörsteknik är därför av stor betydelse. Det har till exempel visats att 
försökspersoner som får se en film av en man som bland annat stjäl en matematikbok, och 
därefter får frågor om de sett honom stjäla en kemibok, rapporterar att de faktiskt minns att det 
var en kemibok de såg (Tousignant, Hall, & Loftus, 1986 refererat i Gerrie, Garry, & Loftus 
2005). I ett annat experiment fick försökspersoner se en film som visade en bilkrasch men inte 
visade ett trasigt lyse på en av bilarna. Försökspersonerna frågades sedan antingen om det 
mindes att de sett ett trasigt lyse, eller om de mindes om de sett det trasiga lyset. Det visade sig 
att signifikant fler svarade ja på frågan när den formulerades i bestämd form dvs. om de mindes 
det trasiga lyset (Loftus & Zanni, 1975).  
 
Social påverkan har stor betydelse för hur falska minnen kan skapas (Vornik, Sharman, & Garry 
2003). Minnet är mycket dynamiskt och genom att vi diskuterar och reflekterar kring information 
så förändras den initiala bilden som skapades av en situation. Det är väl känt att ett vittnes samtal 
med andra vittnen eller exponering inför nyhetssändningar om ett brott kan komma att påverka 
vittnets minne. Av den anledningen bör vittnen isoleras från varandra, något som missades efter 
mordet på Anna Lindh. De bör även undvika att se nyhetssändningar.  
 
Falska minnen och scheman 
Falska minnen kan också uppstå som en effekt av scheman. Scheman är som nämnts 
kunskapsstrukturer som varierar i sin komplexitet och som baserar sig på tidigare erfarenheter 
(Rumelhart 1980 refererad i Brewer & Treyens, 1981). Dessa påverkar både hur vi inkodar ett 
minne samt är även aktiva vid framplockning av ett minne (Gerrie, Garry, & Loftus, 2005). Vid 
tillfällen då information saknas i minnet kan människor fylla i denna med information som är 
konsekvent med scheman (Alba & Harcher, 1983 refererad i Gerrie, Garry, & Loftus, 2005). 
 
Av särskilt intresse för schemastyrda falska minnen i denna studie är en kategori som kallas 
felaktiga slutledningar (inferential errors) Dessa uppstår när våra egna slutledningar om 
händelser förväxlas i minnet med att vara äkta minnen. Med andra ord, något som vi själva 
antagit eller antar från informationen omkring oss, förväxlar vi med att vara en verklig händelse. 
Dessa sorts slutledningar är ofta schemastyrda. Det vill säga de baserar sig på saker som vi 
förväntar oss som troliga i en specifik situation.  
  
När falska minnen uppstår från slutledningar som baserar sig på scheman, dvs. på saker som vi 
förväntar oss som troliga i en situation talar man om schematiskt ifyllande (schematic gapfilling). 
Det har bland annat visat sig att försökspersoner som får läsa en text som innehåller en middags 
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situation tenderar att felaktigt minnas att personerna i texten beställer mat (Bower et al., 1979 
refererad i Hannigan & Reinitz, 2001). Det antas vara så att berättelser fylls i med information 
som enligt våra scheman borde finnas. Våra egna antaganden misstas därefter för att vara 
faktiska minnen. Det påvisades även i en annan studie att människor som får se bilder av en 
lekstuga tenderar att lättare felaktigt minnas att de sett objekt som kan associeras med lekstugan, 
som till exempel en nalle, än objekt som inte kan förknippas med lekstugan (Friedman, 1979 
refererad i Hannigan & Reinitz, 2001). Luckor i minnet tenderar alltså ofta att fyllas i av 
schemastyrd information.  
 
En viktig typ av felaktiga slutledningar är kausala inferenser/slutledningar. Dessa minnesfel 
uppstår när luckor i minnet fylls i med schemastyrd information i situationer som har att göra 
med orsak och verkan. Om vi sett en effekt tenderar vi att göra antaganden om dess orsak. Om vi 
till exempel ser ett trasigt glas som ligger på köksgolvet och dessutom har hört barnen leka i 
köket tidigare, kan vi komma att anta att barnen haft sönder glaset. Detta antagande om orsaken 
till det trasiga glaset kan sedan misstas för att vara ett äkta minne. Vi tror oss ha sett eller upplevt 
när barnen hade sönder glaset. Kausala inferenser/slutledningar handlar om när sådana internt 
skapade slutsatser om orsaken till något inträffat misstas för att vara ett äkta minne. Vi tror oss 
alltså faktiskt ha sett eller upplevt en orsak till det inträffade, när vi egentligen själva lagt till 
orsaken. Kausala slutledningar och schematiskt ifyllande är mycket lika i den bemärkelsen att 
båda ger upphov till falska minnen genom slutledningar som baserar sig på schematisk kunskap. 
Det är vanligt att man betraktar föreställningar om orsak-verkan som en underkategori till 
schema baserade falska minnen. Begreppet kausala slutledningar (causal inference) 
introducerades som en ny typ av minnesfel av Hannigan och Reinitz (2001), eftersom dessa 
antogs bero på andra underliggande strukturer än schematiskt ifyllande. Denna undersökning 
kommer att ägna sig åt falska minnen som uppstår från kausala slutledningar. 
  
Hannigan och Reinitz (2001) undersökte slutledningar gjorda i orsaks och verkan situationer med 
hjälp av bilder. Detta gjordes i fyra olika miljöer med två olika orsak- och verkanbilder i varje 
miljö. Ett exempel på miljö är en livsmedelsbutik. Effektbilden i denna miljö var en mängd 
apelsiner på golvet, och orsaksbilden en person som plockar en apelsin längst ned från en hög av 
upplagda apelsiner. Slutledningar om orsak och verkan testades i båda riktningarna. Dels om en 
orsaksbild (person som plockar en apelsin) gav upphov till falska minnen om att ha sett effekten 
(apelsiner på golvet) samt även om en effektbild gav upphov till falska minnen om att ha sett 
orsaken. Studien visade att om försökspersonerna fick se en effekt tenderade de att felaktigt 
minnas en orsak till denna. De försökspersoner som fick se en orsak, tenderade däremot inte att 
felaktigt minnas en effekt. Det vill säga de försökspersoner som fick se en effektbild med till 
exempel utspillt vatten på bordet på en restaurang, tenderade att oftare felaktigt minnas en 
orsaksbild, att personen spillde vatten, än de försökspersoner som inte sett en effektbild vid 
inkodning. När försökspersonerna i stället fick se en orsaksbild, som visade att personen spillde 
vatten, tenderade de inte att felaktigt minnas en konsekvens (att vatten låg på bordet) i högre 
grad än de som inte sett en orsaksbild. Resultatet visade också att skattningarna av hur säkra 
försökspersonerna var att de sett en felaktig bild ökade när tiden från instuderingsfas till 
framplockningsfas ökade. Tidsintervallen i studien var 15 min, en dag samt två dagar  
 
Hannigan och Reinitz (2001) menade också att kausala slutledningar och schematiskt ifyllande 
baserar sig på olika underliggande minnesstrukturer. Jacoby (1991) Tulving (1985) och fler har 
visat att det finns olika anledningar till att personer uppger sig minnas en situation (refererad i 
Hannigan & Reinitz, 2001). Det kan bero på dels att de känner igen något som är familjärt, dels 
att de faktiskt har ett specifikt episodiskt minne. Dessa två sätt att minnas på är beroende av olika 
underliggande minnesstrukturer. Vilken underliggande struktur som aktiveras kan testas genom 
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att låta försökspersoner i ett minnestest ange om de verkligen minns (remember), eller om de vet 
(know) av någon annan anledning, att ett item verkligen funnits med på ett test. Enligt teorin 
skall ord som försökspersonerna återger att de minns (remember) vara hämtade från faktiska 
minnen, medan ord som återger att de kommer ihåg via vet (know) vara minnen som baserar sig 
på att de känns familjära. Detta baserar sig på att ord som försökspersoner lyckats återkalla från 
minnet vid en fri återgivning, senare skattas mer i enlighet med att de minns (remember) medan 
ord som försökspersonerna lyckats återkalla genom olika ledtrådar, såsom kategori eller genom 
att första bokstaven i ordet ges, skattas lägst i enlighet med att de minns (remember) (Tulving, 
1985).  
  
Hannigan och Reinitz (2001) testade vilka minnesstrukturer som aktiverades vid schematiskt 
ifyllande respektive vid kausala slutledningar med denna metod. De fann att försöksdeltagarna 
vid det experiment som testade schematiskt ifyllande, tenderade att kryssa i know för de bilder 
som de felaktigt mindes, medan i det experiment som testade kausala slutledningar tenderade 
försöksdeltagarna att kryssa i remember. Implikationen av detta är att olika minnesstrukturer 
aktiveras vid schematiskt ifyllande och kausala slutledningar.  
 
Hannigan och Reinitz (2001) menar att detta kan bero på att försökspersonerna vid kausala 
slutledningar internt skapar en orsak, och att internt formade orsaksförklaringar sedan förväxlas 
med externt bevittnade händelser. Därigenom upplevs det falska minnet som något de verkligen 
minns. I fallen av schematiskt ifyllande har de felaktiga minnena dock att göra med att 
personerna upplever att de känner igen saker som går i enlighet med deras scheman. Vi antar, 
genom att få en inre känsla av att något är bekant, att detta är något vi minns, fast vi har inget 
tydligt episodiskt minne att plocka fram.  
 
Falska minnen och stereotyper 
En stereotyp är en relativt rigid och förenklad uppfattning om en grupp människor inom vilken 
alla individerna kan uppfattas enligt gruppens karaktärsdrag (Wrightsman, 1977 refererat i 
Halpern 1985). Ett exempel på en stereotyp kan vara att färgade personer i Los Angeles uppfattas 
som mer våldsamma än vita (Dixton, 2008). En undersökning av stereotypbaserade minnen av 
Lenton, Blair och Hastie (2001) utgick ifrån en metod etablerad av Deese (1959)  och  Roediger 
och Dermott (1995; refererat i Lenton Blair & Hastie 2001). Metoden innebär man läser upp ett 
antal ord som hör ihop, såsom ”säng”, ”vila” och ”vaken”. När man minnestestar deltagare 
efteråt tenderar de ofta felaktigt minnas ett ord som är associerat till dessa ord, till exempel 
ordet ”sömn” (Lenton, Blair, & Hastie, 2001). Lenton et al., (2001) testade med denna metod om 
även stereotypa ord gav upphov till falska minnen. Istället för direkta associationer använde de 
sig dock utav indirekta associationer till stereotypa ord. Ett exempel på en direkt association kan 
vara ordet ”tiger”, som hos någon som tänker på en tiger, aktiverar ordet ”lejon”, Ordet ”tiger” är 
ett ord som är tydligt kopplat till ”lejon”. Den direkta associationen ”lejon” framkallas när 
personen får göra fria associationer till ordet ”tiger”. Indirekta associationer är mer subtila än 
direkta. De innebär att ett ord som ”sjuksköterska” kan aktivera ett ord som inte har en direkt 
association till sjuksköterska, såsom till exempel ”bibliotekarie”. Associationen är istället 
indirekt genom den bakomliggande faktorn, att uppfattas vara en kvinnlig yrkesroll. 
Sjuksköterska brukar vid fria associationer inte aktivera ordet bibliotekarie. Deltagarna fick se 75 
ord varav 15 ord var inom kategorin för stereotypa ord. Det visade sig att oavsett om de sett 
maskulina eller feminina ord tenderade de att oftare felaktigt minnas de ord kring yrkesroller 
som låg i linje med den stereotypa uppfattningen. Resultatet indikerar att stereotyper kan vara av 
betydelse för konstruktionen av falska minnen och att falska minnen konstrueras i enlighet med 
den stereotypa uppfattningen.   
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Det har visats att när undersökningsdeltagare som får läsa en historia om en kvinna som heter 
Betty, där vissa får veta att hon är heterosexuell och andra att hon är lesbisk, så tenderar de sedan 
att felaktigt minnas detaljer ur historien som är konsekventa med stereotyper om hennes sexuella 
läggning (Bellezza & Bower 1981, Clark & Woll, 1981 i Dodson et al 2008). Försökspersoner 
som fått veta att hon är lesbisk mindes till exempel oftare felaktigt att de hade hört ”att hon aldrig 
tidigare hade haft några pojkvänner”, än de som fått veta att hon var heterosexuell (Snyder & 
Uranowitz i 1978 i Halpen 1985).  
 
 
Hannigan och Reinitz (2001) testade orsaksslutledningar med bilder. I denna undersökning testas 
fenomenet med en film. Det är möjligt att tendensen att fylla i luckor i en presenterad händelse är 
större när man får se bilder än när man ser en film. I studien undersöks om försökspersonerna 
som i filmen får se en att en väska försvunnit (effekt) tenderar att felaktigt minnas att de tidigare 
bevittnat en stöld (orsak). Det är av intresse att först fastställa om dessa minnesfel från 
orsaksslutledningar uppstår. Bilden av stölden som testar minnes fel från orsaksslutledningar, 
jämförs med en kontroll bild av en bibliotekskorridor. Fler falska minnen förväntas uppstå vid 
bilden av stölden vid kontrollbilden, om antagandet att vi skapar falska minnen via 
orsaksförklaringar stämmer.  
 
I denna studie testas stereotypen om benägenheten att vara kriminell i olika åldersgrupper genom 
att en medelålders samt en ung man agerar i filmerna. Om deltagarna har en stereotyp 
uppfattning om unga män som mer kriminella än medelålders män kan man förvänta sig att fler 
personer minns att de har sett en stöld då en ung man är den som kan misstänkas jämfört med en 
medelålders man. Detta bör gälla både när försökspersonerna faktiskt får se en stöld, samt då de 
inte får se en stöld, men hypotesen är att stereotypen har större påverkan i situationer då falska 
minnen skapas. För att ta reda på detta jämförs minnet hos deltagare som sett en ung man med 
deltagare bara sett medelåldersman av stölden i de båda betingelserna stöld och ej stöld. Minnet 
jämförs dels genom fri och stödd återgivning av händelsen, och dels genom igenkänningsminne, 
där en bild av stölden visas. 
 
En första studie görs också för att se om stereotypen att unga män uppfattas som mer kriminella 
än medelålders finns i vår kultur. Detta är en grundförutsättning för studiens huvudsyfte. 
 
Hannigan och Reinitz (2001) fann att minnesfel från orsaksslutledningar förknippas med 
remember vilket skiljer dem från minnesfel från schematiskt ifyllande som förknippas med know. 
Denna metod togs fram av Tulving (1985) genom att se hur remember och know förhåller sig till 
minnen från en fri återgivning samt minnen som återhämtas med hjälp av ledtrådar. Korrekta 
minnen från en fri återgivning förknippades i Tulvings undersökning med ordet remember. Det 
förefaller därför intressant att se om även dessa förväntade falska minnen från 
orsaksslutledningar uppstår i en fri återgivning. Detta skulle kunna vara ytterligare en indikation 
på att det falska minnet skapats i samband med filmvisningen och inte endast återhämtas genom 
igenkänning.  
 
 

Studie 1: Stereotyper och kriminalitet 
 
En första studie gjordes för att ta reda på om unga män förknippas mer med kriminalitet i vår 
kultur än medelålders män. Detta är en grundförutsättning för att kunna undersöka denna 
stereotyps påverkan på falska minnen. Detta gjordes med hjälp av en enkät där 
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undersökningsdeltagarna fick se bilder av personer i olika åldrar. Personerna skulle sedan skattas 
på fem olika karaktärsdrag. Det kritiska karaktärsdraget i denna studie var variabeln kriminell. 
Denna kontrollerades mot de två variabler i enkäten som ansågs minst relaterade till variabeln 
kriminell (vänlig och intelligent). Detta för att se att just variabeln kriminell var det avgörande i 
sammanhanget. Om samtliga variabler skulle få högst skattning för unga män är detta en 
indikation på att bildvalet är dåligt gjort. Om denna stereotypa uppfattning kan visas förekomma, 
kan även nästa studie påbörjas. 
 
Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I första studien deltog totalt 32 personer, 12 män och 20 kvinnor, (Medelåldern = 23,9 år, SD = 
4.23). Samtliga undersökningsdeltagare hämtades från två olika platser på Stockholms 
Universitet. Elva personer hämtades under en lektion på Psykologiska institutionen, 21 i 
korridorerna mellan B och C –huset på universitetet. Ämnen som undersökningsdeltagarna 
studerade var 11 psykologi, 6 ekonomi, 6 språk, 5 statistik, 2 idéhistoria, 1 juridik, 1 matematik, 
1 filosofi, 1 ej ifylld, 1 lärare (anledningen till att det blir fler än 32 är att vissa fyllde i två 
ämnen).  
 
Material 
I studien användes åtta olika enkäter där personerna på bilderna varierade. Dessa delades ut till 
fyra undersökningsdeltagare per enkät. Enkäterna visade fyra bilder på personer med neutrala 
ansiktsuttryck av olika ålder och kön. Grupperna var en ung man (under 20 år), ung kvinna 
(under 20), medelålders man (över 40 år) och medelålders kvinna (över 40 år). Varje enkät hade 
alltså en person från respektive grupp. För att motverka ordningseffekter visades bilderna i 
varierande ordning. I enkäten fanns även en sida där undersökningsdeltagarna skulle skatta hur 
de skulle beskriva sig själva efter olika karaktärsdrag samt en sida där de tillfrågades att skatta 
vilka egenskaper de tror andra människor i vår kultur skulle tillskriva dem. Denna information 
användes inte i den slutgiltiga undersökningen. Skattningen av sig själv och 
bakgrundsinformationen höll samma ordning. Bilderna hämtades från nätversionerna av olika 
landsortstidningar (Dala-demokraten, Västerbottenskuriren, med flera). De flesta var från olika 
bloggar på dessa tidningar. Bilderna valdes efter att de hade ett neutralt eller svagt leende 
ansiktsuttryck, generellt utan huvudbonad. På en bild hade dock personen en huvudbonad. 
Ansiktet är det centrala på samtliga bilder. Bakgrunderna varierar och storleken på bilderna 
varierar också något. På enkätens framsida samt även i frågeformuleringen instruerades 
undersökningsdeltagarna att beskriva vilka egenskaper de tror människor i vår kultur förknippar 
med personerna på bilderna. Det poängterades att deltagarna inte skulle återge sin egen åsikt utan 
vad människor i allmänhet tyckte. Varje person bedömdes efter fem karaktärsdrag: hederlig, 
intelligent, vänlig, kriminell, och aggressiv. Dessa skattades på en sjugradig skala (1 = inte alls 
hederlig, intelligent etc., .”; 7 = ”mycket hederlig, intelligent etc.,.”)  Se appendix med ett utav de 
åtta olika formulären (formulär 3). 
 
Procedur 
Undersökningsdeltagare hämtades vid två olika tillfällen. Elva personer fick enkäterna utdelade 
under en lektion.  De flesta av dessa fyllde i enkäten under rasten och lämnade in den efter rasten. 
Det fanns även några som lämnade den i slutet av lektionen. De kan ha fyllt i enkäten delvis på 
rasten och även under lektionen. En person fyllde i enkäten innan lektionen, och två personer 
lämnade den dagen efter. Vilken plats de som lämnade in enkäten dagen efter fyllde i den på är 
oklart. I korridorerna fyllde samtliga i enkäten med en gång. Samtliga undersökningsdeltagare 



 8 

fick fylla i enkäten ostört av försöksledaren som inte befann sig bredvid försökspersonen när 
detta gjordes men någonstans i närheten i de flesta av fallen.   
 
Resultat och diskussion  
 
Resultatet gällande försökspersonernas skattningar av variabeln kriminell (för att etablera 
stereotypen) och kontroll variablerna vänlig och intelligent presenteras i tabell 1. Skattningarna 
är gjorda på en sjugradig skala (1 = inte alls hederlig, intelligent etc., .”; 7 = ”mycket hederlig, 
intelligent etc.,.”).  
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) på undersökningsdeltagarnas skattningar av 
variablerna kriminell, vänlig och intelligent för respektive grupp 
 
Ålder Ung  Medelålders 
 
Kön Man  Kvinna Man Kvinna 
________________________________________________________________________ 
 
kriminell 3,31 (1,37)  1,67 (0,87) 2,03 (1,15) 1,59 (0,84) 
 
vänlig 4,31 (1,30) 4,90 (1,30) 4,59 (1,26) 4,50 (1,46) 
 
intelligent 3,71 (1,35) 3,71 (1,01) 4,37 (1,48) 4,59 (1,21) 
 
________________________________________________________________________ 
 
En 2 (ung/medelålders) x 2 (man/kvinna) ANOVA för upprepade mätningar genomfördes på de 
beroende variablerna kriminell, vänlig, och intelligent. Resultatet av variabeln kriminell visade 
en signifikant huvudeffekt av personens kön F(1,30) = 38,91 p < .01. Det fanns också en 
signifikant huvudeffekt av ålder F(1,30)=17,42 < .01. samt en signifikant interaktionseffekt 
mellan kön och ålder F(1,30)=15,29 p < .01. Ett efterföljande t-test för upprepade mätningar 
gjordes. Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan gruppen unga män och 
samtliga övriga grupper. Det fanns en signifikant skillnad mellan gruppen unga män och gruppen 
unga kvinnor t(30) =5,79 p < .01, och en signifikant skillnad mellan gruppen unga män och 
gruppen medelålders män t(31)=4,56 p < .01. En signifikant skillnad erhölls även mellan 
gruppen unga män och medelålders kvinnor t(31)=6,54 p < .01. Resultatet visar också att det inte 
fanns någon signifikant skillnad mellan övriga grupper (unga kvinnor och medelålders kvinnor 
t(30)= 0,69 p=5,40;  unga kvinnor och medelålders män t(30)= 1,62 p=1,15; medelålders 
kvinnor och medelålders män t(31)=2,94 p= .06). Huvudeffekten av både ålder och kön berodde 
alltså på de höga skattningarna av kriminalitet hos unga män. 
 
Resultatet på variabeln vänlig visade att det inte fanns någon signifikant huvudeffekt av ålder 
F(1,30)= 0,26 p= .69, eller av kön F(1,30)=1,44 p= .24. Det fanns inte heller någon 
interaktionseffekt mellan ålder och kön F(1,30)=2,44 p= .13.  
 
Resultatet på variabeln intelligent visar att det inte fanns någon huvudeffekt av kön F(1,30)=0,29 
p= .59. Däremot fanns en signifikant huvudeffekt av ålder F(1,30)= 12,30 p< .01. Det fanns 
ingen signifikant interaktionseffekt mellan ålder och kön F(1,30)= 0,36 p= .55.  
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Efterföljande t-test för beroende mätningar visar att försökspersonerna skattar att unga män och 
kvinnor uppfattas signifikant mindre intelligenta än grupperna medelålders män och kvinnor i 
vår kultur. Det fanns en signifikant skillnad mellan unga män och medelålders män t(31)=-2,10 
p= .044. Det fanns en signifikant skillnad mellan unga män och medelålderskvinnor kvinnor 
t(31)=-2,76 p= .01. Skillnaden mellan unga kvinnor och medelålders män var också signifikant 
t(30)= -.24 p= .03. Det fanns även en signifikant skillnad mellan gruppen unga kvinnor och 
medelålders kvinnor t(30)=-3,57 p< .01. 
 
Denna förstudie indikerar att förmodad stereotyp, att unga män anses mer kriminella än övriga 
grupper. Det bör tas i beaktning att resultatet visade att unga män skattades närmre inte alls 
kriminell än mycket kriminell. Resultatet visar dock att unga män sticker ut, skattas att 
människor i vår kultur uppfattar unga män som mer kriminella än övriga grupper. Detta gick i 
enlighet med uppsatt hypotes. En ytterligare kontroll visade även att i samtliga enkäter hade 
bilden på en ung man fått högst skattat medelvärde på variabeln kriminell  
 
En kontroll gjordes mot variablerna vänlig och intelligent då dessa ansågs ha minst relation till 
variabeln kriminell. Om gruppen yngre män skulle sticka ut som minst vänlig och minst 
intelligent skulle detta kunna vara ett tecken på att bildvalet var avgörande för testen eller en 
allmän negativ attityd mot unga män. På variabeln vänlig hittades inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna. På variabeln intelligent syntes att ålder var den mest avgörande faktorn. 
Försökspersonerna skattade att medelålders män och kvinnor anses mer intelligenta än unga män 
och kvinnor i vår kultur. 
 
 

Studie 2: Falska minnen och stereotyper 
 

Då vi kunnat etablera stereotypen att yngre män förknippas mer med kriminalitet i vår kultur än 
medelålders män, kan vi gå vidare till undersökningens huvudsyfte, att se hur dessa stereotyper 
påverkar falska minnen från orsaksförklaringar.  
 
Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Samtliga deltagare i undersökningen rekryterades genom ett anslag vid Psykologiska 
institutionen på Stockholms Universitet där studenter fick skriva upp sig. Varje deltagare fick en 
timmes deltagartid för att delta i experimentet som tog ca 40-45 minuter. Totalt 59 personer 
(medelålder = 25,94 år, SD = 7,94), varav 16 män och 43 kvinnor, deltog i experimentet. Målet 
var att få fyra grupper med ungefär 15 personer i varje grupp.   
 
Apparatur och Material. 
En mobiltelefon, Sony Ericsson K800 användes för tidtagning. En projektor, infocus LP600, från 
Texas Instruments användes för projicering av film. Denna var kopplad till en MacIntosh 
Ibook64 som filmen spelades upp i. En enkät konstruerades där försökspersonerna fick återge 
vad de mindes att de sett på filmen. (se Appendix 2). Fyra olika filmer som spelats in med 
digitalkamera användes i studien. Alla filmversioner visade samma inledande scenario vilket var 
en utomhusscen där en kvinna kommer gåendes mot åskådaren. Nästa scen är ett bibliotek där en 
kvinna ställer ner sin handväska och sätter sig ner vid ett bord. Hon plockar fram en mobiltelefon, 
en Cola burk samt en bok ur sin väska. Hon stöter sedan ner mobiltelefonen på golvet och 
plockar upp den på bordet igen. Hon lägger tillbaka Cola burken i väskan och börjar läsa boken. 
Bakom henne sätter sig sedan en man med en bok. I två av filmversionerna är mannen som sätter 
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sig bakom kvinnan medelålders och i de två andra versionerna är mannen i tjugoårsåldern. Sedan 
gräver kvinnan i väskan som om hon letar något. Hon reser sig och lämnar platsen. Mannen 
bakom reser sig från sin plats. I en av versionerna med både den yngre och den medelålders 
mannen visas en scen när mannen stjäl kvinnans väska (orsak). I den andra versionen med 
respektive man visas inte scenen när mannen stjäl väskan.  I alla fyra versioner kommer kvinnan 
tillbaks och lägger ner en penna samt upptäcker att hennes väska är borta (effekt). Hon börjar 
söka efter väskan. 
 
Från filmen hade bilder klippts ut och placerats in i en PowerPoint presentation. Bilderna visade; 
den inledande utomhusscenen där en kvinna kommer gåendes mot åskådaren, kvinnan som tar ut 
Cola burken ur väskan, kvinnan som plockar upp den tappade mobiltelefonen från golvet, 
kvinnan som läser sin bok, bibliotekskorridoren, kvinnan som söker något i väskan, kvinnan som 
lämnar sin plats, mannen som tar väskan, kvinnan när hon lägger ner pennan på bordet som hon 
hämtat, mannen utomhus rotar i plånbok.  
 
Procedur 
Samtliga deltagare informerades först om undersökningens upplägg. Det vill säga att de först 
skulle få se en film, och sedan fylla i en enkät. De informerades även om att vidare instruktioner 
skulle ges under försöket. De informerades om att deras deltagande var anonymt, och att inga 
resultat skulle kunna kopplas till en enskild individ. De fick även veta att deras deltagande endast 
skulle användas i forskningssyfte och att de hade rätt att avbryta undersökningen när som helst 
utan att ange anledning. Deltagarna uppmanades att inte samtala med varandra under försöket 
eftersom experimentet var individuellt. Om det var några frågor skulle de tas i början av 
experimentet. Grupperna vid de olika test tillfällena varierade mellan att vara 1 och 9 personer 
som samtidigt fick se filmen. 
 
Lamporna släcktes och en av de fyra olika filmversionerna visades. Den filmversionen som 
visades för varje testgrupp bestämdes genom slumpning. Efter att filmen visats tändes lamporna 
och undersökningsdeltagarna fick utföra två distraktionsuppgifter på vardera två minuter. Det 
ena var ett test för perceptuell snabbhet där olika siffror skulle paras ihop med olika symboler. 
Försökspersonerna skulle para ihop så många symboler de kunde med en angiven siffra under 
den uppgivna tidsramen (se appendix). Den andra uppgiften bestod av att försöksdeltagarna 
skulle komma på så många ord som möjligt som började på någon av bokstäverna S eller T inom 
den angivna tidsramen. Båda bokstäverna fick användas. Instruktionen för detta moment skilde 
sig lite i sin formulering i olika grupper eftersom det i de första grupperna uppstod många frågor 
angående om det var antingen den ena eller den andra bokstaven som skulle användas eller om 
bägge bokstäverna kunde användas.  
 
Slutligen fick försöksdeltagarna fylla i en enkät om vad de mindes ifrån filmen. Den första delen 
av denna var en fri återgivning som begränsades till sju minuter. Deltagarna uppmanades att 
beskriva allt de mindes från filmen och de informerades om tidsbegränsningen. Därefter fick de 
fortsätta fylla i ett formulär med stödd återgivning där de fick besvara nio frågor om detaljer och 
händelser i filmen. Den kritiska frågan i den stödda återgivningen var den gällande stölden, och 
löd ”Vad gjorde mannen i filmen när kvinnan lämnade sin plats?” (se Appendix 2 för övriga 
frågor). Detta moment var inte tidsbegränsat. Deltagarna ombads att avvakta att samtliga var 
klara innan nästa moment påbörjades.  
 
Deltagarna fick sedan se 10 olika bilder och skatta om de mindes att de sett respektive bild i 
filmen.  Alla bilder skattades på en skala från sjugradig skala (1= ”jag är säker att scenen inte 
fanns med på filmen”; 7 = ”jag är säker på att scenen fanns med på filmen”). Det fanns sju 
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korrekta bilder som fanns med i alla versioner av filmen. Dessa var den inledande 
utomhusscenen där en kvinna kommer gåendes mot åskådaren, kvinnan som tar ut Cola burken 
ur väskan, kvinnan som plockar upp den tappade mobiltelefonen från golvet, kvinnan som läser 
sin bok, kvinnan som söker något i väskan, kvinnan som lämnar sin plats, kvinnan som lägger 
pennan på bordet som hon hämtat. Det fanns två felaktiga bilder som inte visats i filmen i någon 
av versionerna. Den ena var en bild på en bibliotekskorridor, samt en bild på den unge eller 
medelålders mannen som gräver i en plånbok utanför byggnaden. Det fanns även en kritisk bild, 
bilden av stölden, som endast visats i två av filmerna. I de versioner då stöld bevittnats hade 
försökspersonerna sett denna bild. I de versioner där en stöld inte bevittnats hade 
försökspersonerna inte sett denna bild. Bilden av bibliotekskorridoren användes för att kunna 
jämföra om bilden från stölden gav orsak till fler falska minnen än denna. Ytterligare två kritiska 
frågor gällande stölden på filmen ställdes i enkäten; ”Utifrån det Du såg på filmen, anser Du att 
mannen i filmen är skyldig till stöld från kvinnan?”; och ”Givet att Du bevittnat händelsen i 
filmen i verkligheten, hur villig skulle Du vara att vittna i domstol om att Du sett mannen i 
filmen stjäla från kvinnan?” Försöksdeltagarna skattade dessa två frågor på en skala sjugradig 
skala (1 = ”Nej absolut inte”; 7 = ”Ja, absolut”). Slutligen fick deltagarna fylla i 
bakgrundsinformation (se Appendix 2).  
 
Resultat  
I studien analyseras enbart resultatet av de kritiska frågorna i båda formerna av minnestest; 1) 
huruvida deltagaren i den fria återgivningen nämnt något om stölden; 2) om deltagaren i den 
stödda återgivningen på frågan om vad mannen i filmen gjorde när kvinnan lämnade sin plats 
svarat att han stal väskan; 3) Skattningen av bilden som visar att man stjäl väskan; 4) 
skattningarna om i vilken utsträckning mannen var skyldig till stöld, och i vilken 
utsträckningsdeltagarna var beredda att vittna om att han stulit. 
 
Fri återgivning   
I den fria återgivningen var det en person som noterade att en stöld bevittnats när personen inte 
sett stölden på filmen. Det var även en person som bevittnat stölden i filmen som inte skrev 
något om den. Denna person skrev dock inte explicit att en stöld inte bevittnats. 
Tidsbegränsningen resulterade i att nio personer inte han skriva tillräckligt långt, det vill säga till 
slutet av filmen då kvinnan kommer tillbaks till sin plats. Detta ledde till att det inte kunde göras 
en bedömning om dessa personer mindes om de bevittnat en stöld eller inte. En person skrev att 
en stöld bevittnats fast det var en annan man som stal väskan än den som satt bakom kvinnan i 
filmen. I beräkningarna användes endast de som skrivit klart och  noterat en stöld eller inte 
noterat en stöld.  
 
Antalet personer som i den fria återgivningen uppgivit att de bevittnat en stöld analyserades med 
hjälp av två chi-två test. I ett av testen jämfördes deltagare som sett stölden med dem som inte 
sett den. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan om en stöld bevittnats och en stöld inte 
bevittnats χ2(1)=61,13 p<0,01. I det andra testet jämfördes de som sett en medelålders man på 
filmen med dem som sett den yngre mannen. Här visade resultatet att det inte fanns en 
signifikant skillnad om det var en ung man eller om det var en medelålders man på filmen χ2 
(1)=0,31  p=0,86.  
 
Stödd återgivning 
På den stödda återgivningen var det också endast en person som svarade att en stöld bevittnats 
när försökspersonen inte sett stölden i verkligheten. Detta var under frågan ”vad gjorde mannen i 
filmen när kvinnan lämnade sin plats?” Det var samma försöksperson som både i den fria samt i 
den stödda återgivningen gav detta svar. Samma analyser genomfördes för deltagarnas svar i den 
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stödda återgivningen. Resultatet visade en signifikant skillnad om en stöld bevittnats eller inte χ2 
(1)=69,70  p<0,01. Det fanns ingen signifikant skillnad om det var en medelålders eller ung man 
på filmen χ2 (1)=0,40 p=0,53.  
 
Skattning av bilder 
Resultatet gällande deltagarnas skattningar av hur säkra de var på om de sett bilder som visades 
presenteras i Tabell 1. Tabellen visar medelvärden och standard avvikelser av 
undersökningsdeltagarnas skattningar av hur säkra de var att de sett respektive bild.  Dessa var 
skattade på en  sjugradig skala (1= ”jag är säker att scenen inte fanns med på filmen”; 7 = ”jag är 
säker på att scenen fanns med på filmen”). 
 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) av undersökningsdeltagarnas skattningar av i 
vilken utsträckning de var säkra på att de sett bilden av mannen som stjäl väskan, av 
bibliotekskorridoren och av mannen som rotar i en plånbok  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mannens ålder Ung  Medelålders 
 
Filmversion Stöld  Ingen stöld Stöld Ingen stöld 
___________________________________________________________________________ 
 
Bild av väskstöld 5,26 (1,61)  1,29 (1,17) 6,19 (0,81) 1,00 (0,00) 
 
Korridor 1,46 (1,02) 1,21 (0,41) 1,53 (0,66) 1,38 (0,68) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
En 2 (ung/medelålders man) X 2 (stöld/ej stöld) ANOVA genomfördes med skattningen av 
bilden av stölden som beroende variabel. Resultatet visade som väntat en signifikant huvudeffekt 
beroende på om en stöld bevittnats eller ej, F(1,53)= 268 p<0,01. De som hade sett stölden ansåg 
sig betydligt mer säkra på att ha sett bilden av en stöld än de som inte sett någon stöld på filmen. 
Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av mannens ålder F(1,53)=0,55 p=0,46, men en 
signifikant interaktionseffekt mellan ålder och stöld F(1,53)=6,82 p=0,01. Bland deltagare som 
inte sett stölden var den grupp som sett den yngre mannen säkrare på att de sett en stöld än de 
som sett motsvarande filmversion med en medelålders man. Bland deltagare som faktiskt sett 
stölden var den grupp som sett en medelålders man säkrare på att de sett stölden än deltagare 
som sett motsvarande film med en yngre man. Interaktionen följdes upp med t-tester. Bland 
deltagare som inte sett en stöld fanns inte en signifikant skillnad mellan dem som sett en 
medelålders och yngre man gällande minnet av bilden på stölden t(26)=1,32 p=0,20. Bland 
deltagare som bevittnat stölden fanns en signifikant skillnad mellan dem som sett en ung man 
stjäla och de som sett en medelålders man stjäla t(17)=-2,50 p=0,02. 
 
En ANOVA för upprepade mätningar gjordes på gruppen som inte bevittnat en stöld, där den 
oberoende variabeln var (ung/medelålders man).medan de beroende variablerna var 
skattningarna av den bilden av stölden och kontrollbilden av bibliotekskorridoren. Resultatet 
visade att det inte fanns en signifikant huvudeffekt för bilderna F(1,61)=1,54 p=0,22. Det fanns 
inte en interaktionseffekt mellan bilderna och ålder F(1,61)=3,34 p=0,73.  
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Skattning av skuld samt villighet att vittna 
 
Deltagarnas skattningar av mannens skuld och hur villiga de var att vittna visas i tabell 3. Dessa 
är skattade på en sjugradig skala (1 = ”Nej absolut inte”; 7 = ”Ja, absolut”). Som framgår av 
tabellen är skillnaden i skattningarna mellan de som sett en stöld och de som inte sett en stöld 
ganska markant. Skillnaderna är inte lika stora mellan de som sett en ung och de som sett en 
medelålders man.  
 
Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) på skattningar av mannens skuld till stöld 
(fråga10), samt villighet att vittna om denna (fråga 11) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mannens ålder Ung  Medelålders 
 
Filmversion Stöld  Ingen stöld Stöld Ingen stöld 
___________________________________________________________________________ 
 
Skuld till stöld  5,21 (2,42)  2,57 (1,74) 6,44 (1,03) 2,33 (1,67) 
Villighet att vittna  5,43 (1,20) 3,00 (2,51) 5,75 (1,77) 3,27 (2,15) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Två separata 2 (ung/medelålders man) X 2 (stöld/ej stöld) ANOVOR genomfördes med 
skattningen av mannens skuld samt villigheten att vittna mot honom som beroende variabler.   
Resultatet gällande skattningen av skuld visade en signifikant huvudeffekt av om stöld bevittnats 
eller ej F(1,55)=53,80 p<0,01. Effekten av ålder var inte signifikant F(1,55)=1,15 p=0,12, och 
inte heller interaktionen mellan dessa, F=(1,55)=2,52 p=0,29.  
 
Skattningarna av deltagarens villighet att vittna om mannens skuld till stöld visar en signifikant 
huvudeffekt av stöld F(1,55)=19,80 p<0,01. Det fanns ingen huvudeffekt av ålder F(1,55)=0,29 
p=0,60. Det fanns ingen interaktionseffekt F(1,55)=0,02 p=0,96.  
 

 
Diskussion  

 
 
Denna studie undersökte om stereotyper påverkar falska minnen från orsaksslutledningar samt 
om stereotyper även påverkar äkta minnen. Stereotypen att unga män förknippas mer med 
kriminalitet i vår kultur påvisades i Experiment 1. Tidigare forskningsresultat har visat att 
stereotyper tenderar att påverka falska minnen i enlighet med den stereotypa uppfattningen och 
därför antogs detta ske även i denna studie. Stereotypers påverkan på äkta minnen antogs 
antingen vara mindre än för falska minnen eller så antogs stereotyper inte ha någon påverkan alls 
på äkta minnen. Om en påverkan skulle uppstå antogs den vara i enlighet med den stereotypa 
uppfattningen. Stereotyper testades sedan mot falska minnen genom att låta försökspersoner få se 
filmer. Två versioner av dessa filmer innehöll endast en effekt av en väska som försvunnit, och 
visade antingen den unga eller medelåldersmannen bakom kvinnan som förlorade sin väska. Två 
versioner visade både en orsak, att mannen stjäl väskan, samt en effekt, att väskan har försvunnit, 
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där antingen den unga eller medelålders mannen tar väskan. Det har även visats att falska minnen 
kan uppstå från orsaksslutledningar (Hannigan & Reinitz, 2001). I denna studie testades även 
detta genom en jämförelse av två bilder.  
 
Fri återgivning och stödd återgivning 
På den fria återgivningen var det en försöksperson som sade sig ha sett en stöld som inte 
bevittnats. Samma person uppgav samma svar i den stödda återgivningen. Detta svar uppkom i 
gruppen som sett en ung man bakom kvinnan på filmen. Chi två resultat visar att varken den fria 
eller stödda återgivningen gav en signifikant effekt på variabeln ålder. Därav kan vi inte säga att 
falska minnen gällande stölden uppstår i enlighet med den stereotypa uppfattningen.  
 
Bilden av stölden 
Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan de oberoende variablerna (stöld/ej stöld) och 
(ung/medelålders man) gällande bilden av stölden. Det förväntades att de som verkligen bevittnat 
en stöld inte skulle påverkas av om det var en ung eller en medelålders man på filmen, eller 
påverkas i en riktning i enlighet med den stereotypa uppfattningen, att unga män förknippas mer 
med kriminalitet. Det visade sig dock att om en stöld bevittnats så skattade något fler att de sett 
en bild av detta om det var en medelålders man de sett än om det var en yngre. Detta kan bero på 
att när försökspersonerna får se en medelålders man stjäla så blir de mer förvånade eftersom de 
inte förväntar sig detta, medan när de får se en ung man stjäla blir de inte lika förvånade. Därför 
skattar de högre att de minns att de sett stölden när de också faktiskt sett den om det är en 
medelålders man på filmen. Efterföljande t-test visade för gruppen som bevittnat en stöld att det 
fanns en signifikant skillnad mellan om det är en ung man som aktör på filmen eller en 
medelålders man. Däremot syntes ej en signifikant skillnad mellan dessa grupper om en stöld 
inte bevittnats. Detta innebär att den skillnad som fanns bland dem som inte bevittnat stölden kan 
vara slumpmässig. 
 
De grupper som inte bevittnat en stöld vid filmvisning testades på hur väl de mindes två bilder 
som ej visats vid filmvisning. Dessa var bilden av stölden samt bilden av bibliotekskorridoren. 
Bilden av stölden skall mäta minnesfel från orsaksslutledningar. Det vill säga att en slutledning 
om orsaken, att försökspersonerna antar att mannen stjäl väskan, har dragits från att ha sett 
effekten, att väskan är borta. Bilden av bibliotekskorridoren är en kontrollbild att jämföra emot. 
Om undersökningsdeltagarna skattar signifikant lägre att de minns att de sett en bild av 
bibliotekskorridoren än de skattar att de sett en bild av stölden, så är detta ett tecken på att en 
orsaksslutledning har uppstått. Resultatet visar dock att det inte fanns en signifikant skillnad 
mellan dessa grupper. Det uppstod inte fler falska minnen på grund av orsaksslutledningar än på 
grund av andra orsaker. Försökspersonerna skattade till och med lite högre att de felaktigt 
mindes att de sett bilden av bibliotekskorridoren än att de mindes bilden av stölden. Att 
minnesfel från orsaksslutledningar uppstår är en grundförutsättning för att kunna säga något om 
huvudsyftet i denna uppsats, att ta reda på hur stereotyper påverkar falska minnen som uppstått 
från orsaksslutledningar. Eftersom orsaksslutledningar inte kan sägas ha uppstått vid testning av 
bilden så kan vi endast säga något om stereotypers påverkan vid korrekta samt falska minnen. 
 
Mannens skuld och deltagarnas villighet att vittna  
Frågan om mannens skuld till stöld visar en liknande tendens som bilden av stölden men en 
signifikant interaktionseffekt uppstod inte för denna fråga. Det är möjligt att samma tolkning från 
skattningarna på bilden av stölden kan förklara att denna tendens uppstod. Det vill säga att 
försökspersonerna tenderar att felaktigt skatta att de minns att en ung man stjäl väskan eftersom 
det går i enlighet med den etablerade stereotypen. Undersökningsdeltagarna minns däremot en 
bevittnad stöld bättre om det är en medelålders man eftersom detta inte går i enlighet med de 
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stereotypa uppfattningarna och därför skapar förvåning. Det bör dock påpekas att 
interaktionseffekten för denna fråga inte var signifikant. Dessa tolkningar bör därför göras med 
försiktighet. En brist i denna fråga är att den inte nödvändigtvis mäter ett falskt minne. Det är 
möjligt att försöksdeltagarna ansåg att han var skyldig även om de inte mindes att de sett honom 
stjäla. De kan anse att han är skyldig till stöld eftersom han betedde sig misstänksamt eller att det 
verkade troligt att det var han, utan att för den skull minnas fel av vad de sett. Dessa två item är 
dock av vikt i rättssammanhang. 
 
Frågan om försökspersonernas villighet att vittna om att de sett stölden visar däremot en tendens 
på effekterna som skiljer sig från de två ovanstående. Gruppen som inte fick se en stöld 
tenderade att skatta att de var mer villiga att vittna om detta om det var en medelålders man än 
om det var en ung man. Denna fråga kan ha missuppfattats av vissa personer som skattade att de 
var avsevärt mer villiga att vittna om att det sett mannen på filmen stjäla från kvinnan, än de 
skattade att de ansåg att mannen på filmen var skyldig till stöld. Det är möjligt att dessa personer 
kanske angav hur villiga de var att vittna, och inte läste frågan tillräckligt noga om hur de skulle 
vittna. Detta kan vara en del av förklaringen till att detta testitem visar annorlunda resultat än de 
två övriga. De två frågorna om mannens skuld till stöld samt villighet att vittna om skuld bör 
tolkas med försiktighet av hur väl de faktiskt mäter falska minnen från orsaksslutledningar. 
 
Frågorna om skuld till stöld samt villighet att vittna om denna kan inte kontrolleras om falska 
minnen uppstått från just orsaksslutledningar. En kontrollgrupp som inte sett en effekt (att 
väskan är borta) behövs till att jämföra dessa skattningar emot. Felaktiga minnen kan tillkomma 
från allmän glömska, ouppmärksamhet vid filmvisning eller något annat som inte är 
slutledningar gjorda från att ha sett att väskan är borta . Resultatet av bildvisningen visar dock att 
orsaksslutledningar ej uppstått gällande bildvisningen.   
 
Slutkommentarer 
Denna undersökning skulle mäta hur stereotyper påverkar falska minnen från orsaksslutledningar, 
samt om stereotyper även tenderar att påverka äkta minnen. Det visade sig dock att sådana 
minnesfel inte uppstod på den testning (jämförelsen av bilderna) som skulle kontrollera detta. 
 
De frågor/skattningar i enkäterna som var avsedda att mäta hur stereotyper påverkar falska 
minnen som uppkommer från orsaksslutledningar ger i sin helhet tvetydiga resultat. De 
intressanta fynd som uppkommit är gällande bilden av stölden och den liknande tendens som 
uppstod på frågan om skuld. Den interaktionseffekt som uppstod kan kanske förklaras med att 
när försökspersonerna får se en medelålders man stjäla så blir de mer förvånade eftersom de inte 
förväntar sig detta, medan när de får se en ung man stjäla blir de inte lika förvånade. Denna 
signifikanta effekt bör inte heller läggas för mycket vikt på eftersom den endast uppstått på ett 
enda mät item. I gruppen som ej bevittnat en stöld var skillnaden inte signifikant i efterföljande t-
test, varav stereotypers påverkan på falska minnen inte kunde stärkas. Det bör även nämnas att 
skattningarna av bilden var på en sjugradig skala (1 = ”jag är säker att scenen inte fanns med på 
filmen”; 7 = ”jag är säker på att scenen fanns med på filmen”).  Medelvärdet på dessa skattningar 
för grupperna som sett en yngre man på filmen men inte bevittnat en stöld var 1,29, de som sett 
en äldre man 1. Detta är alltså ett mycket lågt värde och indikerar att falska minnen inte uppstod. 
Även resultaten i den fria och stödda återgivningen visar ingen signifikant effekt av ålder. Det 
bör även tas i beaktning att uppkomsten av falska minnen från orsaksslutledningar inte kunnat 
påvisas i denna undersökning när en jämförelse mellan bilderna gjorts.  
 
Denna undersökning är en vidareutveckling av resultaten i Hannigan och Reinitz undersökning 
(2001) där orsaksslutledningar undersöktes med hjälp av bildsekvenser. I denna studie användes 
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i stället en film. I Hannigan och Reinitz undersökning upptäcktes att kausala slutledningar ökar 
med tiden. Ju längre tid det gått från exponeringen för bilderna till dess att de skall återhämtas 
från minnet, desto tydligare syntes minnesfel från kausala slutledningar. Det minsta 
tidsintervallet i deras undersökning var ett 15 minuters långt distraktions moment. I denna 
undersökning användes endast två olika två minuter långa distraktionsmoment. Detta kan vara en 
förklaring till att så få falska minnen uppstod gällande stölden. Ett bättre tidsintervall för denna 
undersökning hade varit att låta försökspersonerna vänta i 24 timmar eller 48 timmar. Ytterligare 
en skillnad mellan undersökningarna är att Hannigan och Reinitz använde två olika orsaksverkan 
bilder i fyra olika miljöer. Dessa var inbakade i fyra olika sekvenser med 12 bilder i varje, åtta 
tillhörande undersökningen och fyra för att förhindra ”primacy” och ”recency”. Totalt användes 
48 bilder. I denna undersökning visas endast en film i en miljö. Det kan vara så att en film är 
betydligt enklare att minnas än fyra olika sekvenser av bilder. Om exempelvis fyra olika filmer 
visats hade det kanske varit en svårare uppgift att minnas vad som inträffat på varje film, och det 
är möjligt att kausala slutledningar då skulle ha inträffat till en större grad. Den lägre kognitiva 
belastningen, i kombination med att distraktionsmomentet var kortare, kan ha bidragit till resultat 
i denna undersökning.  
 
Ytterligare en svaghet i studien är att endast en ung man samt en medelålders man skall 
representera respektive grupp. Även om ålder är den tydligaste skillnaden mellan de två 
skådespelare som syns på filmerna så kan även många andra eventuella uppfattade skillnader 
vara viktiga såsom utseende, uppfattad samhällsklass, utbildningsnivå, eller helt enkelt hur 
suspekt personen verkar från ansiktsuttryck, kroppsspråk etc. Både den äldre och yngre mannen 
sneglade åt kvinnans håll vid några tillfällen men hur misstänksamt detta uppfattades kan skilja 
sig. I brist på resurser fanns dock endast möjlighet att konstruera en film och se vart tendenserna 
pekade. 
 
Ytterligare en brist i studien är att filmerna visades i olika klassrum, för olika stora grupper, vid 
olika tidpunkter på dagen. Dessa randomiserades dock och försöksledaren hade ingen kontroll 
över vilken grupp som fick se vilken film. Vid fyra av tillfällena (1 av visningsdagarna) hördes 
oljud från maskiner in i klassrummet vilket kan ha påverkat koncentrationen hos 
försökspersonerna. Klassrummens olika karaktär ledde även till att försökspersonernas placering 
i förhållande till filmen varierade. I vissa klassrum som var små var placeringen rätt sned i 
förhållande till film och bilder för vissa deltagare. Försöksledaren frågade dessa personer efter 
försöket om de kunnat se bra. Det var ingen som uppgav att de inte kunde se bra. Detta kan dock 
ändå ha varit ett störande moment. Även försöksledarens placering i förhållande till 
försökspersonerna varierade eftersom klassrummen varierade. Försöksledaren försökte dock 
uppfylla kraven att vid instruktion alltid vara placerad så att alla försökspersoner kunde se. 
Under filmvisning, bildvisning och ifyllande av enkät önskade försöksledaren befinna sig i 
bakgrunden utan ögonkontakt med försökspersonerna. Det visade sig även att instruktionen för 
distraktionsmomentet där försökspersonerna skulle komma på ord som började på någon utav två 
bokstäver var oklart formulerad och resulterade i frågor gällande om båda bokstäverna kunde 
användas. Därför tillades och underströks att båda bokstäverna gick bra att använda till denna 
instruktion i efterhand. De första grupperna fick inte detta tillägg på det ena 
distraktionsmomentet. 
 
Denna typ av undersökning har inte gjorts tidigare. Av den anledningen är mätinstrumentets 
reliabilitet inte etablerad. Det kan även ha uppstått en hel del fel varians vid mättillfällena då 
förhållandena inte var optimala vilket kan leda till en svårighet att replikera försöket. Det finns 
också många brister i undersökningens validitet. Främst är det faktum att endast en film använts 
en stor brist då det är svårt att säga om det verkligen är stereotypa uppfattningar kring ålder som 
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mäts. Det skulle mycket väl kunna vara något helt andra egenskaper hos de två männen som 
agerar på filmerna som är det centrala i bedömningen. Eftersom denna studie har stora 
metodologiska skillnader i jämförelse med Hannigan och Reinitz (2001), och dessutom inte är 
lika väl utarbetad, förutsätts inte resultaten motbevisa tidigare teorier. En pilotstudie till denna 
studie hade varit en god idé för att testa om metoden gav upphov till minnesfel från kausala 
slutledningar. Det hade även kanske varit bra att kontrollera dessa mer noggrant med en kontroll 
grupp som ej bevittnat en effekt (av den stulna väskan) för att verkligen kunna kontrollera att 
denna typ av falska minnen uppstått. Detta var en förutsättning för frågeställningen, om 
stereotyper skulle påverka falska minnen som uppstår från kausala slutledningar. Det hade även 
varit bra att kontrollera tidsbegränsningen med en pilotstudie då vissa inte hann skriva fram till 
stölden på den fria återgivningen. Även de många variationer som uppkommit vid 
datainsamlingen på grund av de olika klassrummen kan vara en bidragande faktor till de 
uppkomna tvetydiga resultaten. Mer identiska förhållanden vid filmvisning för att minimera fel 
variansen hade varit önskvärd. Författaren uppmanar därför till fler studier.  
 
Om författaren skulle göra studien igen skulle för det första designen förändras. Istället för att 
variera stöld samt ej stöld, det vill säga orsak samt ej orsak, skulle en variation mellan effekt 
(försvunnen väska) samt ej effekt göras. Detta möjliggör undersökandet orsaksslutledningar vid 
falska minnen enbart men ej vid äkta minnen, vilket författaren anser är mer intressant. Det vill 
säga, om undersökningsdeltagare får se en försvunnen väska och felaktigt minns att de sett att 
personen bakom flickan stulit den är detta ett tecken på en orsaksslutledning. Detta jämförs mot 
gruppen som ej sett den försvunna väskan. På så vis vet man att den borttappade väskan var 
orsaken till det falska minnet om detta uppstår. Nuvarande design, som kommer från hur 
filmerna konstruerats, belyser endast stereotypers påverkan vid falska samt äkta minnen. Om 
försökspersonerna sett stölden (orsaken) säger detta inget om falska minnen från 
orsaksslutledningar då dessa förutsätter att man inte vet orsaken. Författaren hade hellre endast 
koncentrerat sig på stereotypers påverkan på falska minnen vid orsaksslutledningar och 
utelämnat stereotypers påverkan på äkta minnen. Frågorna som berör skuld till stöld, samt 
villighet att vittna om denna hade inte använts då det är osäkert hur väl dessa mäter falska 
minnen från orsaksslutledningar. Däremot hade fri återgivning, stödd återgivning samt 
bildvisningen varit av stort intresse. Då väldigt få falska minnen uppstod hade även ett längre 
distraktionsmoment använts, alternativt ett längre intervall från inkodning till framplockning. 
Förslagsvis 24 timmar. Resursbegränsningar resultera i ett väldigt litet antal filmer. Det var 
därför svårt att veta om just stereotyper om unga samt medelålders män som var det avgörande. 
Fler filmer med fler skådespelare hade varit önskvärt som även inkluderade samtliga grupper 
som fanns i förstudien, ung man, ung kvinna, medelålders man, och medelålders kvinna. Det 
hade varit intressant att se om just gruppen unga män stuckit ut från de övriga även när det gäller 
falska minnen från orsaksslutledningar. Klassrummen och placeringen mot filmen hade också 
önskats vara identisk vid samtliga filmvisningar. 
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För ett forskningsprojekt på Psykologiska institutionen behöver vi utgångsmaterial om de 
föreställningar som finns i samhället om människor av olika ålder och kön. 
 
På de sidor som följer ombeds Du att skatta i vilken utsträckning ett antal karaktärsdrag 
är förknippade med personer av olika ålder och kön i vår kultur. Dina skattningar ska inte 
beskriva din personliga uppfattning, utan beskriva i vilken utsträckning Du tror att folk i 
vår kultur i allmänhet förknippar de olika dragen med de här grupperna.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare förklaring. Deltagandet är anonymt, och svaren från enskilda 
personer kommer inte att kunna identifieras i avrapporteringen av undersökningen. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Appendix1 

 
  
 

Person 1 
Vilka egenskaper skulle människor i vår kultur förknippa med personen på bilden ovan 
utifrån utseendet? Sätt ett kryss i rutan på det alternativ Du tycker passar bäst för var och 
en av egenskaperna nedan. 
  
 

• Hederlig 
 
   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                                                                             Mycket 
                 hederlig                                                                      hederlig 
 

• Intelligent 
            

   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

   Inte alls                                                                           Mycket 
 intelligent intelligent 
 
• Vänlig 

 
�  �  �  �  �  �  �    

                     1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls                                                                             Mycket 

                 vänlig                                                                      vänlig 
 

• Kriminell 
  

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Grovt 
kriminell kriminell 

                  
 
• Aggressiv 
     

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Mycket  
aggressiv aggressiv 
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Person 2 
Vilka egenskaper skulle människor i vår kultur förknippa med personen på bilden ovan 
utifrån utseendet? Sätt ett kryss i rutan på det alternativ Du tycker passar bäst för var och 
en av egenskaperna nedan. 
  
 

• Hederlig 
 
   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                                                                             Mycket 
                 hederlig                                                                      hederlig 
 

• Intelligent 
            

   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

   Inte alls                                                                           Mycket 
 intelligent intelligent 
 
• Vänlig 

 
�  �  �  �  �  �  �    

                     1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls                                                                             Mycket 

                 vänlig                                                                      vänlig 
 

• Kriminell 
  

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Grovt 
kriminell kriminell 

                  
 
• Aggressiv 
     

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Mycket  
aggressiv aggressiv 
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Person 3 
Vilka egenskaper skulle människor i vår kultur förknippa med personen på bilden ovan 
utifrån utseendet? Sätt ett kryss i rutan på det alternativ Du tycker passar bäst för var och 
en av egenskaperna nedan. 
  
 

• Hederlig 
 
   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                                                                             Mycket 
                 hederlig                                                                      hederlig 
 

• Intelligent 
            

   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

   Inte alls                                                                           Mycket 
 intelligent intelligent 
 
• Vänlig 

 
�  �  �  �  �  �  �    

                     1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls                                                                             Mycket 

                 vänlig                                                                      vänlig 
 

• Kriminell 
  

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Grovt 
kriminell kriminell 

                  
 
• Aggressiv 
     

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Mycket  
aggressiv aggressiv 
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Person 4 
Vilka egenskaper skulle människor i vår kultur förknippa med personen på bilden ovan 
utifrån utseendet? Sätt ett kryss i rutan på det alternativ Du tycker passar bäst för var och 
en av egenskaperna nedan. 
  
 

• Hederlig 
 
   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                                                                             Mycket 
                 hederlig                                                                      hederlig 
 

• Intelligent 
            

   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

   Inte alls                                                                           Mycket 
 intelligent intelligent 
 
• Vänlig 

 
�  �  �  �  �  �  �    

                     1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls                                                                             Mycket 

                 vänlig                                                                      vänlig 
 

• Kriminell 
  

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Grovt 
kriminell kriminell 

                  
 
• Aggressiv 
     

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Mycket  
aggressiv aggressiv 
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Vilka egenskaper skulle Du tillskriva Dig själv? Sätt ett kryss i rutan på det alternativ Du 
tycker passar bäst för var och en av egenskaperna nedan. 
  

• Hederlig 
 
   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                                                                             Mycket 
                 hederlig                                                                      hederlig 
 

• Intelligent 
            

   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

   Inte alls                                                                           Mycket 
 intelligent intelligent 
 
• Vänlig 

 
�  �  �  �  �  �  �    

                     1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls                                                                             Mycket 

                 vänlig                                                                      vänlig 
 

• Kriminell 
  

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Grovt 
kriminell kriminell 

                  
 
• Aggressiv 
     

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Mycket  
aggressiv aggressiv 

 
 

  

? 
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Vilka egenskaper tror Du att andra människor i vår kultur skulle tillskriva Dig utifrån 
utseendet? Sätt ett kryss i rutan på det alternativ Du tycker passar bäst för var och en av 
egenskaperna nedan. 
 

• Hederlig 
 
   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                                                                             Mycket 
                 hederlig                                                                      hederlig 
 

• Intelligent 
            

   �  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

   Inte alls                                                                           Mycket 
 intelligent intelligent 
 
• Vänlig 

 
�  �  �  �  �  �  �    

                     1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls                                                                             Mycket 

                 vänlig                                                                      vänlig 
 

• Kriminell 
  

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Grovt 
kriminell kriminell 

                  
 
• Aggressiv 
     

�  �  �  �  �  �  �    
                     1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls  Mycket  
aggressiv aggressiv 
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Bakgrundsfrågor 
 
 
 
Var god kryssa för det alternativ som stämmer in på Dig  
      
      Man             Kvinna 
 
 
Ålder_________ 
 
Studieämne_________ Antal terminer på universitet_________ 
 
 
 

Jag är född i  Sverige Övr.Nordeuropa  Sydeuropa Asien 
 Afrika  Nordamerika  Sydamerika Australien 
 
 
 
Min mor är född i  Sverige Övr.Nordeuropa  Sydeuropa Asien 
 Afrika  Nordamerika  Sydamerika Australien 
 
 
 
Min far är född i  Sverige Övr.Nordeuropa  Sydeuropa Asien 
 Afrika  Nordamerika  Sydamerika Australien 

 
 

Tack för Din medverkan! 
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Appendix 2 
Instruktion 

Tänk nu tillbaka på det Du kommer ihåg från filmen Du såg tidigare. Genomför uppgifterna 
nedan så noga som möjligt, som om Du vore ett riktigt vittne som ger polisen information. 
 
 
1. Beskriv på raderna nedan så detaljerat som möjligt alla händelser och detaljer Du kommer 
ihåg från filmen. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 Fortsätt på nästa sida 
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Besvara frågorna nedan så detaljerat som möjligt. Ange också för varje fråga hur säker Du är på 
ditt svar. 
 
2. Vilken färg hade tröjan som kvinnan i filmen bar?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur säker är Du på ditt svar?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls  Helt säker 
 säker 
 
3. Vilken titel hade boken som kvinnan plockade upp ur sin väska?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur säker är Du på ditt svar?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls  Helt säker 
 säker 
 
4. Vad tappade kvinnan i golvet?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur säker är Du på ditt svar?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls  Helt säker 
 säker 
 
 
5. Vad plockade kvinnan upp ur sin väska förutom boken?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur säker är Du på ditt svar?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls  Helt säker 
 säker 
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6. Hur satt mannen i filmen i förhållande till kvinnan?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur säker är Du på ditt svar?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls  Helt säker 
 säker 
 
7. Beskriv hur mannen i filmen var klädd?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur säker är Du på ditt svar?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls  Helt säker 
 Säker 
 
8. Vad gjorde mannen i filmen när kvinnan lämnade sin plats?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur säker är Du på ditt svar?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls  Helt säker 
 säker 
 
 
9. Vad höll kvinnan i handen då hon kom tillbaka efter att ha rest sig och gått iväg?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur säker är Du på ditt svar?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls  Helt säker 
 säker 
 
  
 

Fortsätt på nästa sida 
 
 
 
 

Instruktion 
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Du kommer nu att få se ett antal bilder. Bedöm för var och en av bilderna om scenen på bilden 
fanns med i filmen du såg tidigare. Ange ditt svar genom att för var och en av bilderna kryssa i 
den rutan som passar bäst för din bedömning.  
 
Bild 1  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen   med i filmen 
Bild 2  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen       med i filmen 
Bild 3  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen   med i filmen 
Bild 4  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen   med i filmen 
Bild 5  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen   med i filmen 
Bild 6  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen  med i filmen 
Bild 7  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen  med i filmen 
Bild 8  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen  med i filmen 
Bild 9  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen  med i filmen 
Bild 10  �  �  �  �  �  �  �    
 Jag är säker på  Jag är säker på 
 att scenen inte fanns att scenen fanns 
 med i filmen  med i filmen 



 13 

 
10. Utifrån det Du såg i filmen, anser Du att mannen i filmen är skyldig till stöld från kvinnan?  
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Nej, Ja,  
 absolut inte     absolut 
 
 
11. Givet att Du bevittnat händelsen i filmen i verkligheten, hur villig skulle Du vara att vittna i 
domstol om att Du sett mannen i filmen stjäla från kvinnan? 
 
 �  �  �  �  �  �  �    
 Inte alls Mycket  
 villig villig 
 
     
 

Fortsätt på nästa sida 
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Bakgrundfrågor 
 
 
12) Jag är            Kvinna �                                       Man �  
 
13) Ålder________ år 
 
14) Yrke__________________ 
 
15) a) Vilket land är Du född i ?________________ 
 
b) Vilket land är Din mor född i ? ________________ 
 
c) Vilket land är Din far född i ? ________________ 
 
 
16) Har Du något synproblem som gjorde det svårt att se det som hände i filmen? 
 
 Ja �  Nej �  
 
Om Du svarat ”Ja” beskriv kortfattat vilken typ av synproblem du har: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
17) Kände du igen platsen där filmen var inspelad? Om så är fallet, beskriv var. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
18) Kände Du igen någon av personerna som medverkade i filmen? Om så är fallet, beskriv vem. 
___________________________________________________________________________ 
 
Skriv gärna på raderna nedan Dina synpunkter eller kommentarer kring filmen eller frågorna. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Tack för Din medverkan! 
 


