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FALSKA MINNEN I VITTNESSAMMANHANG 

FELAKTIGA SLUTSATSER OM ORSAKEN DÅ MÄNNISKOR BEVITTNAT 

EFFEKTEN AV ETT BROTT 

 

Hanna-Sofia Ljung 

 

 

Falska minnen är antingen ett minne av en händelse som aldrig 

inträffat eller att minnet inte överrensstämmer med den faktiska 

upplevelsen. Falska minnen hos vittnen kan resultera i konsekvenser 

för misstänkta oskyldiga gärningsmän. Syftet var att undersöka 

förekomsten av en viss typ av falska minnen, bakåtriktade slutsatsfel, i 

orsaks- och effektsamband i vittnessammanhang. Totalt fick 61 

deltagare se en stimulifilm som förekom i fyra versioner, varav två av 

versionerna visade en stöld. Därefter besvarade deltagarna ett 

minnestest bestående av fri återgivning, stödd återgivning, 

igenkänning samt skattning av mannens skuld och villighet att vittna. 

Det förekom inga bakåtriktade slutsatsfel av stölden varken i den fria 

eller i den stödda återgivningen. Däremot förekom bakåtriktade 

slutsatsfel vid återgivning av detaljinformation som föregick 

brottshändelsen. Ett antal deltagare ansåg inte att gärningsmannen var 

skyldig, men var dock villiga att vittna mot honom. Om 

lagringsintervallet varit längre hade det kunnat resultera i bakåtriktade 

slutsatsfel om stölden. 

 

 

Tidig höst år 2003 blev en man vid namn Lonnie Erby frikänd från ett brott han inte 

begått. Han hade då suttit oskyldigt dömd i fängelse i 17 år. Han blev rentvådd på grund 

av framsteg inom DNA-tekniken. Hans historia tog sin början år 1985 då fem 

brottshändelser ägde rum efter varandra. Tre av brotten innebar att tre unga kvinnor 

utsattes för våldtäkt. Det fjärde brottet innebar att två unga kvinnor utsattes för 

våldtäktsförsök men båda lyckades rymma från platsen innan en våldtäkt fullbordades. 

Vid det femte brottstillfälle tillkallades polis till ett hus där en ung kvinna 

uppmärksammat en man utanför sovrumsfönstret. Mannen befann sig inte kvar utanför 

fönstret när polisen anlände till platsen vilket ledde till att ett spaningsarbete i området 

utfördes. Under spaningsarbetet såg poliserna Lonnie Erby och anhöll honom för 

våldtäkterna som ägt rum tidigare. Veckan efter hans arresterande vittnade fem av de 

unga kvinnor varav fyra av dem identifierade Lonnie Erby som gärningsmannen. De 

unga kvinnorna pekade ut honom både via fotografier och via vittneskonfrontation 

(www.innocenceproject.org). 

 

Vittnen är relevanta inom brottsutredningar. De har information i minnet angående 

brottshändelsen som kan vara av vikt för att lösa brottet och arrestera den eller de 

skyldiga. Det har dock visat sig att vittnen och deras utsagor inte alltid är tillförlitliga. 

Falska minnen hos vittnen är en förklaring till att vittnen, antingen medvetet eller 

omedvetet, ger en inkorrekt utsaga vid återkallning av brottet (Gerrie, Garry & Loftus, 

2005). Falska minnen från vittnen kan leda till en felaktig dom, vilket återspeglas i fallet 

om Lonnie Erby. 
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Minnet och scheman 

Minnespsykologi är ett område i den kognitiva psykologin och har kommit att bli en 

viktig komponent inom den rättspsykologiska forskningen, speciellt inom 

vittnespsykologin. Minnet är föränderligt och kan inte jämföras med en databas, där all 

information kodas in, lagras och kan plockas fram utan att informationen har förändrats. 

Minnet blir påverkat av flera faktorer (Passer & Smith, 2008). Dels påverkas det över 

tid eftersom funderingar kring ett minne kan ändra ursprungsminnet. Minnet påverkas 

av diskussioner med andra individer. Minnet ändras genom extern påverkan av 

information från liknande händelser som personen läst om, hört om eller sett via media. 

Minnen kan förändras omedvetet genom att information som blivit inlärt i en situation 

vid en specifik tidpunkt ersätts med information från en annan situation vid ett annat 

tillfälle. Faktorerna kan påverka minnet av ursprungshändelsen och leda till att minnet 

inte längre avspeglar den faktiska händelsen (Passer & Smith, 2008). 

 

Minnet är uppdelat i arbetsminne och långtidsminne. Det finns flera delsystem av 

långtidsminnessystemet som är kopplat till vilken sorts minnesinformation som ska 

plockas fram. Minnen av personligen upplevda händelser knutna till en speciell tidpunkt 

och plats förekommer i det episodiska minnet. Det episodiska minnet kräver medvetna 

sökprocesser och är ett komplext minnessystem. Processen i det episodiska minnet kan 

benämnas i termerna inkodning (inlärning), lagring och framplockning (erinran) av 

information (Abel & Lattal, 2001). För att återkalla en specifik händelse söker individen 

händelsen utifrån en kontext, en tidsdimension eller genom en koppling till sin person. 

För att informationen i det episodiska minnet inte ska bli oåtkomlig krävs medveten 

återaktivering, vilket sker genom att minnas eller att prata om händelsen. 

 

Minnen uppstår då ny information lagras i långtidsminnet genom att det sker kopplingar 

till tidigare inkodad information (Tulving, 1985). Kopplingarna bildar ett nätverk där 

informationen kodas in och organiseras kring erfarenheter och händelser. Informationen 

struktureras i scheman. Scheman definieras som kunskapsstrukturer eller som 

förväntningar, vilka baseras på tidigare erfarenheter (Brewer & Treyens, 1981). 

Scheman kan beskrivas som mentala referensramar som representerar hur en individ 

organiserar information och hur individen förstår världen (Passer & Smith, 2008). Ett 

schema av en hund kan vara uppbyggt av hundens karakteristika drag. Hunden har fyra 

ben, två öron, en nos och en svans. Scheman påverkar minnen både vid inkodning och 

vid framplockning. Påverkan sker genom hur individen uppfattar världen och hur 

informationen stämmer överens med verkligheten. Scheman är, enligt Brewer och 

Treyens (1981), att tidigare erfarenheter som individen besitter inverkar på hans eller 

hennes uppfattning, förståelse och ihågkomst av ny information. 

 

Även om schematiskt minne är ett återkommande begrepp inom minnespsykologi 

existerar det inte idag en klargjord definition av begreppet (Alba & Hasher, 1983). 

Schematiskt minne refererar till en individs generella kunskap i ett specifikt 

ämnesområde. Det sker en anknytning till tidigare minnen inom det specifika 

ämnesområdet vilket möjliggör inkodning, lagring och framplockning av information. 

Två teorier kring schematiskt minne bör nämnas särskilt. Den ena förklaringen är frame 

theory och den andra förklaringen är script theory (Minsky, 1975; Schank & Abelson, 

1977, refererat i Alba & Hasher, 1983). En frame anses vara ett specifikt schema och 

som omfattar kunskap av sammansättningen i en välbekant händelse. En individs 
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kunskap om strukturen i en kort historia är ett exempel på frame theory. När en individ 

får en historia berättad för sig kan denne få förståelse för bilden av hur händelserna i 

historien fortlöper och hör samman samt följa med i den kronologiska ordningen. Ett 

script anses vara ett schema som innehåller generell information om välbekanta 

händelser. Det som utmärker ett script av en händelse är att det belyser det exakta 

innehållet i händelsen. Ett exempel på ett script är ett besök på en restaurang. Ett script 

av en välbekant händelse innefattar specifik information angående innehållet av 

händelsen. Ett restaurangbesök innehåller fler komponenter som att sätta sig vid ett 

bord, få menyn, beställa mat och så vidare. Ett schema i form av ett script innehåller 

således fler detaljer av en händelse än vad en frame gör. 

 

Schematiska minnen underlättar för människan i det vardagliga livet genom att 

organisera och lagra idéer och händelser. Det schematiska minnet kommer naturligt och 

anses vara till stor fördel. Ett schematiskt minne kan hjälpa en individ i 

överlevnadssyfte. Om en individ ser en björn i skogen och individen har ett schematiskt 

minne av att björnar kan anfalla kan detta hjälpa individen med att besluta sig att röra 

sig bort från björnen. Dock förekommer vissa negativa aspekter med schematiskt minne 

(Kledier, Pezdek, Goldinger & Kirk, 2007). En nackdel är när en individ bevittnat ett 

brott. Det är ytterst viktigt att minnet hos vittnet är en så komplett avspegling som 

möjligt av brottshändelsen så att vittnesutsagan blir så tillförlitlig som möjligt. Vid 

användning av schematiska återkallningsstrategier kan avspeglingen skadas och 

förvrängas. Vittnet har då inte längre en avspegling av brottshändelsen eftersom minnet 

har blivit påverkat av felaktiga schematiska minnen. 

 

I en studie av Kledier et al. (2007) utfördes ett experiment där deltagarna fick se en 

bildsekvens där en hemmafru och en hantverkare av manligt kön utförde både 

stereotypkonsekventa och stereotypinkonsekventa handlingar. I resultatet framgick det 

att schematisk kunskap påverkade källan till minnet av händelserna som bevittnades i 

bildsekvensen, speciellt då lagringsintervallet ökade. Källan till minnet syftar på det 

som givit upphov till minnet. När minnet av bildsekvensen försämrades i takt med att 

lagringsintervallet ökade litade deltagarna på schematiska minnen för de stereotypiska 

händelserna. Deltagarna i studien tenderade att göra stereotypkonsekventa fel av källan, 

vilket framgick av att deltagarna i större utsträckning besvarade att de kom ihåg 

stereotypkonsekventa fel. Det framgick också att tendensen att göra 

stereotypkonsekventa fel av källan ökade då tid passerat mellan inkodning och 

framplockning (Kleider et al., 2007). Schematisk kunskap påverkar källan till minnet 

eftersom det faktiska minnet bleknar över tid och att felkällor kan uppfattas som äkta 

minnen. Felkällor har en tendens att påverka minnet speciellt då tid passerat eftersom de 

kan misstolkas som ett riktigt minne men i själva verket är det ett inkorrekt minne 

baserat på schematisk kunskap (Kleider et al., 2007). 

  

Falska minnen 

Inom rättspsykologin har fenomenet falska minnen uppmärksammats mer och mer 

eftersom det har stor relevans i vittnessammanhang. Ett falskt minne är antingen att 

minnet inte överensstämmer med den faktiska händelsen eller att händelsen aldrig 

inträffat (Roediger & McDermott, 1995). En domare ska enbart fälla en misstänkt 

gärningsman så länge det inte råder några tvivel om att gärningsmannen faktiskt är 

oskyldig. Ett vittnes utsaga väger tungt i en utredning och för att domaren ska kunna 
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bortse från minsta tvivel måste vittnet vara tillförlitligt. Komplikationer kan uppstå i 

rättssalen om domaren anser att vittnet är tillförlitligt men vittnet i själva verket har 

grundat sin utsaga i ett falskt minne. Detta kan resultera i att en oskyldig gärningsman 

döms för ett brott han eller hon inte begått. 

 

Roediger och McDermott (1995) utförde en studie där de undersökte hur ofta falska 

minnen förekom då individer utförde en enkel uppgift. Deltagarna kodade in ordlistor 

och i varje ordlista förekom ord som kunde kopplas ihop till ett centralt organiserat ord. 

Godis, socker, honung och choklad är exempel på ord som associeras med det centrala 

organiserade ordet sött. Resultatet av igenkänningstestet visade att deltagarna återgav 

trefjärdedelar av de ord som varit det centrala organiserande ordet. Studien visade 

således att deltagarna skapade falska minnen av att det centrala organiserade ordet hade 

förekommit i den muntliga presentationen. Roediger och McDermott (1995) diskuterade 

resultatet kopplat till att under inkodning, då deltagarna hörde orden, aktiverades ett 

schema för det centrala organiserade ordet. Således uppstod ett missförstånd över källan 

för aktiveringen och deltagarna mindes felaktigt att det centrala organiserade ordet hade 

förekommit i ordlistan. 

 

Loftus och Pickrell (1995) visade i en studie att individer kan skapa falska minnen av 

hela händelseförlopp som aldrig ägt rum. Deltagarna fick läsa en bok där fyra egna 

barndomshändelser beskrevs, varav en av händelserna var fabricerad. Deltagarna 

ombads skriva ner sina minnen av händelserna, ovetandes om att de inte hade varit med 

om en händelse av de fyra som presenterades. Ytterligare minnestest förekom i form av 

två intervjuer vid två separata tillfällen. Resultatet visade att missvisande information, 

den fabricerade händelsen, ledde till att deltagarna skapade falska minnen av hela 

barndomshändelser. Resultatet knöts an till att en schematisk rekonstruktion förekom. 

Vid inkodning av den fabricerade händelsen använde sig deltagarna av schematiskt 

kunskap relaterad till den fabricerade händelsen. Den nya informationen och 

kunskapsschemat förväxlades och lagring skedde med en blandning av ny information 

och kunskap ur schemat. Vid framplockning av minnet av händelsen plockades inte 

enbart den nya informationen fram utan även kunskap ur schemat så att minnet 

plockades fram ur två källor. 

 

Lindsay, Hagen, Read, Wade och Garry (2004) utförde en studie där samtliga deltagare 

läste en text som beskrev två verkliga barndomshändelser samt en fabricerad 

barndomshändelse. Dock delades deltagarna upp i två grupper varav enbart den ena 

gruppen fick tillgång till ett autentiskt skolfoto. Skolfotot användes som stöd för 

deltagarna att felaktigt minnas den fabricerade händelsen. Resultatet för deltagarna som 

inte fick tillgång till ett skolfoto visade att det förekom falska minnen av den 

fabricerade händelsen. För deltagarna som hade tillgång till skolfotot visade resultatet 

att falska minnen förekom dubbelt så mycket. 

 

I en studie av Gerrie, Belcher och Garry (2006) visade resultatet att individer felaktigt 

och med säkerhet kände igen icke bevittnade skeenden i en händelse, även utan 

associationer som påverkade utifrån. Stimulimaterialet bestod av en film på grund av att 

en film ansågs representera en mer trovärdig representation av det verkliga livet än vad 

bilder gjorde. Filmen visade en kvinna som gjorde i ordning en jordnöts- och 

syltsmörgås. Vissa scener klipptes bort ur filmen för att skapa luckor av händelsen i 
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filmen. Dagen efter fick deltagarna utföra ett igenkänningstest som bestod av scener 

som hade bevittnats, nya scener och bortklippta scener. Deltagarna var mer benägna att 

utveckla falska minnen av händelser som inte hade en avgörande betydelse än vad de 

hade för falska minnen av händelser med en avgörande betydelse. Vidare diskuterade 

Gerrie et al. (2006) huruvida resultaten från studien kan appliceras i 

vittnessammanhang. Gerrie et al. (2006) menade att det går att förutspå vilka aspekter 

som är mer benägna att bli återkallade korrekt eller återkallade inkorrekt genom att i 

förväg kunna bestämma avgörande och ickeavgörande aspekter av en händelse. 
 

Bower, Black och Turner (1979) undersökte i en studie kunskapen som människor har i 

vanliga, rutinmässiga aktiviteter. Rutinmässiga aktiviteter är till exempel att besöka en 

restaurang eller att gå till tandläkaren. Vidare undersöktes hur den specifika kunskapen 

organiserades och användes till att skapa förståelse och för att minnas berättande texter. 

I studien benämndes scheman kring aktiviteterna med termen script. Bower et al. (1979) 

definierade script som en generell minnesstruktur vilken förekom i en individs 

tankeprocesser. Vidare förklarades att en scriptbaserad text är uppbyggd av en lista av 

meningar. I sin tur indikerar meningarna händelser av ett underliggande script. Det 

underliggande scriptet i meningarna ”det är varmt idag” och ”det är ljust ute idag” är att 

solen skiner. 

 

I studien undersöktes framplockningen av texter som hade blivit sammansatta av 

utvalda meningar grundade i ett underliggande script (Bower et al., 1979). 

Frågeställningen var om deltagarna skulle använda sig av det underliggande scriptet för 

att fylla igen de luckor av händelser som förekom i texten. Deltagarna skrev ner allt de 

mindes från varje enskild text genom fri återgivning. Resultatet visade att deltagarna 

nämnde objekt och falska händelser vilka förekom i det underliggande scriptet men som 

inte förekom i texten de läst. Bower et al. (1979) undersökte även om dessa effekter 

förekom då framplockning skedde vid igenkänning. I igenkänningstestet fick deltagarna 

se en mening i taget och avgöra, genom skattning, om de läst meningen tidigare i någon 

av de texterna de studerat. Resultatet visade att fler inkorrekta svar uppkom då 

deltagarna läst fler texter som innefattade samma underliggande script. Det visade sig 

genom att en del av deltagarna tilldelade specifika meningar till fel text. 

 

I en studie av Hannigan och Reinitz (2001) undersöktes två typer av falska minnen, 

schematiska ifyllningsfel och kausala slutsatsfel. Med kausala slutsatsfel menade dessa 

författare en typ av schematiska falska minnen som handlar om felaktiga slutsatser om 

att en individ sett en orsak eller en effekt. Hannigan och Reinitz (2001) replikerade 

studien av Bower et al. (1979) dock användes bildstimuli istället för textstimuli för att 

se om schematiska ifyllnadsfel även förekom då sekvenser av en händelse presenterades 

i bildformat. Ett exempel var en bildsekvens av ett restaurangbesök. Resultatet visade 

att schematiska ifyllningsfel även uppstod då stimuli bestod av en scen presenterad i 

bildform. Deltagarna tenderade att minnas stereotypa bilder av restaurangbesöket även 

då bilden inte bevittnats under inkodning. Huruvida deltagarna mindes en bild som inte 
bevittnats tidigare diskuterades således kring att interferenser uppstått i den kunskap 

deltagaren har om strukturen för en specifik händelse, vilket var ett restaurangbesök. 

Individer har förutfattade meningar om vad som ska ske och i vilken ordning det sker 

under ett restaurangbesök på grund av scheman. Även då deltagarna inte bevittnade när 

kyparen gav menyn till gästerna kan deltagaren återge informationen om händelsen om 
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denne har grundat sitt minne i scheman av ett restaurangbesök. Resultatet indikerade att 

experiment med samma teknik kunde utföras när det gällde att utreda kausala 

slutsatsfel. 

 

Kausala slutsatsfel berör sambandet mellan orsak och effekt. Man kan i det 

sammanhanget skilja mellan framåtriktade slutsatsfel och bakåtriktade slutsatsfel 

(Hannigan & Reinitz, 2001). Framåtriktade slutsatsfel uppstår då en individ endast 

bevittnat en orsak, att en person tog en apelsin underst från apelsinhögen, och senare 

anser sig minnas att han eller hon även bevittnat effekten, att apelsinhögen rämnade. 

Bakåtriktade slutsatsfel uppstår när en individ endast bevittnat en effekt, att 

apelsinhögen rämnade, men senare anser sig minnas att han eller hon även bevittnat 

orsaken, att en person tog en apelsin underst ifrån apelsinhögen. För att undersöka 

kausala slutsatsfel visades bildsekvenser av fyra händelser för deltagarna i Hannigan 

och Reinitz (2001) studie. Den första sekvensen visade ett restaurangbesök, den andra 

visade en händelse om att sitta i en föreläsningssal, den tredje handlade om att handla i 

affären och den fjärde visade en sekvens om morgonsysslor. Efter att deltagarna sett 

bildsekvensen följde ett lagringsinterval på antingen 15 minuter, 24 eller 48 timmar 

beroende på vilken grupp deltagarna var i. Därefter utfördes ett igenkänningstest där 

deltagarna fick se ett antal bilder och skatta om de ansåg att de sett bilden tidigare eller 

inte. Resultatet visade att bakåtriktade men inte framåtriktade slutsatsfel förekom. Detta 

innebar att deltagarna hade en ökad tendens att minnas orsaksscenen även då enbart den 

associerade effektscenen hade bevittnats. Att endast bevittna orsaksscenen resulterade i 

en lägre skattad säkerhet av minnet av att även ha bevittnat effektscenen. Resultat 

angående skillnader i tid för lagring av informationen visade att båda minnesfelen, 

schematiska ifyllningsfel och kausala slutsatsfel, ökade då lagringsintervallet blev 

längre. 

 

Syfte och hypoteser 

Syftet med föreliggande studien var att undersöka bakåtriktade slutsatsfel i 

vittnessammanhang. Det vill säga om vittnen som enbart bevittnat effekten av ett brott 

(väska borta) skapade falska minnen om att de sett orsaken (stölden) till brottet. Ett 

sådant minnesfel skulle vara en typ av falska bakåtriktade slutsatsfel. Syftet var även att 

undersöka deltagarnas villighet att vittna och till vilken grad gärningsmannen ansågs 

skyldig och om dessa påverkades av om deltagaren bevittnat orsaken samt effekten. Det 

unika med föreliggande studie var att undersöka bakåtriktade slutsatsfel genom att 

stimulimaterialet bestod av en film och inte bestod av bilder som i Hannigan och 

Reinitz (2001) studie. I studien visades filmer där deltagarna antingen såg en stöld av en 

väska eller inte och antingen såg effekten av stölden eller inte. 

 

Hypoteserna lyder: 

 

1) Bakåtriktade slutsatsfel förekommer om man enbart bevittnar effekten av en stöld. 

 

2) Om man bevittnat orsak, effekt eller båda bedöms en misstänkt som skyldig i större 

utsträckning än om varken effekt eller orsak bevittnats. 

 

3) Villigheten att vittna påverkas av om man bevittnat orsaken samt effekten. 
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien deltog 61 personer (44 kvinnor, 17 män, medelålder 25,2 år, SD = 7,2) som 

delades upp i fyra betingelser. I en betingelse presenterades en film där orsaken 

(stölden) och effekten (väska borta) visades (13 kvinnor, två män); i en andra betingelse 

visades en film där enbart orsaken visades (elva kvinnor, fyra män); i en tredje 

betingelse visades en film där enbart effekten visades (nio kvinnor, sju män); och i den 

fjärde betingelsen visades en film där varken orsaken eller effekten visades (elva 

kvinnor, fyra män). Rekryteringen utfördes på psykologiska institutionen på 

Stockholms universitet där deltagarna fick anmäla sig genom att skriva upp sig på listor 

som satts upp på en anslagstavla. Ersättning för att delta bestod av att få en timmes 

undersökningsdeltagande tid som är ett kurskrav på psykologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Ett bortfall förekom då en deltagare inte svarat på alla frågor i 

igenkänningstestet. En deltagare angav inga svar på två av frågorna i den stödda 

återgivningen dock var ingen av frågorna den kritiska frågan om stölden. De blanka 

svaren kodades som inkorrekta svar. Fråga nio i den stödda återgivningen utgick då inte 

alla deltagare gavs samma chans till att kunna återge ett korrekt svar eftersom hälften av 

deltagarna inte fick se effekten. 

 

Material 

Stimulifilmen visades via en projektor på en filmduk. I filmen utspelade sig en scen där 

en kvinna kom in på ett bibliotek. Hon gick fram till ett bord, la sin väska på bordet, 

hängde jackan över stolen bredvid och satte sig ner. Hon hade rött uppsatt hår, mörka 

jeans och en svart tröja. Hon tog fram en mobil och en bok ur väskan och placerade dem 

båda på bordet. Hon började läsa och rättade till väskan. Kameravinkeln ändrades och 

visade bokhyllor. I nästa scen satt kvinnan kvar och läste medan en man kom in med en 

bok i handen och satte sig ner vid ett bord bakom kvinnan. Mannen hade ett 

skandinaviskt utseende, rakat hår och mörka kläder. Han började läsa sin medhavda bok 

men tittade upprepade gånger på kvinnan. Kvinnan började leta efter någonting i sin 

väska och gick sedan därifrån. Hon lämnade kvar jackan, väskan, boken och 

mobiltelefonen. Mannen tittade efter kvinnan, reste sig upp och slog igen boken han 

läste. Därefter skilde sig filmversionerna. I en betingelse bevittnade deltagarna orsaken 

då mannen gick fram till bordet där kvinnan suttit, tog hennes väska och avlägsnade sig 

från platsen. De bevittnade även effekten då kvinnan kom tillbaka till sin plats, med en 

penna i handen, och uppmärksammade att hennes väska var borta. Hon letade efter 

väskan och filmen avslutades med att kvinnan gick därifrån. I en annan betingelse 

bevittnade deltagarna endast orsaken. I den tredje betingelsen bevittnade deltagarna 

endast effekten. I den fjärde betingelsen bevittnades varken orsaken eller effekten utan 

filmen avslutades med att mannen tittade efter kvinnan, reste sig upp och slog igen 

boken han läste. 

 

Minnestestet bestod av fyra delar och varje del besvarades var och en för sig efter 

filmen. Minnestestet var likadant i samtliga betingelser. En utfyllnadsuppgift 

tillämpades men som inte ingick i minnestestet, där deltagarna ombads att rita av två 

geometriska figurer. Det första minnestestet var en fri återgivningsuppgift där skrivna 

instruktioner informerade deltagarna att återge information angående filmen som om de 

var vittnen i en verklig polisutredning. Efter den skrivna instruktionen fanns rader där 
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deltagarna fick skriva ner sitt svar. Det andra minnestestet bestod av stödd återgivning 

dvs. deltagarna blev skriftligt instruerade om att besvara åtta öppna frågor samt skatta 

hur säkra de var på svaret de angivit på en skala mellan 1-7, (1 = inte alls säker, 7 = Helt 

säker). Innehållet i frågorna var kopplat till kvinnans och mannens handlingar i filmen 

och deras utseende. Exempelvis behandlade en fråga vilken färg kvinnan hade på sin 

tröja, en annan fråga handlade om var mannen satt i förhållande till kvinnan. Det tredje 

minnestestet var ett igenkänningstest. Skriftliga instruktioner gavs om att åtta bilder 

skulle visas på en filmduk och att deltagarna skulle bedöma om de ansåg att bilden 

visade en scen från filmen de sett eller inte. Av åtta bilder var fyra bilder en scen i 

filmen och fyra bilder var scener som inte funnits med i filmen. En vit ruta visades 

innan den första bilden i fem sekunder och därefter visades varje enskild bild i sex 

sekunder. Mellan varje bild visades en vit ruta i 15 sekunder. Deltagarna fick muntliga 

instruktioner om att de under tiden som den vita rutan visades skulle besluta sig för ett 

svar innan nästa bild visades. Muntliga instruktioner gavs även till deltagarna att de 

skulle vara uppmärksamma på att svarsnumret på pappret motsvarade bildnumret på 

skärmen. Deltagarna skulle skatta hur säkra de var på sitt svar på en skala mellan 1-7, (1 

= jag är säker på att scenen inte fanns med i filmen, 7 = jag är säker på att scenen fanns 

med i filmen). 

 

Den sista delen av minnestestet bestod av skattningar om mannen och bakgrundsfrågor. 

I den första skattningen ombads deltagarna ange i vilken utsträckning de ansåg att 

mannen var skyldig till stöld på en skala mellan 1-7, (1 = nej, absolut inte, 7 = ja, 

absolut). Den andra skattningen behandlade frågan om hur villig deltagaren var att 

vittna i domstol om att de sett mannen stjäla kvinnans väska på en skala mellan 1-7, (1 

= inte alls villig, 7 = mycket villig). Därefter ställdes frågor angående deltagarnas kön, 

ålder, yrke, etnicitet, eventuella synproblem och om de kände igen platsen eller 

personerna i filmen. 

 

Procedur 

Lottdragning utfördes för att randomisera tillfällena för experimentet till en av de fyra 

betingelserna. Flera experimenttillfällen per betingelse ägde rum för att minst 15 

deltagare skulle ingå i respektive betingelse. Experimentet utfördes i en lärosal där sex 

bänkar hade radats upp två och två framför projektionsduken. Gardinerna hade dragits 

ner för fönstren för att kunna mörklägga salen då filmen visades. Deltagarna fick en 

muntlig instruktion om att de skulle få se en film och att de skulle besvara ett minnestest 

som bestod av fem delar. Deltagarna fick instruktioner om att de skulle få mer 

detaljerad information om minnestesten efterhand. De informerades även om att 

uppgifterna behandlades konfidentiellt och att medverkan var frivilligt samt att de skulle 

få ta del av syftet med studien efter experimentet. Innan filmen sattes igång fick 

deltagarna instruktioner om att det inte var tillåtet att prata eller kommunicera på annat 

sätt med varandra förrän efter experimentet. Instruktioner gavs om att filmen var 

omkring två minuter lång och att det inte förekom något ljud i filmen samt om de hade 

några frågor så skulle de ställa dem innan filmen startade. 

 

Innan utfyllnadsuppgiften blev deltagarna instruerade om att, så noggrant de kunde, rita 

av två geometriska figurer som fanns på pappret. Deltagarna instruerades om att de fick 

en stund på sig till utfyllnadsuppgiften, dock förekom en förutsatt bestämd tid till 

uppgiften och den var satt till fem minuter. Därefter fick deltagarna det första 
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minnestestet som var en fri återgivningsuppgift. Instruktioner gavs om att de, under tio 

minuter, skulle skriva ner allt de mindes från filmen. Innan det andra minnestestet, 

stödd återgivning, informerades deltagarna att de skulle besvara öppna frågor samt 

skatta hur säkra de var på sitt svar. Efter den stödda återgivningen fick deltagarna 

instruktioner om igenkänningstestet, att de skulle se bilder samt bedöma om de bevittnat 

bilderna tidigare eller inte i filmen. Därefter följde den sista delen av minnestestet och 

deltagarna fick instruktioner om att besvara skattningar om mannen samt 

bakgrundsfrågor. 

 

Innan varje del av minnestestet delades ut gavs muntliga instruktioner om vad deltestet 

handlade om och tillfälle för eventuella frågor gavs. Delarna delades ut uppochned på 

deltagarnas bänkar och instruktioner gavs om att deltagarna fick vända på pappret när 

de fått klartecken och att instruktionerna i varje del av minnestestet skulle läsas. Efter 

att varje del av minnestestet hade besvarats av samtliga deltagare fick de en muntlig 

instruktion om att placera pappret uppochned i det vänstra hörnet på bänken samt att de 

inte fick återgå och läsa i de papper som lagts i högen tills experimentet var klart. När 

experimentet var klart tackades deltagarna och de kunde ställa eventuella frågor. Syftet 

presenterades och deltagarna fick instruktioner om att de inte fick diskutera syftet med 

andra psykologistudenter. 

 

Databearbetning 

Den fria återgivningen poängsattes genom att deltagaren gavs ett poäng för varje 

korrekt detalj som nämndes. En subjektiv maxpoäng fanns då rättningskriterier för 

korrekta och inkorrekta återgivna detaljer skapats. Maxpoängen varierade i 

betingelserna eftersom deltagarna bevittnade versioner med avvikande detaljer. 

Maxpoängen för deltagarna i betingelsen där både orsaken och effekten bevittnades var 

49 poäng. I betingelsen där endast orsaken bevittnades var maxpoängen 44 poäng. I 

betingelsen där endast effekten bevittnades var maxpoängen 48 poäng. I betingelsen där 

varken orsaken eller effekten bevittnades var maxpoängen 43 poäng. Felaktiga detaljer 

eller utelämnat svar gav noll poäng. Således fick varje deltagare en totalpoäng som 

innefattade korrekta svar. Poängen angående stölden behandlades separat och varje 

enskild deltagare kunde få antingen ett poäng för att ha nämnt stölden eller noll poäng 

för att inte ha nämnt stölden. Poängsättningen i den stödda återgivningen var således att 

ett poäng erhölls för ett korrekt svar och noll poäng för ett inkorrekt svar för varje 

enskild fråga. Varje deltagare fick således en totalpoäng vad gäller korrekta svar. 

Poängsättningen av frågan som belyste vad mannen i filmen gjorde när kvinnan 

lämnade sin plats behandlades separat. Deltagare som angivit stölden fick ett poäng och 

de som inte angivit stölden fick noll poäng. 

 

 

Resultat 

 

Resultatet presenteras i fem delar; först redovisas resultaten för fri återgivning, därefter 

stödd återgivning. Vidare redovisas resultaten för igenkänningstestet och avslutas med 

att redovisa skattningarna angående mannens skuld och deltagarnas villighet att vittna.  

 

I Tabell 1 presenteras resultatet från de tre minnestesten, fri återgivning, stödd 

återgivning och igenkänning. I den stödda återgivningen angavs fler antal rätt svar 
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överlag av deltagarna som bevittnade orsaken (stölden) än de som inte bevittnade den. 

Samtliga deltagare som bevittnade både orsaken och effekten (väskan borta) uppgav att 

de sett stölden, medan en av deltagarna som endast bevittnade stölden inte nämnde 

detta. Ingen deltagare som inte bevittnat stölden nämnde den varken i den fria 

återgivningen eller i den stödda återgivningen. I igenkänningstestet skattade deltagare 

som bevittnat stölden att de sett stöldbilden i högre grad än de som inte bevittnat 

stölden. 

 

Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) i procent av korrekt återgivna detaljer i 

fri återgivning och stödd återgivning, antal deltagare som nämner stölden i fri 

återgivning och i stödd återgivning, samt skattningar av igenkänning av den kritiska 

stöldbilden. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

         Orsak (stöld)                         Ej orsak (ej stöld) 

Minnestest                    Effekt            Ej effekt        Effekt           Ej effekt 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fri återgivning
 a
 41.1 (6.9) 46.3 (9.0)       42.0 (5.6)           42.0 (6.7) 

(Totalt antal rätt) 

Antal deltagare som 15 15       0           0 

nämner stölden  

Stödd återgivning
b
 80.0 (12.4) 82.4 (15.0)       66.5 (16.4)        68.1 (10.1) 

(Totalt antal rätt) 

Antal deltagare som 15 14       0           0  

nämner stölden 

Igenkänning
c 
 6.6 (0.8) 5.6 (1.8)       1.5 (1.4)           1.0 (0.3) 

(Stöldbilden) 
__________________________________________________________________________________________________________ 
a,b

 Poängen räknat i procent. 
c 

Poängen mätt med en skala från 1-7 (1 = jag är säker på att scenen inte fanns med i 

filmen, 7 = jag är säker på att scenen fanns med i filmen). 

 

Fri återgivning 

Totalt antal korrekt återgivna detaljer från filmen.  

Tabell 1 visar att det inte förekom någon större variation beroende av betingelse i 

andelen korrekta återgivna detaljer från filmen. Samtliga deltagare mindes mindre än 

hälften av alla detaljer från filmen i den fria återgivningen. Vidare angav samtliga 

deltagare orsaken av de som bevittnade den. Ingen deltagare som inte bevittnade 

orsaken angav att de hade bevittnat den. 

 

En 2 x 2 oberoende ANOVA utfördes med orsak (stöld/inte stöld) och effekt (väska 

borta/väska inte borta) som oberoende variabler och fri återgivning (totalt antal korrekt 

återgivna detaljer från filmen) som beroende variabel. Analysen visade ingen signifikant 

huvudeffekt av orsak, F1,57 = 0.90, p = 0.35, eller av effekt, F1,57 = 1.92, p = 0.17. 

Interaktionen av orsak och effekt var inte heller signifikant, F1,57 = 2.03, p = 0.16. 

 

Minne av stölden. 

I betingelsen där endast effekten bevittnades ansåg 38 % av deltagarna att mannen gick 

mot kvinnans bänk. Detta visades inte i filmen för deltagare i denna betingelse, utan 
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bara att mannen ställde sig upp. Det förekom dock i denna betingelse inga bakåtriktade 

slutsatsfel specifikt angående stölden. I betingelsen där deltagarna varken bevittnade 

orsaken eller effekten var det 27 % som ansåg att mannen gick mot kvinnans bänk. 

Dock hade varken orsaken eller effekten visats för deltagarna i denna betingelse. 

Deltagarna skrev dock inte specifikt att mannen stal kvinnans väska utan enbart att han 

rört sig i riktning mot hennes plats. 

 

Svaren om stölden i den fria återgivningen analyserades med två χ
2
-test, där de två 

grupper som sett stölden (stöld och effekt/stöld och ingen effekt) först jämfördes med 

varandra och därefter jämfördes de två grupper som inte sett stölden (ingen stöld men 

effekt/ingen stöld, ingen effekt) med varandra. Dessa jämförelser gjordes för att besvara 

huvudfrågan om de som sett effekten men inte orsaken trodde att de sett orsaken i högre 

utsträckning än de som inte sett vare sig orsak eller effekt. Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad mellan deltagare som bevittnat effekten och de som inte bevittnat 

effekten och som också hade bevittnat orsaken och om de angivit att de mindes stölden, 

χ
2
1 = 0.00 (p > 0.05). Det fanns heller inte en signifikant skillnad mellan deltagare som 

bevittnat effekten och de som inte bevittnat effekten och som inte hade bevittnat 

orsaken och om de angivit att de mindes stölden, χ
2
1 = 0.032 (p > 0.05). 

 

Stödd återgivning 

Totalt antal korrekt återgivna detaljer från filmen. 

Tabell 1 visar att deltagare angav fler totalt antal korrekta svar överlag av de som 

bevittnade orsaken än de som inte bevittnade den. Samtliga deltagare som både 

bevittnade orsaken och effekten angav stölden. Endast en deltagare som enbart 

bevittnade orsaken angav den inte även då den hade bevittnats. Samtliga deltagare som 

inte bevittnat orsaken angav den inte. 

 

En 2 x 2 oberoende ANOVA utfördes med orsak (stöld/inte stöld) och effekt (väska 

borta/väska inte borta) som oberoende variabler och stödd återgivning (totalt antal 

korrekta svar) som beroende variabel. Analysen visade att huvudeffekten av orsak var 

signifikant, F1,57 = 14.83, p = 0.001. Huvudeffekten av effekt var inte signifikant, F1,57 = 

0.30, p = 0.59. Interaktionen av orsak och effekt var inte heller signifikant, F1,57 = 0.00 , 

p = 0.99. 

 

Minne av stölden. 

Det var 31 % av deltagarna i betingelsen där enbart effekten bevittnades som angav att 

mannen gick mot kvinnans bänk. Dock visades enbart att mannen reste sig upp från sin 

plats. Således förekom inga bakåtriktade slutsatsfel specifikt angående stölden eftersom 

deltagarna inte återgav konkreta detaljer angående stölden. I betingelsen där varken 

orsaken eller effekten bevittnades var det 20 % av deltagarna som angav att mannen 

gick mot kvinnans bänk, även då det inte visades i filmen. Slutsatser om att deltagarna 

ansåg att mannen stal väskan kan inte dras eftersom deltagarna i de båda betingelserna 

inte skrev ner att mannen stal kvinnans väska utan enbart att han rört sig i riktning mot 

hennes plats. 

 

Svaren om stölden i den stödda återgivningen analyserades med två χ
2
-test, där de två 

grupper som sett stölden (stöld och effekt/stöld och ingen effekt) först jämfördes med 

varandra och därefter jämfördes de två grupper som inte sett stölden (ingen stöld men 
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effekt/ingen stöld, ingen effekt) med varandra. Jämförelserna gjordes för att besvara 

huvudfrågan om de som sett effekten men inte orsaken trodde att de sett orsaken i högre 

utsträckning än de som inte sett vare sig orsak eller effekt. Resultatet visade inte någon 

signifikant skillnad mellan deltagare som bevittnat effekten och de som inte bevittnat 

effekten och som också hade bevittnat orsaken och om de angivit att de mindes stölden, 

χ
2
1 = 0.034 (p > 0.05). Det fanns heller inte en signifikant skillnad mellan deltagare som 

bevittnat effekten och de som inte bevittnat effekten och som inte hade bevittnat 

orsaken och om de angivit att de mindes stölden, χ
2
1 = 0.032 (p > 0.05). 

 

Igenkänning 

Skattningarna i igenkänningstestet gjordes på skalan 1-7, (1 = jag är säker på att scenen 

inte fanns med i filmen, 7 = jag är säker på att scenen fanns med i filmen). Som framgår 

av tabell 1 skattade deltagare som bevittnade stölden att de mindes stöldbilden i högre 

grad än deltagare som inte bevittnade stölden. 

 

I betingelsen där endast effekten bevittnades var det två deltagare som inte skattade att 

de absolut inte hade sett bilden angående stölden tidigare. En av dem angav att han eller 

hon nästan var säker på att ha sett bilden som visade stölden i filmen. I betingelsen där 

deltagarna varken fick bevittna orsaken eller effekten var det en deltagare som inte 

angav att han eller hon absolut inte hade bevittnat stölden. I betingelsen där endast 

orsaken bevittnades var det åtta deltagare som inte skattade att de absolut hade sett 

stöldbilden även då de bevittnade stölden i filmen. En av dem skattade att han eller hon 

absolut inte sett stöldbilden tidigare. 

 

En 2 x 2 oberoende ANOVA utfördes med orsak (stöld/inte stöld) och effekt (väska 

borta/väska inte borta) som oberoende variabler och igenkänning (stöldbilden) som 

beroende variabel. Analysen visade att huvudeffekten av orsak var signifikant, F1,57 = 

228.64, p < 0.001, liksom huvudeffekten av effekt, F1,57 = 5.06, p < 0.05. Interaktionen 

av orsak och effekt var dock icke-signifikant, F1,57 = 0.791, p = 0.38. 

 

Även då interaktionen av orsak och effekt inte var signifikant följdes den upp med t-

tester. Av deltagarna som bevittnade effekten fanns det en signifikant skillnad mellan de 

som bevittnade orsaken och de som inte bevittnade orsaken gällande minnet av 

stöldbilden t29 = 12.14, p < 0.001. De som bevittnat orsaken återgav stöldbilden i högre 

utsträckning. Av deltagarna som inte bevittnade effekten fanns det en signifikant 

skillnad mellan de som bevittnade orsaken och de som inte bevittnade orsaken gällande 

minnet av stöldbilden t28 = 9.43, p < 0.001. De som bevittnat stölden återgav stöldbilden 

i högre utsträckning. Av deltagarna som bevittnade orsaken fanns ingen signifikant 

skillnad mellan de som bevittnade effekten och de som inte bevittnade effekten t28 = 

1.92, p = 0.07. Av deltagarna som inte bevittnade orsaken fanns ingen signifikant 

skillnad mellan de som bevittnade effekten och de som inte bevittnade effekten t29 = 

1.20, p = 0.25. 

 

Skattningar om mannens skuld och villighet att vittna mot mannen 

Tabell 2 visar medelvärden av skattningar av mannens skuld och skattningar av 

villigheten att vittna i betingelserna. Som framgår av tabellen ansåg deltagare som 

bevittnade orsaken att mannen var skyldig i högre grad än deltagare som inte bevittnade 

orsaken. Vidare framgår det av tabell 2 att deltagare som bevittnade orsaken var mer 
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benägna att vittna om att mannen stal från kvinnan än deltagare som inte bevittnade 

orsaken. 

 

Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) av skattningar av mannens skuld och 

skattningar i villighet att vittna mot mannen i betingelserna. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Betingelse  Orsak (stöld)                         Ej orsak (ej stöld) 

                     Effekt            Ej effekt        Effekt           Ej effekt 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Skuld
a
  6.4 (0.9)  5.3 (1.8)       3.1 (1.8)            2.3 (1.4) 

Vittna
b
       6.0 (1.4)   5.4 (1.5)       3.0 (2.3)            2.6 (1.8) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
a
 Skattning av mannen skuld mätt med skalan 1-7 (1 = nej, absolut inte, 7 = ja, absolut) 

b 
Skattning av villighet att vittna mätt med skalan 1 -7 (1 = inte alls villig, 7 = mycket 

villig). 

 

Vad gäller mannens skuld var det endast 31,3 % av deltagarna, som enbart bevittnade 

effekten, som ansåg att mannen var helt oskyldig till stölden. Resterande 68,7 % ansåg 

att mannen var skyldig till en viss grad. Vidare vad gäller mannens skuld var det endast 

40,0 % av deltagarna, som varken bevittnade orsaken eller effekten, som ansåg att 

mannen var oskyldig. Resterande 60,0 % ansåg att mannen var skyldig till en viss grad. 

Ingen av deltagarna som bevittnade orsaken ansåg att mannen var helt oskyldig. Vidare 

visade resultatet att 19,7 % av samtliga deltagare var villiga att vittna om att mannen var 

skyldig till stöld av väskan även då de inte till 100 % ansåg att han bar skuld till stölden. 

 

Två separata 2 x 2 ANOVOR utfördes med orsak (stöld/inte stöld) och effekt (väska 

borta/väska inte borta) som oberoende variabler. I den ena var den beroende variabeln 

skattningen av mannens skuld och i den andra var den beroende variabeln skattningen 

angående villighet att vittna mot mannen. Deltagarnas skattningar angående mannens 

skuld visade en signifikant huvudeffekt av orsak, F1,57 = 69.10, p < 0.001, och en 

signifikant huvudeffekt av effekt, F1,57 = 5.85, p < 0.05. Interaktionen av orsak och 

effekt var inte signifikant, F1,57 = 0.12, p = 0.73. Deltagarnas skattningar angående 

villighet att vittna visade en signifikant huvudeffekt av orsak, F1,57 = 41.43, p < 0.001 

medan huvudeffekten av effekt var icke-signifikant, F1,57 = 1.06, p = 0.31. Interaktionen 

av orsak och effekt var inte heller signifikant, F1,57 = 0.08, p = 0.77. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka bakåtriktade slutsatsfel i vittnessammanhang; 

huruvida vittnen som enbart bevittnat effekten av ett brott (väska borta) skapar falska 

minnen om att de sett orsaken (stölden) till brottet. Resultatet i den fria återgivningen 

visar att om deltagarna bevittnade stölden uppgav de också att de sett stölden, medan 

deltagare som inte bevittnade stölden inte angav detta. Att ha bevittnat effekten eller 

inte hade alltså ingen inverkan på om deltagarna återgav detaljer angående stölden. 

Således fick första hypotesen, att deltagarna i betingelsen där enbart effekten 

bevittnades skulle återge minnen av stölden, inget stöd i den fria återgivningen. 

Resultatet i den stödda återgivningen visar ett motsvarande mönster. Om deltagarna 
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bevittnade stölden återgav de detaljer om stölden, men inte om de inte bevittnade 

stölden. Att deltagarna bevittnade effekten eller inte bevittnade effekten hade ingen 

inverkan på om deltagarna återgav detaljer angående stölden. Första hypotesen, att 

deltagarna i betingelsen där enbart effekten bevittnades skulle återge minnen av stölden, 

fick således inte heller något stöd. 

 

Resultatet från igenkänningstestet med stöldbilden visar en skillnad om deltagarna 

bevittnat orsaken eller inte bevittnat den. Hade orsaken bevittnats angav deltagarna i 

högre grad att stöldbilden funnits med i filmen än deltagare som inte bevittnat orsaken. 

En skillnad fanns även mellan deltagarna som bevittnade effekten och de som inte 

bevittnade effekten. Hade effekten bevittnats uppgav deltagarna i högre grad att de 

bevittnat orsaken. Den förväntade interaktionen, grundad i Hannigan och Reinitz studie 

(2001), mellan effekt och orsak uteblev dock. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

igenkänning av stöldbilden mellan de två grupper av deltagare som inte sett stölden 

(ingen stöld, men effekt/ingen stöld, ingen effekt), vilket framgår av t-testen. Första 

hypotesen, att deltagarna skulle skatta att de bevittnat stöldbilden även då de enbart 

bevittnat effekten, finner inget stöd i igenkänningstestet. 

 

Resultaten visar alltså inte på bakåtriktade slutsatsfel i vittnessammanhang specifikt 

angående stölden, händelsen med mest avgörande betydelse. Dock visar resultaten att 

bakåtriktade slutsatsfel tenderar att finnas angående detaljinformation som föregick 

stölden i filmen, vilket kan knytas an till en studie av Gerrie et al (2006). Tendensen 

finner stöd i att drygt en tredjedel av deltagarna i betingelserna där endast effekten 

bevittnades och där varken orsaken eller effekten bevittnades angav att de mindes att 

mannen gick mot kvinnans plats i den fria återgivningen. Tendensen stöds även av att 

en fjärdedel av deltagarna i betingelserna där endast effekten bevittnades och i 

betingelsen där varken orsaken eller effekten bevittnades angav att de mindes att 

mannen gick mot kvinnan plats i den stödda återgivningen. Av de deltagare som uppgav 

att mannen gick mot kvinnans plats var det två femtedelar som angav detta både i den 

fria återgivningen och i delen med den stödda återgivningen. Resultat kan relateras till 

och finner stöd i studien av Gerrie et al. (2006) eftersom deras resultat visade att 

deltagarna var mer benägna att utveckla falska minnen av händelser som inte hade en 

avgörande betydelse än vad deltagarna hade för falska minnen av händelser med en 

avgörande betydelse. Resultatet i föreliggande studie, att flertalet deltagare i betingelsen 

där enbart effekten bevittnades inte skapade bakåtriktade slutsatsfel som påverkade 

framplockningen av brottshändelsen, finner stöd i Gerrie et al. (2006) studie eftersom 

deras resultat visade att färre falska minnen skapades av händelser som var av 

avgörande betydelse. 

 

Att resultaten antyder att det är detaljinformation som föregår den avgörande händelsen 

som förändras på grund av bakåtriktade slutsatsfel kan leda till konsekvenser i en 

polisutredning i form av att vittnens utsagor kan påverka i vilken riktning 

polisutredningen går. Har vittnena sagt att de bevittnat en man med grön tröja, men 

egentligen hade han en blå, kan det leda till att det blir svårare att hitta den riktiga 

gärningsmannen. 

 

Inkodning av information skedde i föreliggande studie genom att deltagarna bevittnade 

stölden i en film, inte genom bilder som var tillvägagångssättet i Hannigan och Reinitz 
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studie (2001) eller via texter (Bower et al., 1979). En möjlighet är att bakåtriktade 

slutsatsfel inte tenderar att uppstå vid återkallning av detaljinformation om en individ 

inte bevittnar stölden i verkligheten, vilket kan vara av intresse för framtida forskning 

att undersöka. Inkodning via filmen skedde således i kontrollerade former och 

deltagarna kunde koncentrera sig enbart på stimulifilmen. I verkligheten råder inte 

kontrollerade former under inkodning eftersom det sker händelser parallellt till 

brottshändelsen. Att bevittna en stöld i verkligheten kan vara en traumatisk upplevelse 

vilket kan hämma inkodning och framplockning, att bevittna stölden i en film anses 

fördelaktigt inte lika traumatiskt. 

 

Ur ett rättspsykologiskt perspektiv bör resultatet angående igenkänning belysas mer 

ingående relaterat till vittnessammanhang i verkligheten även då det inte visade på 

signifikans. Endast två deltagare i betingelsen där enbart effekten bevittnades indikerade 

igenkänning av stöldbilden. I en rättsprocess finns det risk för att vittnen, vars minnen 

blivit förändrade på grund av bakåtriktade slutsatsfel, kommer att anses vara 

tillförlitliga vilket kan resultera i att en oskyldig misstänkt gärningsman döms skyldig 

(www.innocenceproject.org). I betingelserna där orsaken inte bevittnades ansåg flera 

deltagare att mannen inte var oskyldig vilket också är relevant ur ett rättspsykologiskt 

perspektiv. Om sådana misstag görs i verkligheten kan oskyldigt misstänkta 

gärningsmän dömas som skyldiga. Även om bara två vittnen anser sig ha sett stölden, 

kan domen om en gärningsman bedöms vara skyldig eller oskyldig påverkas om många 

fler uppger att denne är skyldig, oavsett grad. Majoriteten av deltagarna i betingelsen 

där enbart effekten bevittnades ansåg dock att de inte kände igen bilden av mannen när 

han stal väskan. Det vill säga deltagarna hade inte skapat bakåtriktade slutsatsfel om att 

mannen stulit väskan. Framtida studier kan undersöka vad som sker i verkligheten vid 

förekomsten av vittnen som motsäger varandra i en rättsprocess. 

 

Hypotesen angående deltagarnas skattningar om mannens skuld finner stöd. Resultatet 

visar att deltagarna som bevittnade orsaken ansåg att mannen var skyldig i högre grad 

än deltagarna som inte bevittnade den. Deltagarna som bevittnade effekten ansåg att 

mannen var skyldig i högre grad än deltagarna som inte bevittnade den. Oavsett om 

deltagarna bevittnade orsaken eller inte och effekten eller inte påverkade inte dessa 

tillsammans om deltagarna ansåg att mannen var skyldig. Hypotesen angående 

deltagarnas villighet att vittne finner delvis stöd. Resultatet visar att om deltagarna 

bevittnade orsaken var de mer benägna att vittna mot mannen än deltagare som inte 

bevittnade den. Oavsett om deltagarna bevittnade effekten eller inte bevittnade effekten 

påverkade det inte deltagarnas villighet att vittna. Oavsett om deltagarna bevittnade 

orsaken eller inte och bevittnade effekten eller inte påverkade inte dessa tillsammans 

om deltagarna var villiga att vittna. 

 

Resultaten angående mannens skuld och villighet att vittna är relevanta angående 

tillförlitliga vittnen och att vittnesmål har resulterat i att oskyldiga personer dömts 

(www.innocenceproject.org). Av samtliga deltagare i studien var en femtedel, 

oberoende av betingelse, villiga att vittna mot mannen i en rättegång även då han inte 

ansågs vara skyldig till stölden utom rimliga tvivel. Bedömningen av skuld och icke 

skuld baserades på en skala, databearbetningen av skattningarna tolkades således att om 

deltagarna angav en siffra mellan två och sju ansågs mannen var skyldig till en viss 

grad. En etta tolkades som att mannen ansågs oskyldig, en sjua tolkades som att mannen 
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var skyldig utom rimliga tvivel. Bedömningen av villighet att vittna baserades på en 

skala, skattningarna tolkades således att om deltagarna angav en siffra mellan två och 

sju ansågs de vara villiga att vittna till en viss grad. Tolkningarna av skalorna kan 

tyckas vara godtyckliga dock kan de diskuteras ur ett verklighetsperspektiv då en 

oskyldig misstänkt gärningsman står anklagad för ett brott. Om ett vittne under en 

rättegång vittnar om att den misstänka gärningsmannen är skyldig, även då vittnet anser 

att gärningsmannen inte bär skuld utom rimliga tvivel, kan det resultera i att 

vittnesmålet anses tillförlitligt vilket kan leda till att gärningsmannen döms skyldig för 

ett brott han eller hon inte begått. 

 

Dock kan resultatet som visar att en femtedel av deltagarna skulle vittna mot mannen, 

även då de inte skattade att han var skyldig utom rimliga tvivel, diskuteras ur ett antal 

synvinklar. Dels kan fråga elva i minnestestet misstolkats, dock har ingen deltagare 

nämnt att frågan var missvisande i delen som var avsedd för synpunkter angående 

experimentet. Således betraktas frågan som att den inte misstolkades. Dels kan resultatet 

diskuteras genom att två deltagare i betingelsen där deltagarna enbart bevittnade 

orsaken ansåg sig villiga att vittna om att de bevittnat att mannen stal från kvinnan. 

Dock skulle de inte vittna om att mannen var skyldig till stöld vilket motiverades med 

att de inte visste vad mannen och kvinnan hade för relation och vad mannen gjorde med 

väskan. Vidare kan resultatet belysas med att en deltagare i betingelsen där deltagarna 

endast bevittnade effekten, ansåg att han eller hon inte ville ange att mannen i filmen 

ansågs skyldig till stöld eftersom att en misstänkt gärningsman ska anses oskyldig till 

dess att motsatsen bevisats. Dock var det upp till deltagaren i experimentet att 

bestämma om mannen var skyldig eller oskyldig till stölden. Resultatet är relevant 

eftersom om ett vittne vittnar mot en misstänkt gärningsman, som i det faktiska fallet är 

oskyldig, kan det felaktigt resultera i att gärningsmannen döms som skyldig. 

 

Studien bygger vidare på Hannigan och Reinitz (2001) studie angående kausala 

slutsatsfel i orsaks- och effektsammanhang. Dock använde sig studien av 

stimulimaterial som bestod av en film och inte bilder, vilket var Hannigan och Reinitz 

(2001) tillvägagångssätt. Det som undersöktes var specifikt bakåtriktade slutsatsfel, 

Hannigan och Reinitz (2001) undersökte både framåtriktade slutsatsfel och bakåtriktade 

slutsatsfel. Vidare undersökte studien bakåtriktade slutsatsfel i vittnessammanhang. 

Studiens resultat strider mot Hannigan och Reinitz (2001) resultat. Hannigan och 

Reinitz (2001) visade att det förekom bakåtriktade slutsatsfel vid återkallning av 

stereotypa situationer, exempelvis vid ett restaurangbesök. En förklaring till varför 

denna studie inte gav samma resultat som i Hannigan och Reinitz (2001) studie kan 

diskuteras ur ett perspektiv som belyser stereotyper och schematiskt minne. 

Förklaringen kan således vara att ett schema av en stöld inte är lika vanligt att ha som 

ett komplett schema av ett restaurangbesök. Det är vanligare för en individ att ha 

upplevt ett restaurangbesök än vad det är att ha upplevt att bevittna en stöld. 

Schematiska minnen uppkommer då en individ upplevt en händelse upprepade gånger. 

För att en individ ska ha ett schematiskt minne för hur det är att uppleva rollen som ett 

vittne måste individen varit med om att bevittna en brottssituation flera gånger. Att ha 

schematiska minnen över en brottssituation är således inte lika troligt som att ha 

schematiskt minne av ett restaurangbesök. 
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Studiens resultat finner stöd av Kleider et al. (2007) studie där det framgick att om en 

individ har schematiska minnen kan de påverka återkallning av ett specifikt minne 

negativt eftersom att källan kan påverkas. Det schematiska minnet påverkar det faktiska 

minnet och vid återkallning ger vittnet en utsaga baserat på ett falskt minne. Resultatet i 

studien indikerar att deltagarna inte hade schematiska minnen av en brottshändelse. Om 

så var fallet, att deltagarna inte hade schematiska minnen att tillgå av en brottssituation 

som innefattade stöld, påverkade det således inte framplockningen och inga 

bakåtriktade slutsatsfel uppstod. Resonemanget stöds av att enbart två deltagare i 

igenkänningstestet i betingelsen där deltagarna enbart bevittnade effekten angav starka 

minnen av att ha bevittnat stöldbilden tidigare. De resterande deltagarna i betingelsen 

där deltagarna endast bevittnade effekten angav korrekt att de inte mindes bilden på 

stölden från filmen. 

 

Vidare kan resultaten belysas ur ett tidsperspektiv relaterat till vittnessammanhang. 

Lagringstiden för deltagarna i studien var endast fem minuter. Om längre tid hade 

passerat mellan inkodning och återkallning, så att lagringstiden således varit längre, 

hade det varit möjligt att resultatet visat att bakåtriktade slutsatsfel förekom hos fler 

vittnen i betingelsen där enbart effekten bevittnades. Resonemanget relateras till både 

Hannigan och Reinitz (2001) studie och Kleider et al. (2007) studie där resultaten 

visade att kausala slutsatsfel och stereotypkonsekventa fel av källan blev fler då 

lagringsintervallet ökade. Ur ett verklighetsperspektiv är förekomsten av en längre 

lagringsperiod större än vid ett experiment. En polisutredning kan pågå under flera års 

tid vilket leder till att vittnets lagringsperiod är lång. Vid rättegångstillfället förekommer 

således en förhöjd risk för att vittnet ska ge en utsaga påverkad av bakåtriktade 

slutsatsfel. Om en replikering av studien utförs kan det vara av relevans att även 

undersöka bakåtriktade slutsatsfel efter en längre lagringsperiod för att undersöka 

bakåtriktade slutsatsfel i en mer verklighetstrogen situation. 

 

Studien har vissa begränsningar som kan ha betydelse för resultatets tillförlitlighet. 

Urvalet av deltagare kan ha påverkat resultatet eftersom de individer som deltog enbart 

bestod av psykologistudenter. Deras medvetenhet om att det eventuellt kan ha funnits 

någonting dolt i experimentet, syftet var dolt, kan ha medfört att de var mer koncentrade 

på att utföra testen korrekt. Emellertid bör ett äkta vittne till ett riktigt brott också 

koncentrera sig på att försöka återge all och korrekt information i dennes utsaga. Dock 

är situationen annorlunda för ett äkta vittne eftersom han eller hon verkligen upplevt 

brottsituationen i verkligheten och att utfrågningen med stor sannolikhet inte utförs 

under kontrollerade former, som i ett rum, utan direkt på platsen för brottshändelsen. 

Vidare kan tidsaspekten återigen nämnas eftersom samtliga deltagarna i studien enbart 

hade ett lagringsintervall på fem minuter. Vid en riktig brottshändelse kan 

lagringsintervallet bli längre, speciellt då det är fler vittnen än poliser eftersom de då 

inte hinner få alla vittnens utsaga på en gång. Samtidigt är åldern på de studerande lågt 

och homogent i förhållande till vittnen i ett verkligt brottsfall där åldern på vittnen kan 

variera betydligt mer. 

 

En annan begränsning utgörs av att samtliga filmversioner endast visade en typ av brott, 

en stöld. Det är möjligt att bakåtriktade slutsatsfel hade förekommit om en annan typ av 

brott, en misshandel eller ett mord, hade bevittnats i filmversionerna. En misshandel och 

ett mord kan tyckas vara grövre brott än vad en stöld är. Det är av relevans att 
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undersöka om brottets grovhet påverkar bakåtriktade slutsatsfel och bör belysas av 

framtida forskning. 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att bakåtriktade slutsatsfel angående stölden 

inte förekom, varken i den fria återgivningen, den stödda återgivningen eller i 

igenkänningstestet. Dock visar resultatet att det förekommer bakåtriktade slutsatsfel 

angående detaljer med icke avgörande betydelse. Således behövs framtida studier 

relaterat till vittnessammanhang för att undersöka om ifall vittnen kan anses vara 

tillförlitliga, inte bara då det gäller en avgörande händelse som ett brott, utan även då 

det gäller detaljer angående information som hänt innan och efter brottet. I vilken 

riktning en polisutredning går kan influeras av en vittnesutsaga. Har vittnets minne 

påverkats av bakåtriktade slutsatsfel vad gäller icke avgörande händelser relaterat till 

brottet kan det resultera i att vittnet uppger att gärningspersonen bar en grön jacka men i 

det faktiska fallet bar en blå. Således inriktar sig polisutredarna på att finna en 

gärningsperson som har ett signalement som stämmer överens med en grön jacka vilket 

leder utredningen bort från att finna den faktiska gärningsmannen. Vidare visar 

resultatet att en femtedel av samtliga deltagare var villiga att vittna mot mannen även då 

de ansåg att mannen inte var skyldig till stölden. I ett verklighetsperspektiv anses 

resultatet vara oroväckande. När ett äkta minne hos ett vittne har förändrats på grund av 

bakåtriktade slutsatsfel och vittnet anser att en oskyldigt misstänkt gärningsman är 

skyldig, kan det påverka hur domen för en misstänkt gärningsman blir om vittnet anses 

vara tillförlitligt. Resultatet kan relateras till fallet om Lonnie Erby där fyra av fem 

vittnen angav honom som gärningsman, både via fotografier och via 

vittneskonfrontation. Det visade sig dock, 17 år efter hans dom, att han var oskyldig. 
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