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BARNS MINNESÅTERGIVNING – UPPKOMSTEN AV FALSKA MINNEN OCH 

SUGGESTIONSPÅVERKAN UTIFRÅN POSITIV RESPEKTIVE NEGATIV 

INFORMATION 

 

Joakim Lundgren 

 

Falska minnen förklaras teoretiskt med bl.a. implicita associationer, 

och svårigheter att skilja mellan faktiska eller påstådda källor. I denna 

studie undersöktes huruvida positivt respektive negativt innehåll i en 

berättelse påverkar uppkomsten av falska minnen, enligt DRM-

paradigmet. Deltagarna för studien (30 förskolebarn i åldrarna 3-6 år) 

delades in i två grupper där ena gruppen hörde en positiv version av 

berättelsen, och andra gruppen en negativ version. Deltagarna 

genomgick sedan tre minnestest med cirka en veckas mellanrum, där 

de svarade på allmänna frågor om berättelsen, genomgick 

igenkänningstest med bilder, samt svarade på två suggestiva frågor. 

Resultatet visade hög frekvens av falska minnen. Skillnader mellan 

gruppernas svar på de allmänna frågorna var statistiskt signifikant. 

Deltagarna som hört den negativa versionen tenderade att minnas mer 

korrekt på de allmänna frågorna, uppge färre falska minnen på 

igenkänningstesten och föll i lägre utsträckning för suggestionen. 

Resultaten diskuterades utifrån bl.a. Source Monitoring Framework 

och Fuzzy-trace teorin. 

 

 

I den föreliggande studien undersöktes barns minnesåtergivning och huruvida falska 

minnen uppstår i deras återberättande utifrån en positivt laddad berättelse respektive en 

negativ laddad berättelse. Även suggestiva frågor och hur dessa påverkar barns minnen 

och minnesåtergivning, undersöktes i och med denna studie. 

 

Det mänskliga minnet kan delas in i tre processer, inkodning, lagring och 

framplockning. Inkodning är när vi människor via våra sina sinnen tar in information 

om omvärlden, dvs. när vi ser, hör, känner eller upplever något. Lagringen är hur och 

om det vi t.ex. ser eller hör registreras och s.a.s. sparas i vårt långtidsminne eller enbart 

fastnar i korttidsminnet och sedan glöms bort. Både inkodning och lagring påverkas av i 

vilken situation vi är i, liksom vårt allmänna tillstånd (humör, pigghet, stress osv.), till 

alla möjliga distraktioner i omgivningen, t.ex. andra människor, oljud från trafik m.m. 

Framplockningen är när vi senare skall återge vad vi sett, hört eller liknande, och denna 

process påverkas dels av inkodningen, lagringen samt när, var och hur vi gör, mår osv. 

vid själva framplockningen. Minnet är ett komplext och väldigt känsligt system, 

påverkbart av en rad olika faktorer, (Passer et. al. 2008/09, s. 333-339). 

 

Falska minnen är det vi kallar minnesinformation som vi faktiskt inte hört, sett eller 

upplevt. En teori är ”Implicit Associative Response” (IAR) som menar att vi medvetet 

eller omedvetet erinrar oss ett besläktat, kanske mer övergripande ord eller begrepp till 

de ord vi får se och höra, liksom föremål eller företeelser vi – vi ser och bildar oss 

automatiskt och implicit sammanhang och mönster, (Vereb & Vos, 1974). En annan 
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teori kallas ”Fuzzy-trace teorin” (FTT), och den menar att vi bearbetar och kodar eller 

lagrar informationen till minnen på två olika sätt. ”Gist” betyder att man ser till helheten 

av orden och skapar ett sammanhang av de ord man ser eller hör. ”Verbatim” är raka 

motsatsen, mer fokus på detaljer, vissa ord som hellre läggs på minnet än andra p.g.a. 

ens egna rent subjektiva tolkning av ordet, (Reyna & Brainerd, 1995) Exempelvis 

tenderar barn att fastna för detaljer i större utsträckning, medan äldre människor skapar 

sig en helhet av den information de får ta del av, oavsett om det gäller ord, bilder eller 

annat. Ytterligare en teori för falska minnen är ”Source Monitoring Framework” (SMF), 

som menar att det är källan till våra minnen som är nyckeln. I exempelvis vilken 

kontext vi lärt oss eller minns en kunskap påverkar riktigheten i våra minnen, (Johnson, 

Hashtroudi & Lindsay, 1993). Här har oftast barn svårare att diskriminera mellan källor 

till sina minnen än vuxna. 

 

Leichtman och Ceci (1995) genomförde en större studie på ett antal barn i förskole- och 

skolåldern där de testade suggestion. Suggestion är ett påstående (om något som är 

felaktigt eller inte har inträffat) ställt som en fråga, och poängen är att se om 

respondenten kan skilja på fakta och påstående. Barnen i studien delades in i två 

grupper där den ena gruppen av barn fick höra talas om en person kallad Sam Stone 

som av försöksledarna tillskrevs en rad olika negativa attribut såsom ”klumpig”, 

”pinsam”, ”jobbig” m.m. Den andra gruppen barn fick ingen information om denne 

Stone. En tid senare tog försöksledarna med sig en person (en kollaboratör) som de sade 

var Sam Stone och denne uppvisade inte några av de karaktäristika som försöksledarna 

tidigare berättat om för ungefär hälften av barnen. Efter ca 10 veckor återvände 

försöksledarna till skolan och intervjuade barnen om Sam Stones besök, där barnen i 

den första gruppen (som inte informerats om Stone innan dennes besök) delades på 

hälften och intervjuades olika – antingen med öppna frågor och fri återberättelse, eller 

med slutna, ledande och suggestiva frågor. Detsamma gjordes med den andra gruppen 

barn som alltså fått information om Sam Stone innan han besökte dem på skolan. 

Resultatet visade på samband mellan felaktig återgivning av minnen och suggestiva 

frågor i framför allt gruppen som s.a.s. förprogrammerats en (negativ) uppfattning om 

Sam Stone innan dennes besök på skolan. Barnen som inte fått någon som helst 

information om Stone i förväg och som sedermera intervjuades av försöksledarna med 

öppna frågor återgav mest korrekt fakta om dennes besök. Ålder spelade också in på 

huruvida känsliga barnen var för suggestion, de yngre barnen föll i större utsträckning 

än de äldre för de suggestiva frågorna. Slutsatsen för studien var att suggestiva frågors 

påverkan sjönk med åldern, samtidigt som både kvaliteten och kvantiteten från fri 

återberättelse ökade med åldern. 

 

Utifrån forskningen om falska minnen har olika paradigm utvecklats, bl.a. det som 

kallas ”Crashing Memories”, där yttre påverkan i efterhand förvränger ens minne, och 

försvårar ens diskriminering av källor – alltså var man först hört eller sett något, eller 

om man ens har hört eller sett något. Crombag, Wagenaar och van Koppel (1996) fann i 

sin studie att vuxna deltagare som mindes flygplanskraschen i Amsterdam trodde sig ha 

sett själva olyckan via TV-inslag trots att ingen sådan film fanns, enbart p.g.a. en 

suggestiv fråga ur ett formulär, där försöksledarna frågade deltagarna om de sett 

flygolyckan på TV och cirka 55 % svarade ja. En intressant upptäckt var också att 

kvinnliga deltagare i studien i högre utsträckning än de manliga uppgav att de sett den 

icke-existerande filmen av flygplanskraschen. En utveckling av denna studie gjordes 
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med nyhetsrapporten om prinsessan Dianas dödsolycka, (Ost, Vrij, Costall & Bull, 

2002) där också kvinnliga deltagare i större utsträckning än manliga påstod sig ha sett 

en icke-existerande film av prinsessans dödskrasch. Ett annat paradigm som utvecklats 

kring forskning på falska minnen är det s.k. ”Deese-Roediger-McDermott-paradigmet” 

(DRM), som menar att ord lästa från en lista kommer att generera ett kritiskt ord, dvs. 

ett ord som associeras med de skrivna på listan och utifrån denna association återhämtas 

vid ett minnestest som att de faktiskt förekom på listan – m.a.o. ett falskt minne. 

Roediger och McDermott (1995) genomförde ett berömt experiment där de testade 

collegestudenter och huruvida de mindes falskt utifrån olika listor med ord. Resultaten 

de fick var att studenterna fritt återgav 62 % av de faktiska orden från listorna, men 

också närmare 55 % av de kritiska orden, i igenkänningstesten (där studenterna fick 

listornas innehåll presenterade för sig med de kritiska orden) kändes också 62 % av de 

faktiska orden igen, samt hela 72 % av de kritiska orden som korrekta, (Roediger & 

McDermott, 1995, i Passer et.al. 2008/09, s. 365-366). 

 

I en svensk studie av Johansson och Stenberg (2002), inspirerad av DRM-paradigmet, 

genomförde försöksledarna tester på ordassociation för att formulera egna ordlistor. 

Detta resulterade i fyrtioåtta olika listor om cirka femton ord, med varsitt kritiskt ord 

(som alltså inte förekom på listan, men som uppgavs av testdeltagarna vid återgivning 

av listorna). Uppkomsten av detta kritiska ord räknades också ut procentuellt, och listan 

som hade det kritiska ordet ”hammare” hade en genomsnittlig chans på 90 % respektive 

85 % för att ordet hammare falskeligen skulle återges vid igenkänning eller från fri 

återgivning av undersökningsdeltagarna. Vidare påvisar Johansson och Stenberg i sin 

studie att även om man blir upplyst eller varnad om falska minnen, så uppstår det i alla 

fall – vi associerar alltså oundvikligt ord vi hör med andra ord eller begrepp, och 

tenderar att återge ord som vi själva endast erinrat oss omedvetet. Dessutom har fynd på 

skillnader mellan män och kvinnor inom DRM-paradigmet påvisats, (Dewhurst, 

Anderson & Knott, 2012), där kvinnor mindes falskt i större utsträckning än männen. 

Listorna var uppdelade i två teman; bilder med negativt respektive neutralt innehåll, och 

undersökningen visade att kvinnor mindes mer falskt från de negativa listorna än de 

neutrala där det inte fanns någon könsskillnad. Huruvida falska minnen uppstår beror 

alltså dels på våra schematiska associationer och även vilken karaktär de har, negativt 

respektive positivt betonad. 

 

Otgaar och Candel (2009) genomförde minnestest på barn i åldrarna 5-6, 7-8, 9-10 och 

11-12 utifrån dels DRM-paradigmet, och dels utifrån suggestiva frågor. Deras resultat 

visade på att falska minnen uppstod mer för de äldre barnen i och med DRM-

paradigmet, medan suggestiva frågor hade störst påverkan ju yngre barnen var. Med 

andra ord sjunker suggestionspåverkan med åldern, medan DRM-paradigmets inverkan 

ökar. Detta förklarade de med att yngre barn har svårare att se helheter i olika 

sammanhang och fastnar hellre för detaljer, liksom att deras språkliga nätverk är mindre 

utvecklat än vuxnas, därmed mindre påverkbara för DRM-paradigmet. Vidare testade 

Otgaar tillsammans med Peters och Howe (2011) huruvida falska minnen påverkas av 

påfrestning i uppmärksamhet, där de testade barn och vuxna med ordlistor utifrån 

DRM-paradigmet, men där orden från listorna också föregicks respektive följdes av 

gröna och röda smileys under testets gång. Undersökningsdeltagarna blev sedan 

ombedda att återge hur många röda respektive gröna smileys som förekom på listan de 

just bevittnat. Resultaten här visade att barnen mindes de falska, kritiska orden i mindre 
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utsträckning än de vuxna deltagarna. Den uppdelade uppmärksamheten (mellan smileys 

och orden) ledde alltså till att barnen kunde fokusera mer på de olika smileys som 

förekom, liksom de faktiska orden på listorna jämfört med de vuxna som dessutom 

mindes falskt i större utsträckning. Sugimura genomförde 2011 minnestest på barn 

respektive vuxna och hur väl de återgav minnen från periferin av en scenframställning 

innehållande två huvudpersoner och två bisittare. Cirka en månad efter att deltagarna 

sett föreställningen fick de återge hur mycket de mindes av den i både fritt återgivande 

och igenkänningstest där de fick se ansiktsbilder av de medverkande. Resultaten här 

visade att barn hade svårare att minnas de perifera medverkande (bisittarna) 

överhuvudtaget, än de vuxna som kände igen samtliga medverkande. 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka barns minne och huruvida inkodning, 

lagring respektive framplockning av negativ och positiv information påverkar 

uppkomsten av falska minnen. Syftet var också att testa DRM-paradigmet i en levande 

berättelse istället för via ordlistor, samt undersöka suggestiva frågors inverkan på 

minnesåtergivningen. Frågeställningen löd: ”Påverkas uppkomsten av falska minnen av 

positivt eller negativt innehåll och hur påverkar suggestion minnesåtergivningen”? 

Hypotesen var att deltagarna som fick negativt innehåll berättat för sig, skulle minnas 

mer korrekt och uppge färre falska minnen, än de som hörde positivt innehåll. Dessutom 

skulle suggestion påverka yngre deltagare mer än äldre. 

 

 

M e t o d 

 

Undersökningsdeltagare 

I denna studie testades 30 barn (13 flickor, 17 pojkar) i åldrarna 3-6 år (m = 4,19 år, s = 

1,07 år), på en förskola i Sigtuna kommun, norr om Stockholm. Samtliga deltagare 

deltog med föräldrars medgivande och deltagarna själva informerades vid 

introduktionen av undersökningen att försöksledaren skulle läsa en berättelse för dem, 

samt återkomma och ställa frågor om saker ur berättelsen, och att barnen då skulle få 

återge så mycket som de kunde. Personalen på förskolan uppmanades också att inte tala 

med barnen för om studien, för att undvika att minnet på deltagarna skulle påverkas. 

 

Material 

En kortare berättelse i ord och bild innehållande föremål som baseras på ord associerade 

till det kritiska ordet ”hammare” från Johansson och Stenbergs studie (2002). 

Berättelsen handlar om flickan Lisa som tillsammans med sin pappa bygger en 

leksaksbil. Lisa hade i berättelsen en liten verktygslåda som innehöll bilder på en såg, 

en flaska trälim, en borr, lite spikar, en skiftnyckel, en skruvmejsel och en bit 

sandpapper. Lisa har också diverse trämaterial tillhanda. Denna berättelse presenterades 

sedan för undersökningsdeltagarna i en av två olika versioner: A) en positivt betonad 

version, där Lisa korrekt genomförde bygget av leksaksbilen med hjälp av vissa av 

föremålen i verktygslådan. B) negativt betonad version, där Lisa misslyckas med att 

bygga ihop leksaksbilen, blir arg och ger upp bygget. 

 

Bilder på föremålen från berättelsen, samt fyra ytterligare bilder (bl.a. en hammare) vid 

första respektive tredje minnestestet, och 13 ytterligare bilder som inte förekom i 

berättelsen vid det andra minnestestet. 
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Checklista, testschema och frågeformulär för försöksledaren att koda in all relevant data 

från undersökningen, (deltagarnas kön och ålder, antal korrekt återgivna föremål, de 

suggestiva frågorna, de falska minnena m.m.) – se Bilaga. 

 

                              

                    

                  

Figur 1. Exempelbilder ur berättelsen, Lisa och hennes verktygslåda, när Lisa blir 

kladdig av trälimmet, och när hon skrapar upp fingrarna på sandpappret. Bilderna var i 

färg vid undersökningen. 

 

Procedur 

Försöksledaren besökte undersökningsdeltagarna (barnen) under deras dagliga vistelse 

på förskolan och socialiserade sig inledningsvis med barngruppen för att sedan övergå 

till att läsa en berättelse i en antingen positiv eller negativ version. Deltagarna gick vid 

tiden för undersökningen på två olika avdelningar (3- och 4-åringar för sig och 5- och 6- 

åringar för sig), och försöksledaren delade in avdelningarnas barn i två grupper utifrån 

den dagens närvarolista. Sedan läste försöksledaren den positiva versionen av 

berättelsen för ena halvan, och den negativa för den andra halvan, totalt sett blev det 16 

deltagare som hörde den positiva versionen, och 14 deltagare som hörde den negativa. 

Vid uppläsningen av berättelsen visade försöksledaren alla bilder för deltagarna och 
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uppmanade dem att lyssna så noga de kunde för att kunna komma ihåg så mycket som 

möjligt av berättelsen. 

 

Samtliga undersökningsdeltagare fick sedan genomgå minnestest vid tre olika tillfällen, 

med cirka 6-8 dagar emellan varje testtillfälle. Varje minnestest skedde individuellt 

(försöksledaren och en deltagare i taget) och avskilt i ett rum på förskolan där barnen 

gick. Att just tre testtillfällen genomfördes var för att försöksledaren skulle kunna ställa 

de suggestiva frågorna successivt under hela undersökningen och sedan kunna bilda sig 

en uppfattning om huruvida deltagarna kan diskriminera mellan de olike källorna till 

sina minnen – alltså den ursprungliga berättelsen eller något av testtillfällena. Det första 

testtillfället skedde cirka en vecka efter att deltagarna hört berättelsen, och inleddes med 

nio allmänna frågor om berättelsen, där försöksledaren kodade in deltagarnas svar 

(”rätt”, ”fel”, eller ”vet ej”). Sedan fick deltagarna 11 bilder presenterade för sig, en i 

taget, (sju bilder föreställande verktygen Lisa hade i sin verktygslåda, och fyra 

ytterligare verktyg som inte förekom i berättelsen), här fick deltagarna berätta vilka 

föremål de mindes från berättelsen. Avslutningsvis visade försöksledaren en bild på en 

trasig Barbiedocka och en bild på en stökig verkstad. Försöksledaren frågade här 

deltagarna vems Barbiedockan var, samt vems verkstad det var, och vem de trodde hade 

förstört dockan respektive stökat till i verkstan. Deltagarnas svar kodades in i 

checklistan och deltagarna fick sedan återgå till verksamheten på förskolan. 

 

Det andra testtillfället (6-8 dagar efter första testtillfället) inleddes igen med de nio 

allmänna frågorna, sedan ett igenkänningstest denna gång bestående av 24 bilder, (de 

sju korrekta, de fyra tidigare felaktiga verktygen, samt 13 ytterligare bilder som inte 

förekom i berättelsen). Denna gång var också bilderna redan utspridda på ett bord i 

rummet som minnestestet genomfördes. Deltagarna blev uppmanade av försöksledaren 

att välja ut de bilder de mindes från berättelsen. Förändringen i upplägg på 

igenkänningstestet denna gång, berodde på att försöksledaren ville se om deltagarna 

verkligen kunde skilja på de korrekta och falska minnena och inte enbart välja samtliga 

bilder på grund av någon sorts automatik. Vid detta testtillfälle visade också 

försöksledare ännu en gång bilden på den trasiga Barbiedockan och den stökiga 

verkstan, denna gång med de suggestiva frågorna: ”När Lisa hade sönder Barbiedockan, 

var det med flit eller en olycka?” samt ”När Lisa stökade till i verkstan, var det med flit 

eller en olycka?”. Denna del i proceduren var hämtad från Leichtman och Cecis studie 

(1995; s. 577-578), och hur de testade suggestiva frågors påverkan, (se Bilaga för 

testschema). 

 

Det tredje och sista minnestestet (cirka en vecka efter andra testtillfället) inleddes än en 

gång med de nio allmänna frågorna, följt av igenkänningstest denna gång med de 11 

ursprungliga testbilderna från första tillfället (sju korrekta, fyra felaktiga), men med den 

skillnaden att denna gång upplyste försöksledaren deltagarna om att endast sju av 

bilderna var korrekta, och att deltagarna skulle försöka minnas vilka sju. Denna ändring 

i tillvägagångssätt var för att få deltagarna att anstränga sig mer att försöka minnas så 

korrekt som möjligt. Dessutom avslutades minnestestet med att försöksledaren än en 

gång frågade om den trasiga Barbiedockan och den stökiga verkstan. Denna gång 

frågade försöksledaren på nytt om vem som hade haft sönder dockan, respektive stökat 

till i verkstan, och om deltagarna hävdade att det var Lisa, frågade försöksledaren också 

om detta faktiskt hade förekommit i berättelsen, och kodade in deltagarnas svar. 
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Figur 2. Exempelbilder från minnestesten, de olika verktygen från Lisas verktygslåda 

samt bilderna för de suggestiva frågorna. Bilderna var vid undersökningen i färg. 

 

 

R e s u l t a t 

 

Nedan redovisas inledningsvis deltagarnas svar på de allmänna frågorna, sedan 

resultaten från igenkänningstesten och slutligen svaren på de suggestiva frågorna. 

 

På de allmänna frågorna hade grupp B något bättre resultat än grupp A. Notera att 

felaktiga svar eller ”vet ej”-svar har plockats bort från denna beräkning. Alla rätt vid 

respektive testtillfälle hade varit 9,00. En 2X3 ANOVA med mixad design, där grupp 

var mellangruppsvariabel och testtillfällena var inomgruppsvariabel visade ingen 

interaktionseffekt, F2,28 = 0,481, (p = 0,621), eller signifikanta skillnader mellan 

testtillfällena, F2,28 = 0,145 (p = 0,866). Dock påvisades en huvudeffekt av grupp, F2,28 

= 150,87, (p < 0,001). 

 

Tabell 1. Grupp A och grupp B:s korrekta, genomsnittliga svar på de allmänna frågorna 

och (standardavvikelser) för alla tre testtillfällen. 

 Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 Testtillfälle 3 

Grupp     A 4,19 (2,29) 4,00 (2,78) 4,06 (2,99) 

Grupp     B  4,64 (2,21) 5,29 (2,13) 5,07 (1,90) 

 

Falska minnen (igenkänningstesten) 

Resultaten för igenkänningstesten visar att bägge grupperna påverkades av 

manipulationen enligt DRM-paradigmet vid samtliga tre testtillfällen. Pojkar mindes 
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falska minnen i lite mindre utsträckning (m = 2,94 för alla tre testtillfällena) än flickorna 

(m = 3,67). En 2X2 oberoende ANOVA med grupp och kön som mellangruppsvariabler 

och de falska minnena i ett genomsnitt för alla tre testtillfällena som 

inomgruppsvariabel visade dock inga huvudeffekter för varken grupp, (F1,26 = 1,131, p 

= 0,495), eller kön (F1,26 = 1,444, p = 0,240), och inte heller på någon interaktionseffekt, 

(F1,26 = 0,100, p = 0,754). 

 

Grupp A (som fick höra den positiva versionen) uppgav i genomsnitt aningen fler falska 

minnen än grupp B, se tabell 2 för överblick av de tre olika testtillfällena. Vid det första 

testtillfället uppgav samtliga 16 deltagare i grupp A att det kritiska föremålet 

”hammaren” fanns med i berättelsen, samt fler av de felaktiga alternativen. I grupp B 

uppgav 11 av 12 deltagare att hammaren förekom i berättelsen. Vid det andra 

testtillfället uppgav samtliga deltagare i båda grupperna (n = 15 i grupp A, och n = 12 i 

grupp B) att hammaren fanns med i berättelsen. Vid det tredje tillfället uppgav 13 

deltagare av 14 i grupp A att hammaren fanns med, och 8 av 11 i grupp B. Ett visst 

bortfall förekom i grupperna vid de olika testtillfällena, då vissa av deltagarna var lediga 

eller sjuka när minnestesten genomfördes. 

 

Tabell 2. Medelvärden och (standardavvikelser) av falska minnen (igenkänning från 

bilder), för bägge grupperna vid de tre testtillfällena. 
 

 Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 Testtillfälle 3 

Grupp A  3,06 (1,181) 6,06 (5,360) 1,56 (1,209) 

Grupp B 2,57 (1,453) 4,79 (4,543) 1,36 (1,277) 

 

Suggestionsfrågorna 

Angående de suggestiva frågorna svarade fler i grupp A (som hört den positiva 

versionen) jämfört med grupp B (som hört den negativa versionen) att Lisa hade förstört 

Barbiedockan och att detta förekom i berättelsen, se tabell 4. Detsamma gällde den 

stökiga verkstan och om detta förekom i berättelsen, se tabell 5. Chi2-test för de båda 

frågorna visade dock inte på några signifikanta skillnader mellan gruppernas svar, χ
2
2 = 

1,397 (p = 0,497) för frågan om Barbiedockan, och χ
2
2 = 2,671 (p = 0,263) för frågan 

om den stökiga verkstan.  

 

Tabell 3. Procentuell fördelning av gruppernas svar på frågan om Barbiedockan och 

huruvida detta var med i berättelsen. 

 Ja Nej Vet ej Total 

Grupp A 42,9 % 28,6 % 28,6 % 100 % 

Grupp B 25,0 % 50,0 % 25,0 % 100 % 

 

Tabell 4. Procentuell fördelning av gruppernas svar på frågan om den stökiga verkstan 

och huruvida detta var med i berättelsen. 

 Ja Nej Vet ej Total 

Grupp A 71,4 % 21,4 % 8,1 % 100 % 

Grupp B 41,7 % 33,3 % 25,0 % 100 % 
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Resultaten visade också att yngre deltagare tenderade att falla för de suggestiva frågorna 

i större utsträckning jämfört med de äldre, se figur 4 nedan. Ett Chi2-test genomfördes 

för att undersöka skillnaderna i ålder, men dessa var inte statistiskt signifikanta. χ
2
6 = 

5,922 (p = 0,432) för frågan om Barbiedockan, och χ
2
6 = 4,233 (p = 0,645) för frågan 

om den stökiga verkstan. 

 

 
Figur 3. Åldersfördelning av de deltagare som svarade ”ja” på de bägge suggestiva 

frågorna. 

 

 

D i s k u s s i o n 

 

Ett av syftena för denna undersökning var att testa huruvida falska minnen enligt DRM-

paradigmet kunde erhållas genom en berättelse istället för i en ordlista, och om det 

rådde någon skillnad i uppkomsten av falska minnen hos barn på grund av positivt 

respektive negativt laddat innehåll, där resultatet inte var statistiskt signifikant, troligtvis 

på grund av de faktiska små skillnaderna mellan grupperna, samt ett för lågt antal 

undersökningsdeltagare. Ett ytterligare syfte med undersökningen var också att se hur 

suggestiva frågor påverkade deltagarnas minnesåtergivning, där resultaten förvisso inte 

heller var statistiskt signifikanta, men en hög andel i de bägge grupperna uppgav ändå 

att händelserna förekom i berättelsen, trots att de alltså inte gjorde det. 

 

Studiens huvudfynd var att deltagarna som hörde den negativa versionen av berättelsen 

i större utsträckning svarade korrekt på de allmänna frågorna, uppgav färre falska 

minnen i igenkänningstesten och föll i lägre utsträckning för de suggestiva frågorna. 

Resultatet visade att det kritiska ordet (falska minnet) ”hammare”, i detta fall från en av 

ordlistorna i Johansson och Stenberg studie (2002), uppgavs av nästan alla deltagarna 

vid minnestesten som förekommande i berättelsen trots att den alltså inte förekom. 

Dewhurst et. al. (2012) fann i sinn studie att kvinnliga deltagare tenderade att minnas 

falskt och då främst negativa faktorer, i högre utsträckning än de manliga – alltså en 

könsskillnad som dock inte framkommer i denna studies resultat. Negativa aspekter å 

andra sidan verkar fokusera deltagarnas inkodning och framplockning på faktiska 

element – med andra ord deltagarna minns mer korrekt om det de hört eller sett något 

som haft en negativ betoning, men det kan också göra dem mer påverkbara för 

suggestion vilket är i linje med studien av Crombag et. al. (1996) gällande en 

flygplanskrasch i Amsterdam som aldrig filmats, och studien av Ost et al. (2002), 
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gällande prinsessans Diana bilolycka där deltagare hävdade sig ha bevittnat händelsen 

trots att den aldrig dokumenterats. Igenkänningsresultaten kan bl.a. tolkas utifrån teorin 

om ”Implicit Associative Response”, IAR, (Vereb & Vos, 1974), att deltagarna 

associerade hammaren med övriga föremål som de mindes och därmed uppgav att 

denna förekom i berättelsen. Vid de följande minnestesten uppgavs också hammaren ha 

förekommit i berättelsen vilket kan förklaras med teorin ”Source Monitoring 

Framework” (Johnson et. al, 1993), att deltagarna inte kunde diskriminera mellan vilka 

källor (berättelsen eller något annat) de sett hammaren förekomma, vilket gör att det 

tidigare minnestestet påverkade resultaten av de senare minnestesten. Flera av de övriga 

felaktiga alternativen i minnestesten var också verktyg som deltagarna påstod varit med 

i berättelsen vilket också bekräftade deltagarnas kopplingar mellan, i detta fall, verktyg. 

Vid andra minnestestet (där andra föremål än just verktyg förekom) valde majoriteten 

av deltagarna ut alla verktyg som korrekta – m.a.o. gick deras svar i linje med IAR-

teorin för implicita associationer. Fuzzy-trace teorin (Reyna & Brainerd, 1995) talar för 

att yngre barn minns mer detaljer s.k. ”verbatim” medan äldre minns helheter, ”gist”, 

som de bildar sig en uppfattning om för minnesinkodning. Även Otgaar och Howes 

studie (2012) visade att barn i större utsträckning än vuxna minns faktiska, korrekta 

företeelser framför falska vid distraktioner. Resultatet från den aktuella studien följer 

även tidigare forsknings fynd ifråga om suggestionens inflytande, och i linje med 

Leichtman och Cecis studie (1995), hävdade de yngre deltagarna från bägge grupperna, 

i större utsträckning att händelser som inte förekommit i berättelsen hade skett. Detta 

utfall erhölls även i Otgaar och Candels studie (2009) där de yngre visade tydligare 

tendenser att minnas sådant de fått föreslagit för sig, medan de äldre deltagarna i studien 

var mer benägna att minnas falskt p.g.a. DRM-paradigmet. 

  

Gällande svagheter i den aktuella undersökningen kan bl.a. nämnas att deltagarna i 

undersökningen blev testade av samma försöksledare varje gång och att denne även var 

den som läst berättelsen för deltagarna. Detta kan ha skapat en viss förvirring då det för 

deltagarna kan framstå som märkligt att försöksledaren som rimligtvis borde veta en hel 

del om berättelsen är så frågvis om denna – framför allt för de yngre deltagarna. 

Försöksledarens sätt att ställa frågorna är också en självklar påverkansfaktor på 

deltagarnas svar, vilket kan ha fått vissa barn att gissa sig till svaren snarare än att 

faktiskt anstränga sig att minnas. En annan sak som kan ha påverkat tillförlitligheten var 

vid det första minnestestet gällande igenkänningen (föremålen i verktygslådan) 

presenterades de sju faktiska föremålen samt fyra felaktiga föremål utan förutbestämd 

ordning en i taget. Chansen att flera av deltagarna svarade ”ja” p.g.a. lydnad, 

samarbetslusta (s.k. ”social önskvärdhet), tristess eller otålighet går inte att komma 

ifrån, liksom risken att de inte var på det klara med att alla föremål i testet inte skulle ha 

förekommit i berättelsen – detta kan vara ett argument mot tillförlitligheten. Det var 

också på grund av detta som försöksledaren ändrade upplägg för nästa igenkänningstest 

vid det andra testtillfället. Försöksledaren hade här lagt till 13 st. bilder med mindre 

anknytande motiv, såsom frukt, kläder och leksaker, och samtliga bilder i testet 

presenterades samtidigt utspridda på ett bord. Deltagarna uppmärksammade vid detta 

andra minnestest att de var fler bilder denna gång jämfört med förra testet, men vissa av 

deltagarna hävdade ändå att samtliga föremål i testet också förekom i berättelsen. Detta 

kan bero på att vissa av bilderna var särskilt attraktiva för deltagarna (som t.ex. en bild 

på godis eller en Spiderman-figur) vilket gjorde att deltagarna svarade mer inkorrekt än 

de skulle ha gjort om testet innehållit andra, för dem neutrala eller oattraktiva bilder. 
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Ändringen i upplägg mellan första, andra och tredje testtillfället försvårar också en 

möjlig jämförelse de tre tillfällena emellan, något att beakta vid fortsatt forskning. Vid 

det tredje minnestestet hade försöksledaren än en gång återgått till första minnestestets 

bilder (7 st. korrekta, 4 st. falska) och informerade också deltagarna att flickan enbart 

hade sju föremål i sin verktygslåda, och att deltagarna skulle försöka välja ut dessa sju. 

Detta i sig var lite problematiskt då vissa av deltagarna (framför allt de yngsta) inte 

kunde räkna ordentligt och därför inte diskriminera mellan de sammanlagt elva bilderna. 

Detta leder till att tillförlitligheten i testet kan kritiseras, dvs. huruvida deltagarna 

faktiskt mindes eller enbart leddes av försöksledarens instruktion. Alla dessa ändringar i 

upplägg av igenkänningstesten mellan tillfälle ett, två och tre kan i sig ha påverkat 

undersökningens resultat negativt, oavsett de goda avsikterna försöksledaren hade att 

förbättra testet och få deltagarna att minnas så korrekt som möjligt, så kan detta istället 

ha fått motsatt effekt. 

 

Vidare var syftet med de suggestiva frågorna i testet var att se hur många deltagare som 

kunde identifiera de korrekta faktumen och urskilja dem från de suggestiva – alltså att 

flickan aldrig hade sönder någon Barbiedocka eller stökade till i verkstaden under 

berättelsens gång. Här kan än en gång lydnad eller samarbetsvillighet vara orsaken till 

att majoriteten av deltagarna hävdade att flickan stökade till i verkstan, liksom hade 

sönder dockan med flit eller av en olycka, trots att det korrekta svaret rimligtvis skulle 

ha varit att flickan aldrig gjort någon av dessa handlingar i berättelsen från första början. 

De allmänna frågorna i minnestesten gav en bild av barnets generella helhetsintryck 

liksom vissa detaljer från berättelsen, men huruvida dessa frågor var optimala för att få 

en rimlig bild av vad deltagarna mindes från berättelsen kan också diskuteras vidare, 

samt testas med förslagsvis en faktoranalys. En av de allmänna frågorna (vad flickans 

pappa hette) svarade nästan samtliga deltagare ”vet inte” på, vilket i sig är ett korrekt 

svar då pappans namn aldrig avslöjas i berättelsen. Frågan här är dock om deltagarna 

faktiskt inte minns detta faktum, eller om de antar att han namngavs men att de inte 

kunde minnas detta. Försöksledaren valde ändå att koda in deras svar, ”vet ej”, som 

korrekta svar då detta är en strikt retorisk fråga, öppen för tolkning. 

 

Ett genusperspektiv av resultaten bör också tas upp eftersom berättelsen i studien hade 

en flicka i fokus (Lisa), men könsstereotypt manlig handlingar (bygga en leksaksbil) 

vilket kan ha påverkat deltagarnas intresse och förhållning till minnestestet. Flickorna 

kan ha fastnat mer för berättelsen jämfört med pojkarna. Även åldersaspekten är en 

faktor som är relevant för minnesåtergivningen. Denna studies yngre deltagare föll för 

de suggestiva frågorna i större utsträckning jämfört med äldre, och även om dessa 

skillnader inte var statistiskt signifikant går de i linje med studien av Leichtman och 

Ceci (1995), och även Otgaar och Candels studie (2009). Yngre barn anses ha ett 

mindre utvecklat ordförråd och kan därför inte göra de implicita associationer som krävs 

för att falska minnen skall uppstå i samma utsträckning som äldre barn. Yngre barn har 

också svårare att hålla isär källan till sina minnen och påvisa var eller när de sett, hört 

eller upplevt en viss företeelse, vilket gör att suggestiva frågor påverkar korrektheten i 

deras återgivning. 

 

Avslutningsvis fann alltså denna studie att DRM-paradigmet integrerat i en levande 

berättelse istället för ordlista, fungerade. Implicit Associative Response-teorin menar att 

vi omedvetet associerar ord vi hör eller bilder vi ser med andra liknande ord eller bilder, 
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något som framkom tydligt i denna studie. Source Monitoring Framework-teorin talar 

om svårigheten att skilja mellan källor för minnesinkodning, vilket också denna studie 

indikerar – yngre barn jämfört med äldre föll för de suggestiva frågorna. Denna studie 

undersökte också skillnaderna i uppkomsten av falska minnen utifrån positivt respektive 

negativt innehåll. Slutsatsen är att en berättelse med negativt innehåll kan återges mer 

korrekt, än en positivt betonad berättelse med färre uppgivna falska minnen. Fortsatt 

forskning med större deltagarantal och utökade minnestest över en längre tidsperiod kan 

sprida vidare ljus över barns minnesåtergivning, DRM-paradigmets dynamik, samt 

suggestionens påverkan av minnesåtergivning. 

 

 

R e f e r e n s e r 
 

Crombag, H. F. M., Van Koppen, P. J., & Wagenaar, W. A. (1996). Crashing Memories and the Problem 

of ‘Source Monitoring’. Applied Cognitive Psychology, 10, 95-104 

 

Dewhurst S. A., Anderson R. J., & Knott, L. M. (2012). A gender difference in the false recall of negative 

words: Women DRM more than men. Cognition & Emotion, 26, 65-74. 

 

Howe, M. L., Peters M,, & Otgaar, H. (2012). Dividing Attention Lowers Children’s but Increases 

Adults’ False Memories. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 2012, 

38, 204–210. 

 

Johansson, M & Stenberg, G. (2002). Inducing and reducing false memories: A Swedish version of the 

Deese-Roediger-McDermott paradigm. Lund, Scandinavian Journal of Psychology 43, 369-383. 

 

Johnson, M. K., Hashtroudi, S., & Lindsay, D. S. (1993). Source monitoring. Psychological Bulletin, 114, 

3-28. 

 

Leichtman, M. D. & Ceci, S. J. (1995). The Effects of Stereotypes and Suggestions on Preschoolers' 

Reports. Developmental Psychology, 31, 568-578. 

 

Ost, J., Vrij, A., Costall, A., & Bull, R. (2002). Crashing Memory and Reality Monitoring: Distinguishing 

between Perceptions, Imaginations and ‘False Memories’. Applied Cognitive Psychology 16, 125–134. 

 

Otgaar, H. & Candel, I. (2009). Children’s false memories: different false memory paradigms reveal 

different results. Psychology, Crime & Law, July 2011, 513-528. 

 

Passer, M. W., Smith, R. E., Holt, N, Bremner, A, Sutherland, E, & Vliek, M. (2008/2009). Psychology: 

The Science of Mind and Behavior, (European edition) England: McGraw-Hill. (ISBN: 9780077118365), 

s. 333-339, 365-366. 

 

Reyna, V. F. & Brainerd, C. J. (1995). Fuzzy-trace theory: An interim synthesis. Learning and Individual 

Differences, 7, 1-75. 

 

Sugimura, T. (2011). Difficulty among young children in remembering bystanders: young children's 

omission errors in eyewitness memory for a real-life event, Psychology, Crime & Law, 17:4, 293-303. 

 

Vereb, C. E. & Vos, J. F. (1974). Perceived Frequency of Implicit Associative Responses as a function of 

frequency of occurrence of list items. Journal of Experimental Psychology 1974, 992-998. 

 

  



13 
 

 
 

 

Bilaga. Frågeformulär och checklista. 

 

Frågeformulär 

1. Vad hette flickan? 

2. Vad hette flickans pappa? 

3. Blev bilen bra som flickan byggde? 

4. Byggde flickan bilen själv? 

5. Var det svårt att bygga bilen? 

6. Vilken färg hade flickans byxor? 

7. Vilken färg hade hennes verktygslåda? 

8. Målade flickan sin leksaksbil? 

9. Var flickan hemma när hon byggde? 

 

Svarsformulär 

 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 3 

Rätt Fel Vet Ej Rätt Fel Vet ej Rätt Fel Vet ej 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

Total          

______________________________________________________________________ 
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CHECKLISTA – IGENKÄNNINGSTESTEN 

 

Deltagare nr……    Kön…… 

     Ålder…… 

______________________________________________________________________ 

Version:   A (positiv) … B (negativ) … 

______________________________________________________________________ 

 Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 Testtillfälle 3 

Såg □ □ □ 

Sandpapper □ □ □ 

Skiftnyckel □ □ □ 

Lim □ □ □ 

Spikar □ □ □ 

Skruvmejsel □ □ □ 

Borr □ □ □ 

______________________________________________________________________ 

 Falska minnen Falska minnen Falska minnen 

Hammare □ □ □ 

Pensel □ □ □ 

Tång □ □ □ 

Ficklampa □ □ □ 
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SUGGESTIONSTESTEN 
 

Suggestion (tillfälle 1)  svar:   vet ej 

(Bild på trasig Barbie-docka) 

Vems är dockan? Vems tror du? ……………………………… □ 

Vem tror du hade sönder dockan? ……………………………… □ 

(Bild på stökig verkstad) 

Är det Lisas stökiga verkstad? ……………………………… □ 

Vem tror du stökade till i verkstan? ……………………………… □ 

______________________________________________________________________ 

Suggestion (tillfälle 2)  svar:   vet ej 

Lisa hade sönder dockan… 

Olycka eller med flit?  ……………………………… □ 

 

Lisa stökade till i verkstan… 

Olycka eller med flit?  ……………………………… □ 

______________________________________________________________________ 

Suggestion (tillfälle 3)  svar:   vet ej 

Vem hade sönder dockan?  ……………………………… □ 

Var det med i berättelsen?  ……………………………… □ 

 

 

Vem stökade till i verkstan? ……………………………… □ 

Var det med i berättelsen?  ……………………………… □ 

 


