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Individer tenderar att skapa falska minnen genom att göra olika 
minnesfel. Vittnesmål kan väga tungt i rättegångar och ibland vara 
avgörande för friande eller fällande dom. Syftet med studien var att 
undersöka falska minnen i form av ett minnesfel, bakåtriktat kausalt 
slutsatsfel, för att se om individer som bevittnat en effekt (en väska 
borta) tror sig ha sett orsaken (någon som stjäl väskan) till händelsen. 
Totalt 60 deltagare blev indelade i fyra betingelser, samtliga fick se 
en stimulifilm. En vecka senare fick deltagarna utföra minnestester; 
fri- och stödd återgivning, igenkänning av stöldbild, skattning av 
mannens skuld samt villighet att vittna. Det förekom bakåtriktade 
kausala slutsatsfel, deltagare som inte bevittnat orsaken nämnde den i 
fria- och stödda återgivningen. De ansåg även mannen skyldig till 
stöld men var inte villiga att vittna. Det vore av intresse att vidare 
undersöka om det skiljer sig i bakåtriktade kausala slutsatsfel 
beroende på vilket brott som bevittnas. 

 
 
Forskning har sedan lång tid tillbaka visat på att individer kan minnas händelser 
felaktigt. I nutid är det även känt att individer kan skapa falska minnen av händelser 
som aldrig har inträffat genom implantering av hela händelseförlopp (Loftus, Coan, & 
Pickrell, 1996). Falska minnen har med tiden blivit ett centralt fenomen inom 
rättspsykologin eftersom dessa kan ha stor påverkan i vittnessammanhang. En misstänkt 
gärningsman fälls endast om det inte råder några tvivel om att denne är skyldig. 
Vittnens utsagor kan väga tungt vid rättegångar och det är av stor vikt att vittnet är 
tillförlitligt för att domaren ska kunna avgöra den misstänktes skuld/oskuld (Roediger & 
McDermott, 1995).  
 
Individer kan även ange fel källa till ett minne, exempelvis tro att de fått informationen 
från en vän men i själva verket läst informationen i tidningen. Inom psykologin kallas 
detta fenomen källförvirring. Orsaken till förvirringen är att källan till minnet blandas 
ihop med två eller fler källor. Anledningen till hopblandningen av källor är i stora drag 
på grund av hjärnans begränsning, vilket kan leda till att individer är oförmögna att 
korrekt hålla isär olika källor. Källförvirring sker omedvetet och är en konsekvens av en 
automatisk process (Wilson & Breeke, 1994).  

 
Om vittnet bedöms som tillförlitligt men egentligen har grundat sin berättelse på ett 
falskt minne kan det få förödande konsekvenser, att en oskyldig misstänkt döms trots 
sin oskuld (Roediger & McDermott, 1995). Det finns många förödande exempel på 
oskyldigt dömda gärningsmän som efter många år i fängelse blir frikända genom DNA 
eller annan ny bevisning. År 1984 dömdes den kubanske mannen Carlos Lavernia till 99 
års fängelse för våldtäkt på en 24-årig amerikansk kvinna. Huvudbevisningen i målet 
var kvinnans utpekande av Carlos under en vittneskonfrontation med ett antal personer 
uppställda bredvid varandra. Efter Carlos hade varit frihetsberövad i 15 år friades han 
med hjälp av DNA-bevisning (www.innocenceproject.org). 
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Föreliggande studie avser att undersöka ett falskt minne i form av ett minnesfel, så 
kallat bakåtriktat kausalt slutsatsfel, som innebär att individer som bevittnar en effekt 
tror sig ha sett orsaken till händelsen. Hannigan och Reinitz (2001) undersökte 
minnesfelet genom bildsekvenser för stereotypa händelser med olika retentionsintervall 
innan minnestestning gjordes. Retentionsintervall avser tiden mellan att individen har 
kodat in minnesinformationen tills att framplockning sker (Granhag & Christianson, 
2008). Resultatet i studien visade att individer gjorde bakåtriktade kausala slutsatsfel 
och tendensen ökade med retentionsintervallet (Hannigan & Reinitz, 2001). Vidare 
undersökte Ljung (2010) minnesfelet genom filmvisning i vittnessammanhang. 
Föreliggande studie är till stor del en replikering av Ljungs (2010) studie med enbart en 
skillnad i tillvägagångssätt. Tidigare studien hade omedelbar minnestestning efter att 
deltagarna fått bevittna stimulifilmen, föreliggande studie avser att ha ett 
retentionsintervall på en vecka mellan testtillfällena. Resultatet i studien av Ljung 
(2010) visade att individer inte tenderade att göra bakåtriktade kausala slutsatsfel. I och 
med retentionsintervallet kommer förhoppningsvis föreliggande studie kunna bidra med 
ny kunskap inom området.  
 
Minnet 
Vittnen har en betydande roll vid brottsutredningar och kan ibland vara helt avgörande 
för utfallet av domen. Människans minne kan uppfattas som en enkel och objektiv 
struktur, trots att minnet är ett mycket komplext och påverkbart system. Minnessystemet 
består i stora drag av arbets/korttids- och långtidsminnet. Långtidsminnet har flera olika 
system som har olika funktioner. Det semantiska minnet lagrar till exempel generell 
kunskap, så som att Sverige har monarki, och det procedurella minnet lagrar våra 
motoriska handlingar, exempelvis att simma och cykla. Det episodiska minnet, även 
kallat självbiografiska minnet, är en annan del av långtidsminnet som är ett av det mest 
sårbara och komplexa systemet i människans minne. Det episodiska minnet är intressant 
vid brottssammanhang och involverar kognitiva såsom affektiva aspekter av 
information individer tar till sig (Granhag & Christianson, 2008).  
 
Det episodiska minnet har olika processer; inkodning, lagring och framplockning. 
Inkodning är den process där en händelse registreras i minnet. I och med minnets 
begränsningar registreras inte all information, det sker en selektion av vad som kodas in. 
Nästa steg i processen är lagring, där det som kodats in läggs på minnet. Den sista 
processen är framplockning av lagrad information (Ceci & Bruck, 1995). Minnet kan 
påverkas av faktorer i alla tre faserna i minnesprocesserna. Inkodning kan påverkas av 
uppmärksamhet, sinnesstämning, stresspåslag med mera. Lagringsprocessen påverkas 
av olika faktorer som till exempel hur ofta individen tänker på minnet och ny 
information, som kan komma från vänner, media eller nya upplevelser. Om en individ 
läser och/eller samtalar med vänner om liknande händelser kan det modifiera hur 
personen minns den ursprungliga händelsen. Dessa olika faktorer kan därmed påverka 
det ursprungliga minnet över tid. Det kan i sin tur leda till skapandet av falska minnen 
(Christianson & Granhag, 2008).  
 
Enligt Tulving och Pearlstone (1966) kan minnet påverkas av vilka ledtrådar som finns 
tillgängliga under framplockningen. Vid svårigheter att minnas kan minnet finnas lagrat 
men utan rätt ledtrådar kan det vara svårt att plocka fram informationen. I deras studie 
fick deltagarna listor av ord, exempelvis fyrfotade djur som kategori och tillhörande ord, 
till exempel ko och råtta. Vid senare minnestest mindes deltagarna som fått 
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kategorinamnen som ledtråd fler ord än deltagare som inte fått ledtrådar (Tulving & 
Pearlstone, 1966). Under hela minnesprocessen kan minnet vara känsligt för 
suggestivitet, det vill säga påverkan från olika interna och externa faktorer (Christianson 
& Granhag, 2008). Externa faktorer kan exempelvis vara sociala krav/uppmuntringar, 
en vilja att tillmötesgå sin omgivnings önskningar, mutor och/eller hot. Interna faktorer 
kan vara förväntningar, stereotyper, ledande frågor och/eller subtila suggestioner som 
omedvetet kan påverka det ursprungliga minnet hos individen (Ceci & Bruck, 1995). 
Detaljer i individers minnen kan påverkas av hur en intervjuare ställer frågor. Vid förhör 
är det därför av stor vikt att ställa frågor som inte kan påverka minnet, exempelvis 
formulera frågorna utan suggestioner (Loftus, 1979).  
 
Det episodiska minnet utmärks av att man hämtar fram minnet genom en medveten 
process, och det är knutet till en speciell tidpunkt och en speciell plats. Det krävs 
ständigt underhållande för att information ska vara åtkomlig om information inte 
upprepas i tankarna eller berättas verbalt blir den lätt oåtkomlig, vilket även gäller 
semantisk information (Christianson & Granhag, 2008).  
 
Scheman och minnen 
Informationen i långtidsminnet är strukturerad i så kallade scheman. Brewer och 
Treyens (1981) förklarar scheman som kunskapsstrukturer av förväntningar som baseras 
på individens tidigare erfarenheter. Det vill säga att tidigare erfarenheter kommer att 
påverka hur individer förstår, uppfattar och minns ny information. Teorier gällande 
scheman baseras på att ny episodisk information och gammal schemabaserad 
information interagerar med varandra. Olika processer påverkar integreringen, såsom 
perception, språkförståelse och minne. Hur interaktionen mellan ny episodisk och 
schemabaserad information kan fungera beskrivs mer ingående i nedanstående studie.  
 
Brewer och Treyens (1981) undersökte individers användning av scheman genom 
minnestestning för platser. Deltagarna fick en och en gå in på en doktorands kontor och 
efter ett par minuter göra minnestester gällande kontoret. Deltagarna var indelade i tre 
olika betingelser. En grupp fick göra skriftlig minnesuppgift genom att skriva ner vilka 
objekt de mindes från rummet och sedan göra en verbal igenkänning. Deltagarna fick i 
den verbala igenkänningen en lista med ett antal objekt och de skulle skatta för varje 
objekt om det hade funnits med i experimentrummet eller inte. Den andra gruppen fick 
minnas genom att rita olika objekt de kunde komma ihåg från rummet. Den tredje 
gruppen fick endast minnestestas genom verbal igenkänning.  
 
Resultatet visade att deltagarnas minne för olika objekt från rummet överensstämde med 
schemabaserade förväntningar om kontor. Till exempel mindes deltagare att böcker 
hade funnits i experimentrummet, vilket högst sannolikt inkluderas i ett schema av ett 
kontor men som avsiktligt hade exkluderats i det aktuella rummet. Deltagarna som 
mindes genom att skriva eller rita angav ett flertal objekt som inte fanns med i 
experimentrummet. De felaktigt återgivna objekten var dock högt-schema-relevanta, det 
vill säga att de högst troligt att de borde funnits med på kontoret. De felaktiga objekten 
återgavs sannolikt på grund av schemabaserad kunskap om hur kontor ser ut som 
integrerades med den faktiska episodiska informationen från experimentrummet. 
Eftersom objekten inte fanns med i rummet kan deltagarna inte haft episodisk 
information om dessa och därför måste objekten återgivits på grund av gammal 
schematisk kunskap. Forskarnas hypotes, att gammal schemabaserad information och 
ny episodisk information är integrerade, fann stöd. 
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Kleider, Pezdek, Goldinger och Kirk (2007) gjorde en studie innehållande två 
experiment för att undersöka om individer tenderar att förlita sig på schematiskt 
processande i större utsträckning när minnet bleknar. Deltagarna visades bilder av en 
man och en kvinna som utförde olika handlingar. Bilderna indikerade att mannen var en 
byggarbetare och att kvinnan var en hemmafru som bodde i huset. Deltagarna visades 
stereotypkonsekventa handlingar, till exempel att mannen höll verktyg i handen, och 
även icke-stereotypkonsekventa handlingar, till exempel att hemmafrun hängde ett 
verktygsbälte på en stol. Det visades lika många stereotypkonsekventa handlingar som 
icke-stereotypkonsekventa handlingar, samt ett par könsneutrala bilder, exempelvis att 
de drack vatten. Alla deltagare såg samma bildsekvenser dock med skillnad på vem som 
utförde handlingen (mannen/kvinnan) i grupperna. Hälften av deltagarna gjorde ett 
direkt igenkänningstest av bilderna och den andra hälften med ett retentionsintervall på 
två dagar. Igenkänningstestet var i textform där deltagarna skulle avgöra om handlingen 
var ny eller gammal, därav nya handlingar lagts till som inte visades vid första 
testtillfället. Vid bedömning av gammal sekvens skulle deltagarna avgöra vem som hade 
utfört handlingen (mannen/kvinnan).  
 
Resultatet visade att deltagarna med ett två dagars retentionsintervall återgav 
stereotypkonsekventa handlingar bättre än icke-stereotypkonsekventa. Deltagare med 
omedelbart test mindes både stereotypkonsekventa och icke-stereotypkonsekventa 
handlingar lika bra, det vill säga vem som hade utfört handlingen (mannen/kvinnan). 
Resultatet tyder på att individer förlitar sig på scheman i större utsträckning över tid när 
minnet bleknar. För både gamla och nya handlingar vid minnestestet angav deltagarna 
fel källa till minnet. Det vill säga att de mindes fel person för de stereotypkonsekventa 
handlingarna och tendensen var större i gruppen med retentionsintervallet (Kleider et 
al., 2007). 
 
I det andra experimentet av Kleider et al. (2007) användes samma material, det vill säga 
bildsekvenser och minnestest, som i experiment 1. Skillnaden var att deltagarna vid 
minnestestet blev ledda att tro att fel person utfört handlingen på hälften av frågorna. 
Det vill säga om deltagaren fick se kvinnan utföra en handling vid första tillfället 
föreslogs istället att mannen hade utfört handlingen. Resultatet visade att glömskan för 
vem som gjort handlingen var större i gruppen med retentionsintervall för både 
stereotypkonsekventa och icke-stereotypkonsekventa suggestioner. Exempel på 
suggestion var att deltagarna fick se mannen hamra en spik vid första tillfället och vid 
minnestestet stod det istället suggesterat att det var kvinnan som hade hamrat spiken.  
 
Bower, Black och Turner (1979) undersökte individers kunskap av rutinmässiga 
aktiviteter, som till exempel att handla i matbutik eller att gå på läkarbesök. Syftet var 
även att undersöka hur den kunskapen är organiserad hos individer och hur den används 
för att förstå och minnas texter. Termen script användes för scheman för 
händelsesekvenser, som att besöka läkare. Händelser i ett långt script är segmenterade i 
ett flertal beståndsdelar. Till exempel innebär ett läkarbesök att anmäla sig i 
receptionen, sätta sig ner och vänta, läsa en tidning samt att en sjuksköterska gör tester. 
Varje del innehåller även andra flera delar, till exempel inkluderar anmälning i 
reception att ta nummerlapp, legitimera sig och betala. Deltagarna i studien fick i 
uppgift att detaljerat berätta vad som händer under olika specifika händelser som att till 
exempel gå till läkaren. Resultatet visade att deltagarna berättade om liknande 
handlingar för en specifik händelse och att de berättade handlingarna i liknande ordning. 
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Resultatet tyder på att script är segmenterade i olika delar och organiserat på ett speciellt 
sätt, exempelvis att anmälning i receptionen sker före besöket inne hos läkaren (Bower 
et al., 1979).  
 
Vidare undersöktes individers minne av berättelser som bestod av utvalda meningar från 
ett underliggande script. Ett underliggande script innebär att deltagaren får läsa 
meningar, till exempel ”John bestämde sig för att gå till läkaren” och ”John checkade in 
i receptionen” och det underliggande scriptet är att ”John gick till läkaren”. Syftet var 
att undersöka om individer tenderar att fylla i luckor i texten med hjälp av 
underliggande script, det vill säga, om de mindes mellanliggande handlingar som inte 
nämns i texten. Resultatet visade att deltagarna mindes mellanliggande handlingar som 
inte nämndes i texten men som fanns med i det underliggande scriptet. Tendensen ökade 
ju fler berättelser deltagarna fått studera. Deltagarna tenderade även att återberätta 
handlingar i den ordningen som fanns i det underliggande scriptet, även om 
handlingarna tidigare visats i oordning (Bower et al., 1979).  
 
Falska minnen 
Enligt Roediger och McDermott (1995) är ett så kallat falskt minne ett minne som inte 
överensstämmer med den faktiska händelsen eller av en händelse som aldrig har 
inträffat. Loftus (1997) skriver ett att falskt minne är konstruerat utifrån en kombination 
av verkliga minnen och suggestion från andra. Falska minnen kan vara kompletta, helt 
påhittade utan någon verklighetsförankring, eller till viss del vara riktiga minnen men 
med falska inslag. Det finns tre olika externa faktorer som ökar risken för att ett falskt 
minne ska uppkomma, vare sig det uppkommer i terapi, dagliga livet eller i 
experimentsituation. En faktor är att det finns en social önskan att individer ska minnas. 
Exempelvis kan deltagare i experimentsituationer få påtryckningar att minnas och vilja 
tillmötesgå forskarens önskningar. En annan faktor är att vid svårigheter att minnas kan 
individer uppmuntras att föreställa sig händelser för att konstruera minnen. Den sista 
faktorn är att individer kan uppmuntras att inte bry sig om ifall deras minnen är verkliga 
eller inte (Loftus, 1997).  
 
Roediger och McDermott (1995) utförde två experiment för att undersöka hur ofta 
individer tenderar att skapa falska minnen vid utförande av en enkel uppgift. I första 
experimentet studerades listor av 12 ord och varje sådan lista var sammansatt av ord 
som alla var associerade till ett ord som inte presenterades i listan. Till exempel fick 
deltagarna studera orden säng, vila, vaken och dessa ord tillsammans associerades med 
ordet sova, som inte fanns med i instuderingslistan. Deltagarna fick direkt efter 
instuderingen göra en fri återgivning, det vill säga skriva ned alla ord de kunde komma 
ihåg. Resultatet visade att det ord som inte hade presenterats i instuderingslistan, men 
som de andra orden var associerade med, återgavs i 40 % av fallen. Resultatet tyder på 
att individer skapar falska minnen och att det är scheman i minnet som aktiverar det 
icke-presenterade ordet i och med de tillhörande orden som studerades.  
 
Scheman för orsak-verkan 
Hannigan och Reinitz (2001) gjorde en studie gällande två typer av falska minnen, 
schematiska ifyllanden av luckor och kausala slutsatsfel. Schematiska ifyllanden av 
luckor innebär att individer tenderar att fylla i luckor i sitt minne av händelser för att få 
händelsen att hänga ihop, på det sätt som tidigare visats av Bower et al. (1979). Till 
skillnad från Bower et al. (1979) som använt texter för att studera hur scheman påverkar 
minnet använde sig Hannigan och Reinitz (2001) av bildserier som visade olika scripts. 
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I det första experimentet gällande schematiska ifyllanden av luckor fick deltagarna se 
bilder på vanliga händelser, till exempel ett restaurangbesök. Senare fick de utföra ett 
igenkänningstest som innehöll vissa av de tidigare visade bilderna men även ett flertal 
distraktorer i form av bilder som inte tidigare visats. Deltagarna tenderade dels att 
minnas bilder de sett från restaurangbesöket som inkluderas i ett script för 
restaurangbesök. De mindes även bilder som inte fanns med vid den tidigare 
bildvisningen men som brukar ingå i restaurangbesök, exempelvis att sätta sig och 
betala notan. På samma sätt som Bower et al. (1979) tidigare visat att individer fyller i 
luckor i en text som beskriver ett script, visade alltså Hannigan och Reinitz (2001) att 
man fyller i luckor i en bildsekvens som visar ett script. Resultatet tyder på att individer 
gör schematiska ifyllanden av luckor utifrån tidigare scheman.  
 
Som ovan nämnts menade Hannigan och Reinitz att det finns en annan typ av scheman 
för sekvenser, nämligen scheman om orsak och verkan, hur saker och ting hänger ihop 
kausalt. Sådana scheman kan också tänkas leda till minnesfel. I ett annat experiment 
testades därför framåtriktade och bakåtriktade kausala slutsatsfel. Framåtriktade kausala 
slutsatsfel innebär att individer som endast får bevittna en orsak, till exempel en kvinna 
som tar apelsiner, senare tror sig ha fått se effekten av händelsen, det vill säga apelsiner 
på golvet. Bakåtriktade kausala slutsatsfel innebär att individer som endast får bevittna 
effekten av en händelse, apelsiner på golvet, senare tror sig ha fått se orsaken, en kvinna 
som tar apelsiner. Deltagarna fick bevittna olika bildsekvenser antingen innehållande 
orsak men inte effekt av en händelse eller effekt men inte orsak av en händelse. 
Forskarna var intresserade av att undersöka om individer gör kausala slutsatsfel i form 
av framåt- och bakåtriktade eller om de bara gör det ena av dem. Vidare var Hannigan 
och Reinitz (2001) intresserade av om retentionsintervallet hade betydelse, därför fick 
deltagarna utföra minnestester 15 minuter, 24- eller 48 timmar efter att bildsekvenserna 
visats.  
 
I bildserien med kvinnan och apelsinerna fick alltså en deltagargrupp se kvinnan ta en 
apelsin i en matbutik (orsak) men inte effekten av det, apelsiner på golvet. En annan 
grupp fick se effekten men inte orsaken. Deltagarna minnestestades sedan både med 
bilder som de faktiskt sett och sådana bilder de inte sett. Deltagarna som sett kvinnan ta 
apelsinen fick nu se denna bild men också bilden på effekten, det vill säga apelsinerna 
på golvet. Båda bilderna visades även för gruppen som bara sett effekten. Resultatet 
visade att individer tenderade att göra bakåtriktade kausala slutsatsfel. Deltagare som 
endast fått se effekten mindes alltså felaktigt att de sett kvinnan ta apelsinen i högen. 
Falsk igenkänning för stereotypa sekvenser av händelsen som deltagarna alltså inte sett 
tidigare, visade sig öka med retentionsintervallet. Inget stöd återfanns för att individer 
tenderar att göra framåtriktade kausala slutsatsfel (Hannigan & Reinitz, 2001).  
 
Syfte och hypotes 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bakåtriktade kausala slutsatsfel i 
vittnessammanhang. Specifikt undersöks om vittnen som endast bevittnar en effekt (en 
väska borta) men inte orsak (någon som stjäl väskan) tror att de sett orsaken till 
effekten. Hannigan och Reinitz (2001) testade minnesfelet för vardagliga händelser med 
ett retentionsintervall på högst 48 timmar. Föreliggande studie är till stor del en 
replikering av Ljungs (2010) studie, därav används samma material och apparatur. 
Ljung (2010) testade minnesfelet genom omedelbar minnestestning efter att deltagarna 
fått bevittna en stimulifilm. Skillnaden är att föreliggande studie avser att ha ett 
retentionsintervall på en vecka mellan de två testillfällena för att undersöka om vittnen 
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kommer att göra bakåtriktade kausala slutsatsfel i högre grad än tidigare studier visat. 
Studiens första prediktion är att vittnen som bevittnar en effekt men inte en orsak gör 
bakåtriktade kausala slutsatsfel, det vill säga de kommer att minnas att de såg en person 
stjäla väskan, oftare än vittnen som inte bevittnat effekten. Den andra prediktionen är att 
vittnen som får bevittna antingen både orsak och effekt, eller endera orsak eller effekt 
kommer att anse att en man som kan misstänkas är skyldig i högre grad än deltagarna 
som varken får bevittna orsak eller effekt. Den sista prediktionen är att vittnen som får 
bevittna orsak och effekt eller orsak eller effekt är mer villiga att vittna gentemot den 
misstänkte mannen än de som varken får bevittna orsak eller effekt. 

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Det totala antalet deltagare var 63 personer med ett bortfall på tre personer. Därav 
deltog 60 personer i studien, 40 kvinnor och 20 män i åldrarna 19-63 år (M =25.7, 
SD=9.2). Deltagarna var bekanta till undersökningsledaren eller studerande på 
psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Bekanta rekryterades genom 
förfrågan av undersökningsledaren, inget arvode gavs. Psykologistudenter rekryterades 
genom anslag på psykologiska institutionen i form av en lista att skriva upp sig på, 
arvode gavs i form av 1,5 timmes UD-tid. För att säkerställa frivillighet i studien fick 
psykologistudenter själva skriva upp sig på anslag på psykologiska institutionen och 
bekanta fick tacka ja eller nej via mejl efter förfrågan av undersökningsledaren. Vid 
första testtillfället blev även samtliga deltagare informerade av undersökningsledaren att 
deltagandet var frivilligt, att alla svar skulle behandlas anonymt samt att ingen enskild 
person skulle kunna identifieras i rapporten som skulle skrivas. Deltagarna meddelades 
även att de hade rätt att avbryta försöket när de önskade. 
 
Deltagare i första betingelsen, som fick bevittna en film med orsak (stöld) och effekt 
(väska borta), deltog åtta kvinnor och sju män. I andra betingelsen, som fick bevittna en 
film med orsak (stöld) men ingen effekt (väskan borta), deltog åtta kvinnor och sju män. 
I tredje betingelsen, som fick bevittna en effekt (väskan borta) men ingen orsak (stöld), 
deltog tolv kvinnor och tre män. I fjärde betingelsen, som varken fick bevittna orsak 
(stöld) eller effekt (väskan borta), deltog tolv kvinnor och tre män.  
 
Apparatur och Material 
Stimulusmaterialet utgjordes av en film som fanns i fyra olika versioner. Filmen visades 
via dator inkopplad till TV-apparat eller via projektor på filmduk. Alla filmer visade en 
kvinna som satte sig och läste en bok på ett bibliotek. En man slog sig ned och läste vid 
ett bord bakom kvinnan. Kvinnan reste sig upp och gick iväg för att hämta något. De 
fyra versionerna skilde sig åt i ett antal detaljer. Två av versionerna, visade titeln på 
boken kvinnan läste och hur mannen gick fram och tog väskan (orsak) när kvinnan gått 
iväg. I en av dessa filmer fick deltagarna också se hur kvinnan kom tillbaka och 
upptäckte att väskan var borta, betingelsen som bevittnade både orsak och effekt. I den 
andra versionen visades inte denna scen, i betingelsen som bevittnade orsak men inte 
effekt. De två andra versionerna, visade hur kvinnan tog upp och lade tillbaka en coca-
cola i väskan, och hur hon tappade sin mobiltelefon i golvet. Dessa detaljer fanns inte i 
de två andra filmerna. I en version fick deltagarna se hur kvinnan kom tillbaka och 
upptäckte att väskan var borta, i betingelsen som bevittnade effekt men inte orsak. I en 
annan version av filmen visades inte denna scen, i betingelsen som varken bevittnade 
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orsak eller effekt. I de två sista versionerna syntes inte namnet på boken kvinnan läste 
och inte heller hur mannen tog hennes väska.  
 
En vecka senare fick alla deltagare likadant minnestest innehållande fyra olika delar. 
Första delen var en enkät med fri återgivning. Deltagarna instruerades att agera som om 
de vore ett riktigt vittne som skulle informera polisen om en händelse. De ombads att 
tänka tillbaka på allt de mindes från filmen och skriva ner alla dessa detaljer och 
händelser på de tomma raderna (se Bilaga 1). Andra delen var en enkät med stödd 
återgivning, som innehöll åtta öppna frågor från filmen och skattningar på hur säkra 
deltagaren var på sitt svar efter varje fråga. Skattningen var på en skala från 1 = Inte alls 
säker till 7 = Helt säker (se Bilaga 2). Tredje delen av minnestestet var ett 
igenkänningstest med bilder. Vissa av bilderna föreställde scener från filmen deltagarna 
fått se och andra bilder var scener som inte fanns med i filmen. Bland bilderna fanns 
scenen där titeln på kvinnans bok syns, där mannen stjäl väskan, där kvinnan plockar 
upp coca-colaburken och scenen där hon tappar mobiltelefonen. Undersökningsledaren 
visade totalt åtta bilder under sex sekunder med tjugo sekunders mellanrum (vit skärm), 
på TV-apparat eller filmduk. Deltagarna fick en enkät med skattningsskala samt muntlig 
och skriftlig instruktion att de skulle bedöma för var och en av bilderna om scenen fanns 
med i filmen de fick se tidigare eller inte. Skattningen gick från 1 = Jag är säker på att 
scenen inte finns med i filmen till 7 = Jag är säker på att scenen fanns med i filmen. 
Efter de åtta visade bilderna fick deltagarna svara på två frågor; I vilken utsträckning de 
ansåg att mannen i filmen var skyldig till stöld av väskan, samt hur villiga de skulle vara 
att vittna mot mannen. Båda skattningarna gick från 1 = Nej, absolut inte/Inte alls villig 
till 7 = Ja, absolut/Mycket villig (se Bilaga 3). Fjärde och sista delen var en enkät med 
bakgrundsfrågor gällande kön, ålder, yrke, synproblem samt om de kände igen platsen 
eller personerna i filmen. Till sist fick de möjlighet att skriva ner synpunkter eller 
kommentarer kring undersökningen (se Bilaga 4). Samtligt material, filmer och enkäter, 
i studien är använt i en opublicerad studie utförd av Lindholm (under utarbetande).  
 
Procedur 
Undersökningsdeltagarna randomiserades in i grupper genom lottdragning av 
undersökningsledaren innan försöket gällande vilken betingelse deltagarna skulle hamna 
i, det vill säga vilken film de skulle få se. Experimentet utfördes i en lärosal på 
psykologiska institutionen samt i vissa av deltagarnas hem. I lärosalen och i hemmet var 
bord uppställda framför TVn/filmduken och under filmen var rummet mörklagt. 
Deltagarna fick muntlig instruktion av undersökningsledaren att de skulle få se en 
filmsekvens och att de en vecka senare skulle de få fylla i enkät gällande filmen. De 
blev informerade att deltagandet var frivilligt och att deras svar skulle behandlas 
anonymt och att ingen enskild person skulle kunna identifieras i rapporten som skulle 
skrivas. Deltagarna meddelades även att de hade rätt att avbryta försöket när de önskade 
och att de inte fick prata eller komma med kommentarer under pågående försök. De fick 
ställa frågor innan försöket eller efteråt. Undersökningsledaren underströk också att det 
var viktigt att de inte samtalade med varandra om filmen mellan de två testtillfällena.  
 
Vid testtillfälle två instruerades deltagarna att de skulle få fylla i ett par enkäter gällande 
filmen de sett en vecka tidigare och att undersökningsledaren skulle ge detaljerad 
information inför varje enkät. Första enkäten delades ut med instruktionen att de skulle 
skriva ner alla detaljer och händelser de mindes från filmen och att de hade tio minuter 
på sig. När de var klara med uppgiften skulle de lägga pappret upp och ned på bänken. 
Efter tio minuter gav undersökningsledaren instruktioner inför andra enkäten, som 
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innebar att de skulle få åtta frågor som de skulle besvara samt skatta hur säkra de var på 
varje svar. De fick tio minuter på sig att fylla i enkäten. Instruktionen inför enkät 
nummer tre var att undersökningsledaren skulle visa ett antal bilder som föreställde 
scener som fanns med i filmen de såg och scener som inte fanns med. Deltagarna skulle 
bedöma för var och en av bilderna om scenen fanns med eller inte i filmen som de hade 
sett för en vecka sedan. Efter bildvisningen skulle de besvara frågorna gällande 
misstänkte mannens skuld och deras villighet att vittna gentemot mannen, samt till sist 
besvara bakgrundfrågorna.  
 
Inför varje enkät delades enkäterna ut av undersökningsledaren nedåtvända med 
instruktionen att de inte fick vända på bladet förrän undersökningsledaren gav 
klartecken. De ombads inför varje enkät att ställa frågor innan eller efter ifyllandet. När 
de var färdiga med en enkät fick de instruktionen att de skulle lägga enkäten nedåtvänt 
på bänken framför sig. Efter experimentet berättade undersökningsledaren om syftet, att 
de inte fick berätta om syftet för andra studenter samt blev tackade för deras deltagande. 
Om de hade frågor gick det bra att ställa dem och om de ville se någon av bilderna igen 
fick de göra det.  
 
Databearbetning 
Eftersom de fyra olika betingelserna till viss del innehöll olika detaljer varierade det 
totala antalet rätt i de olika versionerna. Exempelvis visades titeln på boken kvinnan 
läste i två av versionerna och i de andra versionerna tappade kvinnan en mobiltelefon i 
golvet. För den fria- och stödda återgivningen beräknades därför resultatet i procent. 
Gällande den fria återgivningen kunde deltagare i betingelsen som bevittnade både 
orsak och effekt ha totalt ha 51 poäng. Deltagare som bevittnade orsak men inte effekt 
kunde ha 46 poäng högst; de som bevittnade effekt men inte orsak hade en totalpoäng 
på 55 och de som varken bevittnade orsak eller effekt hade en maxpoäng på 50. I den 
stödda återgivningen kunde deltagare i betingelserna som bevittnade både orsak och 
effekt eller orsak men inte effekt totalt ha 12 poäng. Deltagare som bevittnade effekt 
men inte orsak eller varken orsak eller effekt hade en maxpoäng på 13. Vid kodningen 
av svaren visade det sig att vissa deltagare nämner en stöld men inte specifikt av väskan. 
Detta har kodats i analysen som att deltagarna nämner stölden. Resultatet från den fria 
återgivningen rättades med ett protokoll där deltagarna fick en poäng för varje korrekt 
detalj de nämnde. Till exempel skrev en deltagare: ”En kvinna ca 25-30 år med rött hår 
sitter i ett bibliotek”. Utifrån protokoll får deltagaren poäng för varje korrekt detalj, i 
exemplet ger ”kvinna” en poäng, ”rött hår” en poäng samt ”bibliotek” en poäng. Den 
stödda återgivningen rättades genom att deltagarna fick en poäng för varje korrekt 
återberättad detalj. Till exempel om deltagaren angav tre korrekta detaljer gällande 
mannens klädsel fick deltagaren tre poäng. 
 
 

Resultat 
 
Endast relevanta frågor från minnestesten har analyserats. Deltagarnas totala 
minnesprestation samt om de nämner stölden eller inte har analyserats för den fria- och 
stödda återgivningen. Deltagarnas skattning av om bilden när mannen i filmen stjäl 
väskan fanns med i filmen eller inte har också analyserats (bild nummer sju, se Bilaga 
3). Analys har även gjorts på deltagarnas skattning gällande mannens skuld och deras 
villighet att vittna gentemot mannen. 
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I Tabell 1 presenteras resultatet från fria- och stödda återgivningen, antal deltagare som 
nämner stölden samt skattning av stöldbild. I den fria återgivningen angavs flest antal 
rätta svar av deltagarna som bevittnat orsaken. Deltagare som bevittnat både orsak och 
effekt, återgav flest detaljer från filmen. I den stödda återgivningen var det ingen större 
variation i de fyra betingelserna förutom att betingelsen som bevittnat orsak men inte 
effekt, angav något mindre korrekta svar. Majoriteten av deltagarna som bevittnat orsak, 
nämner den både i den fria- och stödda återgivningen. Fyra deltagare i betingelsen som 
bevittnat effekt men inte orsak uppgav att de bevittnat en stöld. Igenkänning av 
stöldbilden var högst bland deltagarna som bevittnat stölden. 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) i minnestesten för deltagare i olika 
betingelser. Medelvärden är angivna i procent av korrekt återgivna detaljer för den fria- 
och stödda återgivningen. Tabellen visar även antalet deltagare som nämner stölden i 
den fria- och stödda återgivningen, samt deltagarna som nämner stöld av annat föremål 
(mobiltelefon, bok och/eller en dator). Även deltagarnas igenkänning av stöldbilden 
visas 
_____________________________________________________________________ 
           Orsak (stöld)       Ej orsak (ej stöld) 
 
Betingelse       Effekt (1) Ej effekt (2)     Effekt (3) Ej effekt (4) 
        (n=15)  (n=15)    (n=15)    (n=15) 
_____________________________________________________________________ 
 
Fri återgivning1    34.6 (7.4)     32.6 (5.7)   31.0 (5.1) 29.9 (4.5) 
(Total andel rätt) 
 
Antal deltagare som  15        12  2  0 
nämner väskstölden 
 
Antal deltagare som  0              2  2  0 
nämner annan stöld 
(mobil) 
 
Stödd återgivning2   50.3 (14.8)      42.5 (19.8) 46.7 (11.2) 48.2 (11.8) 
(Total andel rätt) 
 
Antal deltagare som  14               9        1    0 
nämner väskstölden 
 
Antal deltagare som  0    4  3  0 
nämner annan stöld 
(bok, mobil, dator)   
 
Igenkänning3   4.3 (2.1)          3.7 (2.5) 1.3 (0.6) 1.0 (0.0) 
stöldbilden 
___________________________________________________________________ 
1, 2 Poängen räknat i procent. 
3 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). 
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Fri återgivning 
Totalt antal korrekt återgivna detaljer från filmen. 

Tabell 1 visar att samtliga deltagare mindes cirka en tredjedel av alla detaljer från 
filmen i den fria återgivningen och att det inte förekom någon större variation i tre av 
betingelserna. Deltagare som bevittnat både orsak och effekt angav något fler detaljer än 
resterande grupper. Fyra deltagare i betingelsen som bevittnat effekt men inte orsak 
uppgav att de hade bevittnat en stöld. 

 
En 2 x 2 oberoende ANOVA utfördes med orsak (stöld/ej stöld) och effekt (väska 
borta/väska ej borta) som oberoende variabler och friåtergivning som beroende variabel. 
Analysen visade en signifikant huvudeffekt av orsak, F(1,56) = 4.53, p = 0.04, η2 = 0.08. 
Däremot visades ingen huvudeffekt av effekt, F(1,56) = 1.15, p = 0.29, η2 = 0.02, eller 
interaktion av orsak och effekt, F (1,56) = 0.09, p = 0.77, η2 = 0.00. 
 
 Minne av stölden. 
För att besvara huvudfrågan om de deltagarna som bevittnat effekt, men inte orsak 
trodde sig ha sett orsaken i större utsträckning än deltagarna i betingelsen varken 
bevittnat orsak eller effekt gjordes två χ2-test gällande svaren om stölden i den fria 
återgivningen. Först jämfördes de två grupper som sett stölden (orsak och effekt/orsak, 
ej effekt). Sedan jämfördes de två grupper som inte bevittnat orsak (ej orsak, effekt/ej 
orsak, ej effekt). Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan de två grupper som 
bevittnat orsaken (orsak och effekt/orsak, ej effekt), χ21 = 1.03, p = 0.31. Däremot fanns 
det en signifikant skillnad mellan de två grupperna som inte bevittnat stölden, där de 
som bevittnat effekten trodde sig ha sett stölden oftare än de som inte bevittnat effekten, 
χ21 = 4.62, p = 0.03.  
 
Stödd återgivning 
 Totalt antal korrekt återgivna detaljer från filmen. 
Tabell 1 visar att det inte är någon större variation mellan de olika betingelserna vad 
gäller antal korrekta svar för den stödda återgivningen. Deltagare som bevittnat orsak 
men inte effekt angav dock något färre korrekta svar än resterande grupper. Alla 
deltagare som bevittnat både orsak och effekt, utom en, nämner stölden. I betingelsen 
som bevittnat orsak men inte effekt, nämner 13 av 15 stölden. Fyra deltagare som 
bevittnat orsak men inte effekt, nämner stölden. Ingen av deltagarna som varken fick 
bevittna orsak eller effekt nämner en stöld.  
 
En 2 x 2 oberoende ANOVA utfördes med orsak (stöld/ej stöld) och effekt (väska 
borta/ej väska borta) som oberoende variabler och stödd återgivning som beroende 
variabel. Analysen visade inga signifikanta huvudeffekter av orsak, F (1,56) = 0.08, p = 
0.79, η2 = 0.00, eller av effekt, F (1,56) = 0.67, p = 0.42, η2 = 0.01. Interaktionen av 
orsak och effekt var inte signifikant, F (1,56) = 1.49, p = 0.23, η2 = 0.03. 
 
 Minne av stölden. 
För att besvara frågan om deltagarna som bevittnat effekt men inte orsak trodde sig ha 
sett stölden oftare än deltagarna som varken sett orsak eller effekt gjordes två χ2-test 
gällande svaren om stölden i den stödda återgivningen. Först jämfördes de två grupper 
som bevittnat stölden (orsak och effekt/orsak, ej effekt). Resultatet visade ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna, χ21 = 0.37, p = 0.54. Sedan jämfördes de två 
grupper som inte bevittnat stölden. Signifikant fler av de som sett effekten än de som 
inte sett effekten mindes stölden, χ21 = 4.62, p = 0.03. 
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Igenkänning av stöldbild 
Poängen för igenkänning av stöldbild mättes 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). 
Tabell 1 visar att deltagare som bevittnat stölden var mer säkra på att de sett stöldbilden 
än deltagarna som inte bevittnat stölden. 
 
En 2 x 2 ANOVA utfördes med orsak (stöld/ej stöld) och effekt (väska borta/väska ej 
borta) som oberoende variabler och igenkänning av stöldbild som beroende variabel. 
Analysen visade en signifikant huvudeffekt av orsak, F (1,56) = 66.69, p < 0.001, η2 = 
0.5. Däremot visades ingen signifikant huvudeffekt av effekt, F (1,56) = 0.23, p = 0.63, 
η2 = 0.05, eller interaktion av orsak och effekt, F (1,56) = 0.92, p = 0.34, η2 = 0.02.  
 
Mannens skuld och villighet att vittna mot honom 
Tabell 2 visar att deltagarna i de tre betingelserna som bevittnat orsak och/eller effekt, 
ansåg att mannen var skyldig i hög grad. Villighet att vittna mot mannen var högst i de 
två betingelserna som bevittnat stölden.  
 
En 2 x 2 ANOVA utfördes med orsak (stöld/ej stöld) och effekt (väska borta/väska ej 
borta) som oberoende variabler och mannens skuld som beroende variabel. Analysen 
visade en signifikant huvudeffekt av orsak, F (1,56) = 90.76, p < 0.001, η2 = 0.62, och en 
signifikant huvudeffekt av effekt, F (1,56) = 20.76, p < 0.001, η2 = 0.27. Ingen 
signifikant interaktion fanns mellan orsak och effekt, F (1,56) = 3.63, p = 0.06, η2 = 0.06.  
 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för de olika betingelserna av 
skattningar av mannens skuld samt villighet att vittna mot mannen 
___________________________________________________________________ 
   Orsak (stöld)   Ej orsak (ej stöld) 
 
Betingelse      Effekt (1) Ej effekt (2)          Effekt (3)  Ej effekt (4) 
_____________________________________________________________________ 
 
Mannens skuld1   6.8 (0.76) 5.7 (1.7)        3.7 (2.5)  1.1 (0.4) 
 
Vittna2       6.5 (0.8) 5.9 (1.5)        2.5 (2.3)  1.8 (1.9) 
____________________________________________________________________ 
1 Poängen mätt med en skala 1-7 (1 = nej, absolut inte, 7 = ja, absolut).  
2 Poängen mätt med en skala 1-7 (1 = inte alls villig, 7 = mycket villig).  
 
En 2 x 2 ANOVA utfördes med villighet att vittna som beroende variabel. Analysen 
visade en huvudeffekt av orsak, F (1,56) = 81.33, p < 0.001, η2 = 0.59, men ingen 
signifikant huvudeffekt av effekt, F (1,56) = 1.77, p = 0.19, η2 = 0.03, eller interaktion av 
orsak och effekt, F (1,56) = 0.02, p = 0.88, η2 = 0.00.  
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Diskussion 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om vittnen gör bakåtriktade kausala 
slutsatsfel i vittnessammanhang. I studien undersöktes specifikt om vittnen som endast 
bevittnar en effekt men inte orsak tror att de sett orsaken till effekten, det vill säga 
skapar falska minnen. Resultatet för den fria återgivningen visade att deltagare som 
bevittnat både orsak och effekt, återgav flest detaljer från filmen. Det var ingen större 
variation mellan de tre resterande betingelserna, deltagarna återgav ca en tredjedel av 
detaljerna från filmen. I den stödda återgivningen var det ingen större variation i de fyra 
betingelserna förutom att betingelsen, som bevittnat orsak men inte effekt, angav något 
mindre korrekta svar.  
 
Samtliga deltagare i betingelsen, som bevittnat orsak och effekt, skrev om stölden i den 
fria och stödda återgivningen förutom en deltagare som inte nämnde stölden i stödda 
återgivningen. I betingelsen, där bevittnats orsak men inte effekt, nämner 14 av 15 en 
stöld i fria återgivningen och 13 av 15 i stödda återgivningen. Dock nämner två av dessa 
en stöld av en mobiltelefon i båda återgivningarna. Gällande den stödda återgivningen 
nämner en deltagare en stöld av en bok och en annan deltagare nämner en stöld av en 
bok och en dator. I betingelsen, som bevittnat effekt men inte orsak, nämner totalt fyra 
deltagare en stöld i fria- och stödda återgivningen. Av dessa nämnde två deltagare en 
stöld av en mobil i fria återgivningen och tre deltagare en stöld av mobilen i den stödda 
återgivningen. En av dessa deltagare skrev om stöld av väska i fria återgivningen och 
sedan om stöld av en mobiltelefon i stödda återgivningen. I betingelsen, som varken 
bevittnat orsak eller effekt, nämner ingen deltagare stölden i varken fria- eller stödda 
återgivningen. Resultatet, att deltagare i betingelsen som bevittnat effekt men inte orsak, 
tror sig ha sett stölden ger första prediktionen stöd. Igenkänning av stöldbilden var 
högst bland deltagarna som bevittnat orsaken, både de som bevittnat effekten och de 
som ej bevittnat effekten. 
 
Resultatet för mannens skuld visar att samtliga deltagare i betingelserna, som bevittnat 
effekten och de som inte bevittnat effekten men orsaken, anser mannen som skyldig. 
Resultatet visar även att deltagare i betingelsen, som inte bevittnat orsak utan endast 
effekt, anser att mannen är skyldig i högre grad än betingelsen som varken bevittnat 
orsak eller effekt. Resultaten ger stöd för andra prediktionen att deltagarna som 
bevittnat orsak och effekt eller orsak eller effekt kommer att anse misstänkta mannen 
skyldig i högre grad än de som inte bevittnat orsak eller effekt.  
 
Resultatet gällande villighet att vittna visar att deltagarna i betingelserna som bevittnat 
orsaken är i högre grad benägna att vittna än de andra två betingelserna. Därmed får 
tredje prediktionen visst stöd, deltagarna som bevittnat orsak och effekt eller endast 
orsak är mest benägna att vittna gentemot misstänkta mannen. Däremot är de två 
betingelserna, som bevittnat endast effekt eller varken effekt eller orsak, mindre 
benägna att vittna gentemot misstänkta mannen.  
 
Studien utgick bland annat från Hannigan och Reinitz (2001) studie men med vissa 
skillnader. Deras syfte var att undersöka schematiska ifyllanden av luckor samt framåt- 
och bakåtriktade kausala slutsatsfel. Den föreliggande studies fokus är på bakåtriktade 
kausala slutsatsfel. Även metoden i studierna skiljde sig åt. Hannigan och Reinitz 
(2001) använde sig av bilder av stereotypa händelser, såsom att handla mat, med olika 
retentionsintervall men högst på 48 timmar. I den föreliggande studien visades en 
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filmsekvens, deltagarna fick bevittna ett brott och retentionsintervallet var en vecka. 
Trots skillnader i metodik visar båda studierna på liknande resultat, att människor 
tenderar att göra bakåtriktade kausala slutsatsfel och att det ökar med retentionsintervall.  
 
Däremot var det i föreliggande studie endast ett fåtal deltagare i betingelsen som 
bevittnat effekten men inte orsaken som angav på minnestestet att stöldbilden hade varit 
med i filmen de fått se en vecka tidigare. På skattningsskalan från 1-7 (1 = nej, absolut 
inte, 7 = ja, absolut) skattade en deltagare en fyra, två deltagare en trea och två deltagare 
en tvåa. Resterande deltagare i samma betingelse skattade en etta, det vill säga att de var 
säkra på att bilden inte fanns med i filmen. Av deltagarna i samma betingelse som angav 
stölden i den fria- och stödda återgivningen skattade en deltagare en fyra, två deltagare 
en tvåa och en deltagare en etta. Resultatet är i motsats till Hannigan och Reinitz (2001) 
resultat, där deltagarna skattade att de hade sett bilden även vid första testtillfället. 
Anledningen till olikheterna i resultaten är svårt att fastställa. En möjlig förklaring kan 
vara att individerna i föreliggande studie inte skapat falska minnen gällande stölden från 
filmen, det vill säga att de inte tror att de sett mannen ta väskan. Individerna kan istället 
ha fyllt i luckor från filmen utifrån deras tidigare scheman att det bör varit mannen som 
tagit väskan. När minnet av filmen bleknat efter en vecka kan lagringen av minnet 
modifierats under processandet och således skapat ett falskt minne. 
 
I studien av Kleider et al. (2007) fann de att individer förlitar sig på sina tidigare 
scheman och att källan till minnet kan misstas när minnet bleknar. Scheman kan 
närmare bestämt påverka det faktiska minnet negativt och orsaka ett falskt minne. 
Föreliggande studies resultat är i linje med Kleider et al. (2007) studie. Resultatet 
indikerar att individer har scheman för hur brott och effekter av brott hänger samman 
och när minnet bleknar efter ett retentionsintervall på en vecka skapar individen falska 
minnen baserat på scheman om dessa samband.  
 
Hannigan och Reinitz (2001) och Roediger och McDermott (1995) fann i sina studier att 
individer tenderar att skapa falska minnen vid vardagliga händelser och vid utförandet 
av en enkel uppgift. Denna studie undersökte minnesfel för en händelse som kan få 
allvarliga konsekvenser, ett brott. Ur ett rättspsykologiskt perspektiv bör resultatet från 
studien tas i stort beaktande. Att individer som inte sett stölden tror sig ha sett den, är 
således oroväckande. Om individer misstar sitt minne för mindre allvarliga händelser 
skulle det inte, i de flesta fall, kunna ge förödande konsekvenser. Däremot skulle ett 
falskt minne för ett brott kunna få en oskyldig gärningsman dömd för en handling denne 
inte begått. 
 
Studien var till stor del en replikering av Ljungs (2010) studie men med en skillnad i 
metodik. Föreliggande studie hade en veckas retentionsintervall mellan inkodningen och 
framplockningen av minnesinformationen. Det vill säga att det var en vecka från att 
deltagarna bevittnat stimulifilmen tills att de utförde minnestesterna. Resultatet i 
föreliggande studie var inte i samlinje med Ljungs (2010). En anledning till olikheterna 
kan bero på retentionsintervallet. Vid omedelbar minnestestning efter bevittnandet av 
filmen kan informationen vara färsk i minnet och därför enklare att plocka fram korrekt. 
Retentionsintervallet kan således vara en avgörande faktor för föreliggande studies 
resultat, att deltagarna gjorde bakåtriktade kausala slutsatsfel, men att tendensen var 
betydligt mindre i studien av Ljung (2010).  
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I brottsutredningar kan det dröja flera månader eller år innan vittnesmål ska ges, därför 
är resultatet från studien högst relevant. I tidigare studierna av Hannigan och Reinitz 
(2001) och Kleider et al. (2007) framkom högre grad av minnesfel, bakåtriktade kausala 
slutsatsfel och stereotypkonsekventa fel, desto längre tid det var mellan inkodning och 
framplockning. Föreliggande studie hade ett längre retentionsintervall än tidigare 
studiers och resultatet visar på hög grad av falska minnen. Fyra deltagare i betingelsen, 
som bevittnat orsak men inte effekt, nämner en stöld men inte av en väska. Två av dessa 
nämner stölden av en väska i fria återgivningen men skriver i stödda återgivningen om 
en stöld av en bok respektive en bok och en dator. De andra två skrev om en stöld av en 
mobiltelefon i fria- och stödda återgivningen. Majoriteten av dessa skattar sig även 
säkra på sina svar. Bland de deltagare i betingelsen, som bevittnat effekt men inte orsak, 
skrev fyra om en stöld. Två av dessa nämner stölden av väskan i den fria återgivningen, 
ena deltagaren nämner sedan i stödda återgivningen en stöld av en mobiltelefon. De två 
andra nämner en stöld av en mobiltelefon i båda återgivningarna. Oavsett orsaken till 
resultatet, att individer skattade olika stöldföremål i de olika återgivningarna som 
testades vid ett och samma tillfälle, går det att fastställa att minnet i dessa fall är mycket 
otillförlitligt och under påverkan av ett falskt minne.  
 
Bower et al. (1979) fann att individer ökade tendensen av att minnas underliggande 
script desto fler textberättelser som studerades. Det vore intressant med det i åtanke att 
undersöka om individer skulle göra högre grad av bakåtriktade kausala slutsatsfel om de 
skulle få bevittna flera olika filmsekvenser. I föreliggande studie fick deltagarna endast 
ta del av en kort filmsekvens (utan ljud, som var två minuter lång). I verkliga situationer 
är det ofta många olika intryck samtidigt och därför eventuellt svårare att minnas 
korrekt. 
 
Begränsningar i studien som kan ha betydelse för tillförlitligheten är till exempel att 
majoriteten av deltagarna var psykologistudenter. De har kunskap om minne och är 
förmodligen medvetna om att det fanns ett dolt syfte, därmed kan det ha medfört att de 
var mer fokuserade på att utföra testet korrekt. Majoriteten av deltagarna gick även i 
samma klass (psykologi I) och meddelade undersökningsledaren efter experimentet att 
de hade föreläsningar gällande falska minnen under samma period som experimentet. 
Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet eftersom deltagarna som studerade falska 
minnen kan ha haft mer fokus på att experimentet eventuellt handlade om det.  
 
En annan begränsning är att deltagare som nämner en stöld men inte av just väskan har 
kodats i analyserna som att de nämner stölden. Det har gjorts eftersom att det indikerar 
på bakåtriktade kausala slutsatsfel, även om vilket föremål som stals inte var korrekt. 
Kodningen kan ha påverkat resultatet. Om deltagaren hade vittnat i en verklig situation 
hade denne eventuellt inte vittnat om den riktiga stölden och därmed inte ansetts som 
tillförlitlig av domaren. Däremot kan de som nämner en stöld men av fel föremål 
eventuellt vara påverkbara av ledande frågor eller suggestivitet från förhörsledaren. Om 
individen är relativt säker på att de har sett en stöld och blir utfrågade gällande vad som 
blev stulet, skulle det kunna leda till skapande av nya falska minnen hos individen och i 
sin tur leda till att personen faktiskt vittnar om en väskstöld. Resonemanget är mycket 
hypotetiskt och spekulativt men av intresse att nämna. En annan viktig begränsning är 
att det kan vara svårt att generalisera till vittnen i verkliga rättsprocesser. Det kan 
föreligga skillnader mellan en utsaga utifrån en självupplevd verklig händelse mot en 
experimentsituation.  
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En individ i betingelsen, som inte bevittnat orsak eller effekt, ansåg mannen som 
oskyldig men var villig att vittna mot mannen. Samma individ lämnade en kommentar 
att om något brott begåtts är denne villig att vittna. För vidare forskning med samma 
material kan det vara av intresse att förtydliga frågan för att undvika misstolkningar.  
 
Samtliga deltagare fick bevittna samma typ av brott, en stöld. Det kan hända att 
förekomsten av falska minnen skiljer sig mellan vilket brott som bevittnas. Det vore 
intressant att undersöka om individer gör bakåtriktade kausala slutsatsfel för grövre 
brott, vid till exempel mord. För framtida forskning vore det därför mycket intressant att 
vidare undersöka om det skiljer sig i bakåtriktade kausala slutsatsfel beroende på vilket 
brott som bevittnas. Det vore även av intresse för vidare forskning att undersöka vad 
som orsakar att individer skattar olika stöldföremål i de olika återgivningarna, som 
testades vid ett och samma tillfälle.  
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att individer tenderar att göra bakåtriktade 
kausala slutsatsfel. De som fick bevittna effekten av ett brott trodde sig även ha sett 
orsaken till händelsen. Framtida studier behövs för att ytterligare undersöka detta 
minnesfel. Resultatet från studien bör anses oroväckande. Om samma mönster 
återkommer i verkliga situationer kan det påverka utfallet i rättegångar till att oskyldiga 
personer döms för brott de inte begått. Minnesfel sker oftast inte på ett medvetet plan, 
därför är det av stor vikt att lyfta fram problematiken och skapa medvetenhet hos 
individer om hur minnet fungerar. Det finns många exempel på oskyldiga gärningsmän 
som fått sitta i fängelse under många år på grund av felaktiga vittnesmål, Carlos 
Lavernia är en av dem, som var inlåst i 15 år innan DNA-bevisning frikände honom.   
 
 

Referenser 
 
Bower, G. H., Black, J. B., & Turner, T. J. (1979). Scripts in memory for text. Cognitive Psychology, 11, 
177-220. 
 
Brewer, W. F., & Treyens, J. C. (1981). Role of schemata in memory for places. Cognitive Psychology, 
13, 207-230. 
 
Carlos Lavernia. Besökt 170312 på http://www.innocenceproject.org/Content/Carlos_Lavernia.php 
 
Ceci, S. J., & Bruck, M. (1995). Defining memory and suggestibility. In Jeopardy in the courtroom: A 
scientific analysis of children´s testimony, 39-46.  
 
Granhag, P. A. & Christianson, S. Å. (Red.) (2008) Handbok i rättspsykologi. Stockholm: Liber. 
 
Hannigan, S. L., & Reinitz, M. T. (2001). A demonstration and comparison of two types of inference-
based memory errors. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 4, 931-
940. 
 
Kledier, H. M., Pezdek, K., Goldinger, S. D., & Kirk, A. (2007). Schema-driven source misattribution 
errors: Remembering the expected from a witnessed event. Applied Cognitive Psychology, 22, 1-20. 
 
Ljung, H. S. (2010). Falska minnen i vittnessammanhang: Felaktiga slutsatser om orsaken då människor 
bevittnat effekten av ett brott. (Opublicerad C-uppsats). Stockholms universitet, Psykologiska 
institutionen. 
 
Loftus, E. (1979) Eyewitness testimony. London: Harvard University Press. 



  17 

 
Loftus, E. (1997). Creating False Memories. Scientific American, 277, 70-75. 
 
Loftus, E., Coan, J. A., & Pickrell, J.E. (1996). Manufacturing false memories using bits of 
reality. In Loftus, E., Coan, J. A., & Pickrell, J. E., (Eds.) Implicit memory and metacognition 
(pp. 196-251). 
 
Roediger, H. L., & McDermott, K. B. (1995). Creating false memories: remembering words not presented 
in lists. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 4, 803-814.  
 
Tulving, E. & Pearlstone, Z. (1966). Availability versus accessibility of information in memory for 
words. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 5, 381-391.  
 
Wilson, T. D., & Brekke, N. (1994). Mental contamination and mental correction: Unwanted influences 
on judgments and evaluations. Psychological Bulletin, 116, 117–142. 


