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Forskning visar att människor ofta fyller i minnet utifrån sina 

erfarenheter och scheman. Vidare visar forskning att vittnen påverkar 

varandras minnen. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

om vittnen som enbart fick se effekter av ett brott drog slutsatser om 

att de sett brottet samt om sådana bakåtriktade slutsatsfel påverkas av 

diskussioner. Vidare undersöktes om deltagarnas Need for closure 

påverkade benägenheten att göra slutsatsfel. Fyrtioåtta deltagare 

presenterades för en film som visade effekten av ett brott. En vecka 

senare minnestestades deltagarna antingen efter att de diskuterat med 

ett medvittne eller inte. Resultatet visade inga effekter av medvittne 

för slutsatsfel. Vidare erhölls inget samband mellan Need for closure 

och felaktiga minnen. Begränsningar som deltagarnas goda 

förutsättningar vid tillfället för inkodning som skiljer sig från vid 

autentiska brott diskuteras vidare. 

 

 

Den 10 september 2003 knivhöggs dåvarande utrikesministern Anna Lindh på 

varuhuset NK i Stockholm. På morgonen den 11 september avled Anna Lindh på 

Karolinska sjukhuset. Dådet hade bevittnats av flertal vittnen som också skulle spela en 

viktig roll i utredningen. Men hur väl vittnena mindes dådet kom senare att 

uppmärksammas av rättspsykologisk forskning (Granhag, Ask & Rebelius, 2005). Ett 

vittne hade vid ett förhör angivit ett specifikt klädesplagg som senare visade sig vara 

felaktigt. Det visade sig att vittnet hade lånat in signalement från en man hon sett 

tidigare och som uppträtt mystiskt utanför NK. Vidare hade samtliga vittnen blivit 

påverkade av att vittnena blivit förhörda i grupp och att felaktiga signalement då spridits 

till andra vittnen samt den mediala uppmärksamhet dådet på Anna Lindh fick. 

 

Studier från vittnespsykologi visar att det är vanligt att brott sker framför många vittnen 

och att vittnen i sin tur tenderar att samtala om händelseförloppet. Paterson och Kemp 

(2006) undersökte vittnens tendens att diskutera händelsen de bevittnat på en stor grupp 

studenter. Av de studenter som bevittnat ett brott tillsammans med andra hade 86 % 

samtalat om händelseförloppet med ett eller flera medvittnen. Gabbert, Memon och 

Wright (2006) menar att när vittnen samtalar uppstår problemet att vittnens genuina 

minnesbild förvrängs. Istället för en personlig upplevelse av händelseförloppet, 

förändras minnesbilden av händelseförloppet till en kombination av flera subjektiva 

upplevelser. Fenomenet har kallats med-vittnes (co-witness) effekten. Vidare visar 

studier att minnet inte kodas in likt en filmkamera och av den anledningen kan det vara 

svårt att plocka fram genuina minnesbilder (Loftus, 1979). Människan minns sina 

upplevelser i fragment och när det förekommer luckor i ett händelseförlopp försöker vi 
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fylla de tomma mellanrummen med kunskaper och erfarenheter från andra, liknande, 

situationer. Vi rekonstruerar händelseförloppen utifrån tidigare erfarenheter och 

kunskaper, så kallade scheman (Loftus, Miller & Burns, 1978). Vidare i 

rättssammanhang kan falska minnen om specifika händelseförlopp orsaka kritiska 

implikationer och är således ur ett rättspsykologiskt perspektiv ett intressant fenomen att 

forska och fördjupa kunskaper inom. Föreliggande studie syftar till att undersöka 

effekter av med-vittnen på vittnens tendens att förvränga minnet i enlighet med scheman 

om orsak och verkan.  

 

Minnets påverkbarhet: Inkodning, lagring och framplockning 

Minnesprocessen är uppdelad i tre faser; inkodning, lagring och framplockning (Tulving 

& Bower, 1974). Inkodningsfasen tillåter människan att registrera sina upplevelser till 

minnet. Framplockningsfasen syftar till förmågan att erinra minnet av händelser eller 

information.  Minnet kan förvrängas i alla tre faser. 

 

Lagringsfasen är den tid som förflyter från att vi kodat in tills att vi plockar fram ett 

minne. Under lagringsfasen är minnet sårbart för påverkan och suggestion. Varje gång 

vi tänker kring, pratar om/hör andra berätta om ett specifikt händelseförlopp eller 

liknande händelseförlopp modifieras vårt ursprungsminne av händelsen omedvetet eller 

medvetet. Granhag, Ask och Rebelius (2005) har i sin studie visat att vittnen till mordet 

på Anna Lindh samtalat och att de vidare har påverkat varandras minnesbilder avsevärt. 

Johnson, Hashtroudi och Lindsay (1993) undersökte fenomenet source monitoring som 

avser vår förmåga att differentiera olika källor. I studien menar författarna att 

människan är mottaglig för suggestion på det sätt att vi kan rapportera händelser eller 

detaljer som vi själva inte bevittnat, utan som vi fått från externa källor som exempelvis 

en kamrat, media eller annat ursprung. Loftus (1975, 1977, 1979) introducerade 

begreppet post-event information (retroaktiv interferens) som innebär att människan 

tenderar att ersätta gammal information med nytillkommen information. 

 

Shepherd (1983) undersökte i sin studie retentionsintervallet, som avser perioden mellan 

inkodning och framplockning. Syftet med studien var att genom tre olika experiment 

avgöra hur minnet av specifika händelseförlopp påverkas med tiden. 

Retentionsintervallen i vederbörande studie var 1 vecka, 1 månad eller 3 månader. 

Shepherd (1983) fann stöd för att längre retentionsintervall ökade kontaminering av 

minnet. Således kan kontamineringar exempelvis orsakas av att medvittnen samtalar 

eller att signalement lånas in från händelser som föregår det specifika händelseförloppet. 

I föreliggande studie är medvittnen en betingelse i experimentgruppen och ett 

retentionsintervall på 5 till 7 dagar förekommer mellan de två delarna av experimentet. 

Mer om effekter av medvittnen förekommer i ett större omfång senare i föreliggande 

studie. 

 

Loftus (1979) visade i en studie betydelsen av ledande frågor och missvisande 

information (misinformation) vid framplockning. Försöksdeltagare fick via en film 

bevittna en bilolycka och en vecka efteråt rapportera sina minnen av händelseförloppet. 

Genom att omformulera enstaka ord i frågor; grupp 1 fick ta del av frågan ”Vilken 

hastighet hade bilarna när de stötte ihop?” och grupp 2 fick ta del av frågan ”Vilken 

hastighet hade bilarna när de kraschade?”, visades signifikanta resultat en vecka efteråt 

vid frågan om försöksdeltagarna sett eller inte sett krossat glas vid olycksplatsen. Grupp 
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2 svarade i avsevärt större utsträckning att de sett krossat glas. I filmen förekom inget 

krossat glas. 

 

Inom aktuell minnesforskning råder konsensus om att långtidsminnet innefattar multipla 

delsystem. Tulving (1987) talar specifikt om det procedurala, perceptuella, semantiska 

och det episodiska minnet. Relevant för föreliggande studie är det episodiska minnet 

som är ett komplext minnessystem som innefattar en personlig referens och är knutet till 

en specifik tidpunkt och plats. Minnet av självbiografiska händelser kombinerar 

kognitiva och affektiva associationer och kräver vid erinran en aktiv, rekonstruktiv 

sökprocess (Zaragoza, Belli & Payment, 2006). Nyberg och Tulving (1996) menar att 

det episodiska minnet fångar information relaterade till aspekterna ”vad”, ”när” och 

”var”. Vidare är det perceptuella minnessystemet relevant för föreliggande studie. 

Minnessystemet innefattar kunskap om omvärldens strukturer och koncept. Människan 

använder omedvetet vederbörande minnessystem för att orientera sig i sin omgivning. 

Vi behöver inte alltid se hela objekt, utan genom att enbart få en skymt av ett objekt kan 

vi gissa oss till helheten. Men ibland gissar vi fel och då kan det få ödesdigra 

konsekvenser, bland annat inom rättssammanhang. 

 

Schema-styrda minnen 

Bartlett (1932)  argumenterade för schemans betydelse vid erinran av specifika minnen. 

Scheman kan liknas vid mentala referensramar som innehåller individens kunskap och 

erfarenheter om olika företeelser i världen. Bartlett (1932) menar att scheman 

underlättar organisering av information, förståelse av omvärlden och vad som kan 

förväntas av olika situationer. Förekomsten av scheman baseras på kunskap och 

information som erhållits av erfarenheter och som vidare lagras i minnet. Minnet av en 

händelse påverkas enligt Bartlett (1932) av både det aktuella händelseförloppet samt 

våra relevanta scheman kring det specifika händelseförloppet. Vidare menar Bartlett att 

det förekommer en konflikt mellan aktuell händelse och scheman och att aktivt 

differentiera mellan de olika är svårt och ansträngande.  Ett problem som kan uppstå när 

vi fyller minnesluckor med scheman är risken att utveckla falska minnen (Alba & 

Hasher, 1983). 

 

Bower, Black och Turner (1979) undersökte människans tendens att fylla i luckor i ett 

fragmentariskt händelseförlopp med scheman. Bower et al., (1979) använde begreppet 

script för ett schema som beskrev ett händelseförlopp. Ett skript består av de 

beståndsdelar som utgör ett händelseförlopp. Scriptet för exempelvis ett 

restaurangbesök utgörs alltså av att man får ett bord, får en meny, väljer mat, beställer 

och så vidare (Schank & Abelson, 1977). Vilka beståndsdelar som följer varandra inom 

respektive script är segmenterade i våra schema-styrda minnen. 

 

I studien av Bower et al., (1979) fick försöksdeltagarna ta del av information i textform 

som beskrev ett typiskt restaurangbesök men som saknade någon komponent från ett 

typiskt restaurangbesök. Exempelvis saknades händelseförloppet ”besökarna blev 

tilldelade menyn”. Senare fick deltagarna fritt återge händelseförloppet. Resultatet 

visade att deltagarna nämnt händelser eller objekt som är typiska för schemat men som 

inte förekommit i textinformationen. Vidare undersökte Bower et al., (1979) om 

effekten kvarstod vid ett igenkänningstest där deltagarna fick ta del av meningar om det 

specifika händelseförloppet de instuderat och sedan skatta ifall meningen förekommit i 
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händelseförloppet. Resultatet som erhölls i studien visade att antalet inkorrekta svar 

ökade när deltagarna läst fler texter som illustrerade samma script.  

 

I linje med Bower et al., (1979) undersökte Friedman (1979) samma fenomen men 

ersatte textinformation med bildsekvenser. Studien visade att deltagare som fått ta del 

av bildsekvenser som representerade en specifik kontext, exempelvis en lekstuga, 

tenderade till stor utsträckning att minnas fel genom att associera ett typiskt objekt till 

kontexten. I föreliggande fall en nallebjörn. 

 

Jenkins, Wald och Pittenger (1978) visade deltagare bildsekvenser med specifika 

handlingar. Exempelvis såg deltagare bildsekvenser som illustrerade ett händelseförlopp 

av en kvinna som kokar te. I ett följande igenkänningstest fick deltagarna bevittna 

antingen tidigare visade bilder, script-relevanta bilder som inte förekom i stimulus 

materialet men som passade in i händelseförloppet av kvinnan som kokar te. Vidare 

förekom även kontroll bilder som var script-irrelevanta bilder men som inte förekom i 

bildsekvensen, exempelvis förekom åtskilda detaljer som att kvinnan bar på glasögon 

eller att kvinnan lyfte tekannan med vänster armen. Antalet rapporterade felaktiga bilder 

var påtagligt högre för script-relevanta bilder än för kontroll bilder. 

 

Tuckey och Brewer (2003) undersökte hur scheman påverkar vittnens minnen kring ett 

specifikt händelseförlopp.  I studien fick deltagare bevittna ett filmat händelseförlopp 

där två personer begår ett bankrån. Videon innehöll detaljinformation som antingen var 

relevant (man, mask, vapen, flyktbil), irrelevant (inga vapen, ingen flyktbil) och 

inkonsistent (hattar, otympliga flyktmedel) med vad som är typiskt för ett schema av ett 

bankrån. Deltagarna blev därefter intervjuade i intervaller direkt efter, och upp till ett 

retentionsintervall på upp till 12 veckor. Under intervjuerna fick deltagarna genomföra 

minnestester kopplade till händelseförloppet, både fri återgivning samt stödd 

återgivning. Resultatet i studien visade att schema-irrelevanta detaljer utelämnades i 

störst utsträckning, följt av schema-inkonsistenta detaljer. Vidare visade studien att 

deltagare i större utsträckning rapporterade felaktiga detaljer som går i linje med vad 

som är typiskt för ett schema av ett bankrån.  

 

Brewer och Treyens (1981) förklarade att det sker en interaktion mellan scheman och 

nytillkomna episodiska minnen. I studien av Brewer och Treyens (1981) placerades 

deltagare individuellt i olika situationer, exempelvis i ett kontor. Därefter fick 

deltagarna genomföra olika minnestester för situationen de varit i. Deltagare som varit 

på ett kontor rapporterade i stor utsträckning detaljer som inte fanns på kontoret de varit 

i, men enligt schemat för kontor brukar finnas där. Deltagare rapporterade exempelvis 

att de mindes att det fanns böcker i kontoret, men som avsiktligt hade tagits bort. 

Resultaten i studierna som beskrivits ovan visar att människor tenderar att låna in 

detaljer och/eller händelseförlopp från tidigare rådande scheman och implementerar 

dessa i nya episodiska minnen. Ovannämnda fenomen kan ses som en anstiftan till 

falska minnen, som i sin tur kan orsaka allvarliga konsekvenser. 

 

Scheman för kausala samband 

Hannigan och Reinitz (2001) introducerade begreppet kausala scheman, det vill säga 

scheman om orsak-verkan samband, och genomförde en serie studier på hur scripts om 

kausala scheman påverkar minnet. I ett av experimenten i studien användes bilder som 
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stimulusmaterial som innehöll fyra olika scripts; (a) ett restaurangbesök, (b) från en 

livsmedelsbutik, (c) att vakna på morgonen eller (d) delta i en föreläsning. Deltagare 

som fick bevittna ett script med ett restaurangbesök såg i bildsekvensen en orsaksbild 

med ett vattenglas som välts omkull av misstag, samt en effektbild där någon moppade 

upp vattnet från golvet. Deltagare som såg scenariot med livsmedelsbutiken fick i 

bildsekvensen se en orsaksbild som visade en kvinna som plockade en apelsin från 

botten av en hög. Effektbilden visade apelsiner på golvet. Efter ett retentionsintervall på 

15 minuter, 24 timmar eller 48 timmar fick deltagarna se bilder från respektive 

bildserie, bland annat både orsak- och effektbilden. Författarna undersökte falska 

minnen utifrån scheman om orsak-verkan sambandet i bägge riktningarna Det vill säga, 

man undersökte om de som sett orsaksbilder (exempelvis, ”välta vattenglas” eller 

”kvinnan tar apelsiner”) fabricerade minnen av att de sett verkanbilden (vatten som 

torkas upp eller apelsiner på golvet), så kallade framåtriktade slutsatsfel, samt om 

deltagare som sett effektbild (exempelvis, ”moppa vatten från golvet” eller ”apelsiner på 

golvet”) fabricerade falska minnen om orsaksbild, så kallade bakåtriktade slutsatsfel.  

 

Resultatet i Hannigan och Reinitz (2001) studie visade att deltagarna tenderade att 

felaktigt minnas en orsak när enbart en effekt bevittnats, och att bakåtriktade slutsatsfel 

var vanligare än framåtriktade slutsatsfel. De som sett en effektbild (apelsiner på golvet) 

hade alltså i större utsträckning falska minnen om orsak (kvinna plockar apelsin från 

botten av högen), än vad de som sett orsaksbild hade falska minnen om effekt. 

Resultatet visade även att längre retentionsintervall påverkade deltagarnas minne 

negativt där minnesprestationer försämrades med tiden och där slutsatsfelen ökade.  

 

En aktuell studie om orsak-verkan samband av Mirandola, Toffalini, Grassano, 

Cornoldi och Melinder (2014) undersökte om schemabaserade minnen som är negativt 

emotionellt laddade och orsakar arousal (arousal är en fysiologisk reaktion på stimuli 

som aktiverar skärpt uppmärksamhet och koncentrationsförmåga; Schachter, 1964) 

påverkar nytillkomna minnen. Vidare undersöktes om elaborering med 

friåtergivningstest och igenkänningstest av materialet skulle påverka omfattningen av 

minnesfel. Deltagare fick ta del av 8 scheman som samtliga innehöll en effekt av en 

händelse och med orsaken exkluderat. Effekterna var antingen negativt (exempelvis en 

pojke som blir överkörd av en bil med förekommande blod) eller neutralt (exempelvis 

pojke går över gatan utan incident) betingade. Deltagarna tilldelades därefter till 

igenkänningstestgrupp eller till återgivningstest- och igenkänningstestgrupp. Resultatet 

som studien erhöll visade att deltagare som enbart genomförde ett igenkänningstest 

fabricerade färre minnesfel (oavsett om det var schematic gap filling eller kausala 

minnesfel) i betingelsen negativ effekt. Deltagare med elaborerade minnestester 

presterade sämre träffsäkerhet och fabricerade mer minnesfel än den andra testgruppen.  

 

Påverkan från andra vittnen; Co-witness effect 

Gabbert, Memon och Allan (2003) undersökte effekten av social konformitet mellan 

individer som bevittnat och sedan diskuterat ett händelseförlopp (co-witness effect). I 

undersökningen såg två deltagare i taget varsin film av samma händelseförlopp från 

olika kameravinklar, vilket innebar att de såg olika detaljer i respektive filmversion. 

Filmen visade en kvinna som klev in i ett tomt kontor för att återlämna en bok. 

Deltagare som bevittnat filmversion A kunde se detaljer som exempelvis en boktitel 

samt att kvinnan i filmen slänger skräp i en papperskorg. Deltagarna som bevittnat 
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filmversion B kunde se att kvinnan kollade sin klocka och att hon sedan stal en sedel. 

Alla resterande händelser i de bägge filmversionerna var identiska. Därefter fick 

deltagarna svara på öppna frågor om händelseförloppet. I kontrollgruppen fick 

deltagarna genomföra uppgiften individuellt och i experimentgruppen, med betingelsen 

”co-witness”, genomfördes uppgiften tillsammans med en annan deltagare som sett en 

annan filmversion. Efter att frågeformuläret besvarats fick deltagarna genomföra ett 

igenkänningstest om händelseförloppet individuellt. Resultatet visade att i 

experimentgruppen med betingelsen ”co-witness” mindes 71 % av deltagarna 

händelsespecifika detaljer som de omöjligt kunnat se i sin filmversion, men som den de 

diskuterat med hade sett i sin version (Gabbert, Memon & Allan, 2003).  

 

Huruvida det handlar om falska minnen som fabricerats eller enbart antaganden och 

gissningar, har Loftus och Hoffman (1989) undersökt i sin studie. Loftus och Hoffman 

(1989) visar med stöd från tidigare studier (Donders, Schooler och Loftus, 1987; 

Tversky and Tuchin, 1989) att med ett så kallat ”Loftus test” (exempelvis, ”Har du sett 

en hammare eller skruvdragare?” där skruvdragare motsvarar den missvisande 

informationen) kombinerat med mätningar av respondentens svarshastighet och 

självsäkerhet, går det att skilja på gissningar och misinformation effekten. Studien 

menar att om en stor andel av respondenter gissat på skruvdragaren som svarsalternativ, 

går det att förvänta sig en längre responstid och en betydligt mindre självsäkerhet. 

Således menar Loftus och Hoffman (1989) att när undersökningsdeltagare sluter sig till 

den missvisande informationen med säkerhet och med snabb hastighet, har gissningar 

och antaganden ingen signifikant roll vid produceringen av misinformation effekten i 

studier. Speciellt är fallet som sådant när en adekvat exponeringstid för stimuli och 

retentionsintervall har används. 

 

Vidare i samma tema genomförde Granhag, Memon, Gabbert och Allwood (2004) en 

studie där påverkan från andra vittnen undersöktes. Deltagarna var polisaspiranter och 

delades in i två grupper. Olika deltagare presenterades för två versioner av en film med 

en kvinna som stjäl pengar, filmerna var identiska med undantag för några detaljer som 

bara fanns i den ena eller i den andra versionen. Exempel på detalj var ett armbandsur 

som i ena versionen bars på högerarmen och i andra versionen på vänsterarmen.  En 

grupp deltagare, grupp A, såg version A och grupp B fick se version B. Efter att 

grupperna sett respektive film skulle de diskutera filmen och brottet de bevittnat parvis. 

Varje par bestod av en grupp A medlem samt en grupp B medlem som trodde att de sett 

samma film. Sedan splittrades paren och deltagarna fick i uppgift att individuellt skildra 

sina iakttagelser med tydliga instruktioner om att enbart rapportera sådant som de själva 

bevittnat med egna ögon. Resultatet var signifikant där en tydlig majoritet skildrat 

åtminstone någon detalj som de omöjligt kunnat bevittna i sin respektive filmversion. 

 

Ytterligare social påverkan på minnet visas i en studie av Vornik, Sharman och Garry 

(2003) som menar att människan har en tendens att införliva information från individer 

med auktoritet och social attraktivitet. I studien fick deltagarna enbart lyssna på en röst 

med olika betingelser. Betingelsen auktoritet återspeglade individer som uppfattades 

vara utbildade, intelligenta och självsäkra. Social attraktivitet återspeglade individer 

som uppfattades som underhållande, fysisk attraktiva och sympatiska. Vornik et al., 

(2003) fann stöd åt att deltagare i större omfattning påverkades när rösten återspeglade 
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en auktoritativ och/eller social attraktiv karaktär. När rösten var av neutral karaktär 

visade deltagarna inget signifikant tecken på suggestion. 

 

I linje med Vornik et al., (2003) studie genomförde Kieckhaefer och Wright (2015) en 

studie där försöksdeltagarna parvis tilldelades i tre olika betingelser (kontroll, trevlig 

eller otrevlig) där ena i paret var en konfederat (en person som instruerats att agera på 

ett specifikt sätt utan deltagares vetskap) som i studien var den oberoende variabeln. 

Försöksdeltagarna fick tillsammans med konfederaten se flera bilder. Efter att få tagit 

del av konfederatens åsikt om respektive bild minnestestades deltagarna för bilderna de 

sett. Författarna undersökte då hur konfederatens olika betingelser (kontroll, trevlig eller 

otrevlig) påverkade deltagarnas minnesbild och konformitet. Resultatet visade att 

deltagare i betingelsen ”trevlig” i större utsträckning hade bättre minnesprestationer i 

jämförelse med de övriga betingelserna. Således visar studien att människor blir, 

avseende minnesprestationer, positivt påverkade av individer med hög social 

attraktivitet. 

 

Individuella skillnader i schema-styrda minnen; Need for closure 

Webster och Kruglanski (1994) utvecklade i sin studie begreppet Need for closure 

(NFC) som är en personlighetsegenskap. Need for closure är en latent variabel som 

manifesteras på många olika sätt. Individer med hög NFC söker förutsägbarhet och har 

ett stort behov av definitiv kunskap. De föredrar vidare ordning och struktur i vardagen. 

Typiskt för egenskapen är att individer finner tvetydigheter besvärliga och undviker 

sådana situationer. Skalan som mäter Need for closure (NFCS) består av 42 påståenden. 

Vissa påståenden reflekterar tendensen att söka closure och andra påståenden indikerar 

tendensen att undvika closure. Need for closure scale som utvecklats för att skatta 

individers dispositionella egenskap har i studien av Webster och Kruglanski (1994) 

prövats och visat vara reliabel och valid i mätningar. 

 

En studie av Ask och Granhag (2005) undersökte hur NFC påverkade brottsutredares 

bearbetade information om ett brott. Studien visade att individer som har högt i NFC 

påverkas mer av information som tillkommer i början av en händelse (så kallad primacy 

effekt). Det finns också studier som visat att hög NFC är förknippat med en ökad 

tendens att tillskriva misslyckanden hos andra till deras dispositioner än till situation 

(det fundamentala attributionsfelet) och tillskrivning av stereotyper (Webster, Richter & 

Kruglanski, 1996; Webster, 1993, refererat i Ask & Granhag, 2005). Kruglanski (1989) 

argumenterade för att tillskrivning av stereotyper och fördomar inte bara uppstår på 

grund av kognitiva brister, utan det är dessutom en personlig motivation och ett behov 

som behöver tillfredsställas. Vidare menar Kruglanski (1989) att strävan efter 

förutsägbarhet och undvikandet av tvetydighet ska anstifta tendensen att vilja reducera 

obehag som uppstår vid kognitiva osäkerheter, som exempelvis tillskrivning av 

stereotyper. 

 

Egenskapen NFC, kan alltså påverka informationsbearbetningen genom att man vill 

komma fram till en färdig uppfattning och avslut, och egenskapen är förknippad med en 

tendens till dogmatiskt tänkande. Individer med hög NFC kan därför tänkas vilja fylla i 

fragmentariska händelseförlopp med information från schema baserade minnen och 

därmed att NFC kan vara kopplat till tendensen till schema-styrda minnen.  
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Syfte och prediktion 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka bakåtriktade slutsatsfel i 

vittnessammanhang, mer bestämt om vittnet som får se effekter av ett brott, här en 

stulen väska, drar slutsatser om att de sett stölden. Vidare undersöks i studien om 

sådana bakåtriktade slutsatsfel påverkas av diskussioner med medvittnen till en 

händelse. I studien undersöks också om personlighetsegenskapen Need for closure 

påverkar tendensen att fylla i tomrummen i det specifika händelseförloppet med 

schematiska slutsatsfel. Första prediktionen är att deltagare som diskuterat händelsen 

med ett medvittne i större omfattning kommer att utveckla falska minnen om att de sett 

stölden än deltagare som inte tagit del av en medvittnets utsaga. Andra prediktionen är 

att deltagare som har höga poäng på Need for closure i större utsträckning kommer att 

fabricera falska minnen om händelseförloppet och specifikt om att de bevittnat den 

kritiska bilden som motsvarar stölden i händelseförloppet. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt rekryterades 52 undersökningsdeltagare till studien varav fyra bortfall förekom 

med orsaker som för kort retentionsintervall och deltagare som fick se bilder från 

igenkänningstestet mer än en gång. Av de 48 deltagare som analyserats var 33 kvinnor 

och 15 män i åldrarna 19-50 (M = 25.9, SD = 6.3). I experimentgruppen (Medvittne) var 

17 kvinnor och 7 män i åldrarna 19-48 (M = 26.1, SD = 6.1). I kontrollgruppen (Utan 

medvittne) var 16 kvinnor och 8 män i åldrarna 20-50 (M = 25.6, SD = 6.9). 

Deltagarlistor sattes upp på Psykologiska institutionen där frivilliga får skriva upp sin 

mailadress för att delta. Psykologiska institutionens IT-administratör skickade även via 

mail ut ett massutskick med experimentbeskrivning till psykologistudenterna vid 

institutionen. För experimentet erhöll psykologistudenter undersökningsdeltagartid, som 

är ett obligatoriskt moment för studerande vid Psykologiska institutionen. Vidare 

rekryterades studenter från juristprogrammet, företagsekonomi och litteraturvetenskap. 

Deltagare som inte studerade psykologi erhöll en biobiljett som ersättning för 

deltagande.  

 

Material  

Stimulusmaterialet som används i studien är ett filmat händelseförlopp från ett bibliotek 

som ansågs relevant för föreliggande syfte. Filmen finns i olika versioner, men endast 

en version användes i studien. I filmen ser man inledningsvis en kvinna som sätter sig 

på biblioteket för att studera. Några sekunder in i filmen anländer en man med en bok 

och sätter sig vid bordet bakom kvinnan. Han bläddrar runt i boken och påbörjar sin 

läsning. Kvinnan börjar därefter leta runt i sin väska, reser sig sedan och går ur bild med 

väskan kvar på bordet. Mannen tittar efter kvinnan och ställer sig sedan upp. Därefter 

klipps filmen till en ny scen där kvinnan kommer tillbaka till sitt bord och upptäcker att 

hennes väska är borta.  

 

Need for closure scale (NFCS) av Webster och Kruglanski (1994) användes där 

deltagare fick skatta hur mycket de instämmer med eller motsätter sig 42 påståenden 

utifrån egna uppfattningar och erfarenheter, från 1 = motsätter mig starkt, till 6 = 

instämmer starkt. Vissa påståenden reflekterar tendensen att söka closure (exempelvis 
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“Jag tycker inte om oförutsägbara situationer.”, ”När jag ställs inför ett problem ser jag 

vanligtvis den bästa lösningen mycket snabbt.” och ”Jag gillar inte situationer som är 

ovissa.”), och andra påståenden indikerar tendensen att undvika closure (exempelvis 

”Jag tror att jag skulle lära mig mest på en kurs som saknar tydliga mål och krav.”, ”Jag 

tycker om det osäkra i att ge sig in i en ny situation utan att veta vad som kan hända.” 

och ”Jag skulle beskriva mig själv som obeslutsam.”). Cronbachs alfa visade att 

mätinstrumentet var reliabelt (42 item; α = .788). 

 

Minnestestet bestod av 3 delar. Första testet var en fri återgivning och gick ut på att 

deltagarna på ett papper fritt återgav sin minnesbild av händelseförloppet. Deltagarna 

instruerades inför den fria återgivningen att återge en så detaljerad utsaga som möjligt. 

Det andra testet var en stödd återgivning där deltagarna fick besvara åtta öppna frågor 

kopplade till händelseförloppet (exempel på öppna frågor = ”Beskriv utseendet hos 

kvinnan i filmen.” och ”Hur satt mannen i filmen i förhållande till kvinnan?”). 

Slutligen användes ett igenkänningstest där deltagarna presenterades för åtta bilder. 

Fyra av bilderna illustrerade scener som visats i filmen och resterande fyra illustrerade 

scener som inte fanns med i filmen som deltagarna bevittnat, så kallade falska bilder. 

Dessa bilder är från en version av filmen med ett lite annat händelseförlopp och med 

några andra detaljer. De falska bilderna är bild 3 (en boktitel), bild 4 (en bokhylla), bild 

7 (mannen stjäl kvinnans väska) samt bild 8 (mannen utanför biblioteket). Bild 7 är i 

föreliggande studie den kritiska bilden som i ett kausalt schema (schema om orsaks- och 

verkansamband) motsvarar orsaken. Bilderna visades en i taget, och deltagarna fick 

ange svaren genom att för varje bild skatta hur säkra de var på att de bevittnat 

bildsekvensen i filmen på en skala mellan 1-7, (1 = jag är säker på att scenen inte fanns 

med i filmen, 7 = jag är säker på att scenen fanns med i filmen). Varje bild visades i 6 

sekunder, varpå en vit ruta som visas efter varje filmbild varade i 16 sekunder. Under de 

16 sekunderna fanns utrymme för att skriva svaren.  

 

Procedur 

Föreliggande studie bestod av två delar med ett retentionsintervall på upp till en vecka 

(se Shepherd, 1983). Försöksdeltagarna randomiserades till experimentgrupp 

(medvittne) eller till kontrollgrupp (inget medvittne) genom ett myntkast. Deltagarna 

informerades om att alla svar kommer att behandlas anonymt och ingen enskild 

deltagare kommer att kunna urskiljas i den rapport som skrivs om experimentet. 

Deltagarna blev även informerade om rätten att avbryta experimentet när de vill och de 

uppmanades att undvika att prata med andra om filmen de sett. Samtliga deltagare såg 

samma filmversion. Den första delen av studien genomfördes online via 

eu.qualtrics.com, ett verktyg för websurveyer, på valfriplats där deltagarna först fick 

bevittna det filmade händelseförloppet. Därefter fick deltagarna besvara NFCS. När 

första delen slutfördes kontaktades deltagarna för att boka in en tid för den andra delen 

av studien.  

 

Den andra delen som innehöll minnestestningen genomfördes på Psykologiska 

institutionen. I experimentgruppen kom deltagarna parvis till andra delen av 

experimentet och fick tillfälle innan minnestesterna att samtala och förankra sina 

upplevelser med varandra. Därefter genomfördes minnestesterna individuellt. 

Kontrollgruppen utan medvittne genomförde hela den andra delen av experimentet 

individuellt. Samtliga deltagare informerades noga om att ange alla detaljer som de 
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bevittnat i händelseförloppet i både fri och stödd återgivning. Inför igenkänningstestet 

fick deltagare information om hur bildvisningen gick till och hur de skulle ange sin 

säkerhet på skalan. När experimentet slutförts fick deltagarna ta del av syftet med 

studien. 

 

          Kodning 

För att kunna koppla deltagarnas prestationer från del 1 med del 2 fick varje deltagare 

en unik kod i form av en siffra. För att särskilja kontrollgrupp och experimentgrupp fick 

deltagare i experimentgruppen utöver en siffra en bokstav. Varje par om två deltagare i 

experimentgruppen fick samma bokstav för att kunna urskilja vilka som deltagit 

tillsammans. En rättningsmall med korrekta detaljer baserade på innehållet i filmen 

användes för att bedöma deltagarnas minnesprestation. Mallen hämtades från en studie 

av Lindholm, Eriksson och Memon (2007). Genom att förankra deltagarnas svar på 

minnestesterna med rättningsmallen erhölls poäng för varje deltest samt en totalpoäng 

på samtliga tester adderade. Exempel på korrekta detaljer var ”kvinna rödhårig”, 

”väska”, ”man bakom kvinnan” och ”väska borta”. För inkorrekta detaljer erhölls inga 

poäng, exempel på inkorrekta detaljer var ”boktiteln” och ”stöld av väskan”. Om en 

deltagare exempelvis skrivit följande ”en rödhårig kvinna placerar väskan på bordet” 

erhåller deltagare 2 poäng, eller ”mannen satte sig ned vid bordet bakom henne” erhåller 

deltagare 1 poäng. För testet med fri återgivning var maxpoängen 19, för stödd 

återgivning med öppna frågor var maxpoängen 9. Felaktiga och/eller uteblivna detaljer 

och svar gav 0 poäng. För igenkänningstestet med 8 bilder summerades deltagarnas 

skattade säkerhet med skalan 1-7 där höga poäng erhölls för korrekt svar, därefter 

beräknades ett medelvärde för skattad säkerhet. Medelvärdet för deltagarnas skattade 

säkerhet för den kritiska stöldbilden beräknades även separat. För Need for closure 

skalan har varje deltagares totala NFC poäng summerats med poängfördelningen 1-6 för 

varje enskilt item (42) där höga poäng för varje item erhållits för hög NFC och låga 

poäng indikerar låg NFC.  

 

 

Resul tat  

 

För att jämföra resultatet på minnesprestationer mellan betingelserna för fri återgivning, 

stödd återgivning och igenkänning genomfördes t-test för oberoende mätningar 

alternativt -test. Vidare beräknades Cohens d för att uppskatta effektstorleken för 

resultatet av minnestesterna. För att jämföra skillnaderna mellan betingelserna för 

rapporterade falska minnen av stöldbilden användes Chi-två test. Även utsagor som 

innehåller stöld av andra föremål jämfördes mellan betingelserna med Chi-två tester. 

Korrelationen mellan personlighetsegenskapen NFC och deltagarnas benägenhet att 

minnas stöldbilden beräknades med Pearsons korrelation (N = 48). Även deltagarnas 

benägenhet att minnas stöld av andra föremål i fri återgivning och stödd återgivning 

korrelerades med NFC. Medelvärden är angivna i minnespoäng av korrekt återgivna 

detaljer för fri återgivning, stödd återgivning (öppna frågor) och igenkänningstest 

(bilder) i Tabell 1. Vidare visar Tabell 1 antal deltagare som nämner stöld av väska i fri 

och stödd återgivning, samt i antal deltagare som sett den kritiska bilden, stöldbilden. 

Tabellen visar även antal deltagare som nämner stöld av annat föremål (mobil, dator 

och/eller bok). 
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Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) i minnestester för deltagare i 

experimentgrupp (medvittne) och kontrollgrupp (inget medvittne).  

_____________________________________________________________________ 
  Medvittne   Inget medvittne 

Betingelse  (n=24)   (n=24) 

______________________________________________________________________ 

 
Fri återgivning1   

Totalt antal rätt  11.5 (2.6)   9.9 (4.5) 

     

Antal deltagare som  5    3  

nämner väskstölden 

 

Antal deltagare som  2    3   

nämner annan falsk 

detalj (mobil, dator, bok) 

 

Stödd återgivning1   

Totalt antal rätt  4.9 (1.6)   5.1 (2.2) 

     

Antal deltagare som  2     3   

nämner väskstölden  

 

Antal deltagare som  1    2   

nämner annan falsk detalj 

(mobil, dator, bok)  

 

Igenkänning2  5.4 (0.9)   5.7 (0.8) 

      

Igenkänning stöldbilden2 5.9 (2.1)   5.7 (2.2) 

 

Antal deltagare som 6   6  

nämner stöld av föremål 

i fri och stödd återgivning 

(väska, mobil, dator, bok) 

1 Angivet i minnespoäng. Maxpoäng för fri återgivning = 19 och för stödd återgivning = 9.  
2 Poäng mätt med skala från 1-7 (1 = jag är säker på att scenen inte fanns med i filmen, 7 = jag 

är säker på att scenen fanns med i filmen). 
 

Fri återgivning 

Totalt antal rätt. Deltagare i betingelsen medvittne återgav 60,5 % korrekta detaljer i fri 

återgivning och i betingelsen inget medvittne återgav deltagare 52,1 % korrekta detaljer. 

Ett t-test för oberoende mätningar visade ingen signifikant skillnad mellan betingelse 

medvittne och inget medvittne, t(46) = 1,8, p > 0,05, vad gäller antal korrekt återgivna 

detaljer i fri återgivning. Ingen större variation på deltagarnas genomsnittliga 

rapporterade detaljer påträffades i betingelser medvittne eller inget medvittne. Vidare 

undersöktes effektstyrkan med Cohens d. Effektstyrkan var intill måttlig d = 0.435. 

 

Minne för väskstölden. Vidare i fri återgivning nämnde 20,8 % av deltagarna i 

betingelsen medvittne väskstölden. I betingelsen inget medvittne nämnde 12,5 % av 

deltagarna väskstölden. Ett Chi2 test visade dock ingen signifikant skillnad mellan 

betingelserna,  = 0.6, p = 0.44.  
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Minne för annan falsk detalj. I betingelsen medvittne nämnde 8,3 % av deltagarna 

annan falsk detalj och i betingelsen inget medvittne nämnde 12,5 % av deltagarna annan 

falsk detalj. Ett Chi2 test visade ingen signifikant skillnad mellan betingelserna,  = 

0.22, p = 0.64. 

 

Stödd återgivning 

Totalt antal rätt. Deltagare i betingelsen medvittne angav 54,4 % korrekta detaljer. I 

betingelsen inget medvittne rapporterade deltagare 56,6 % korrekta detaljer. Ett t-test 

för oberoende mätningar visade på ingen signifikant skillnad mellan betingelse 

medvittne och inget medvittne, t(46) = -0,36, p > 0,05, vad gäller antal korrekt 

återgivna detaljer i stödd återgivning. Ingen större variation på deltagarnas 

genomsnittliga skattningar påträffades i betingelser medvittne eller inget medvittne. 

Vidare undersöktes effektstyrkan med Cohens d. Effektstyrkan var svag d = 0.41. 

 

Minne för väskstölden. Vidare i stödd återgivning nämnde 8,3 % av deltagarna i 

betingelsen medvittne väskstölden. I betingelsen inget medvittne nämnde 12,5 % av 

deltagarna väskstölden. Ett Chi2 test visade ingen signifikant skillnad mellan 

betingelserna,  = 0.22, p = 0.64. 

 

Nämner annan falsk detalj. Av deltagare i betingelsen medvittne nämnde 4,2 % annan 

falsk detalj och i betingelsen inget medvittne nämnde 8,3 % av deltagarna annan falsk 

detalj. Ett Chi2 test visade ingen signifikant skillnad mellan betingelserna,  = 0.36, p 

= 0.55. 

 

Igenkänning 

Totalt antal rätt. I betingelsen medvittne skattade deltagare i genomsnitt 67,5 % korrekt 

skattad säkerhet för samtliga bilder och i betingelsen inget medvittne skattade deltagare 

i genomsnitt 71,3 % korrekt skattad säkerhet för samtliga bilder. Ett t-test för oberoende 

mätningar visade på ingen signifikant skillnad mellan betingelse medvittne och inget 

medvittne, t(46) = 1.2074, p > 0,05, vad gäller skattad säkerhet för igenkänning av 

bildsekvenser. Ingen större variation på deltagarnas genomsnittliga skattningar 

påträffades i betingelser medvittne eller inget medvittne. Vidare undersöktes 

effektstyrkan med Cohens d. Effektstyrkan var svag d = -0.35. 

 

Kritiska bilden (stöldbilden). För den kritiska bilden som illustrerar stöld av väskan och 

motsvarar orsaken, skattade två deltagare i betingelsen medvittne 7 i skalan 1-7 (1 = jag 

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

filmen). Två deltagare med medvittne skattade 6 och en deltagare skattade 5. I 

betingelsen inget medvittne skattade tre deltagare 7 och en deltagare skattade 5 i skalan 

1-7. Ett T-test för oberoende mätningar visade ingen signifikant skillnad mellan 

betingelserna medvittne och inget medvittne, t(46) = 0.322, p > 0,05. Vidare 

undersöktes effektstyrkan med Cohens d. Effektstyrkan var svag d = 0.09. 

 

Antal deltagare som nämner stöld av föremål (väska, mobil, dator, bok) i fri och stödd 

återgivning. Både i betingelsen medvittne och i betingelsen inget medvittne nämnde 25 
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% stöld av föremål. Ett Chi2 test visade ingen signifikant skillnad mellan betingelserna, 

 = 0, p = 1. 

 

Need for closure 

Fördelningen av Need for closure scale poäng för samtliga deltagare varierade mellan 

118 – 188 (M = 153.3, S = 17.4). Inom experimentgruppen (medvittne) varierade NFCS 

poängen mellan 118 – 188 (M = 150.8, S = 17.6) och inom kontrollgruppen (inget 

medvittne) mellan 121 – 182 (M = 155.7, S = 17.3). Nedan presenteras sambandet 

mellan Need for closure och benägenheten att ha sett stöldbilden. Vidare presenteras 

sambandet mellan Need for closure och benägenheten att ha nämnt en annan falsk detalj 

(väska, mobil, dator, bok) i fri och/eller stödd återgivning. 

 

En tvåsidig Pearsons r beräknades för att uppskatta relationen mellan 

personlighetsegenskapen Need for closure och benägenheten att ha sett stöldbilden. 

Resultatet visade inget signifikant samband mellan hög Need for closure och 

benägenhet att ha sett stöldbilden, r = -0.196, p = .182. Vidare beräknades Pearsons r för 

att uppskatta relationen mellan personlighetsegenskapen Need for closure och 

benägenheten att enbart ha nämnt en stöld (väska, mobil, dator, bok) i fri och/eller stödd 

återgivning. Resultatet visade inget signifikant samband mellan hög Need for closure 

och benägenhet att ha nämnt en stöld (väska, mobil, dator, bok), r = 0.170, p = .249. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka bakåtriktade slutsatsfel i 

vittnessammanhang, mer bestämt om vittnet som fick se effekter av ett brott drog 

slutsatser om att de sett brottet. Vidare undersöktes om sådana bakåtriktade slutsatsfel 

påverkades av diskussioner med medvittnen till en händelse. I studien undersöktes 

också om personlighetsegenskapen Need for closure påverkade tendensen att fylla i 

tomrummen i det specifika händelseförloppet med schematiska slutsatsfel. Resultatet 

visade ingen signifikant skillnad mellan experimentgruppen (medvittne) och 

kontrollgruppen (inget medvittne) varken i minnesprestationer för fri återgivning, stödd 

återgivning eller igenkänning. Vidare erhölls ingen signifikant skillnad mellan 

betingelserna medvittne och inget medvittne i benägenheten att ha sett den kritiska 

stöldbilden. 

 

I fri återgivning rapporterade deltagare med betingelsen medvittne mer än hälften av 

korrekta detaljerna från filmen. Fem deltagare nämnde stöld av väskan och två deltagare 

nämnde en annan falsk detalj (mobil, dator, bok) i betingelsen medvittne. I betingelsen 

inget medvittne rapporterade deltagare något sämre minnesprestationer i fri återgivning. 

Vidare i betingelsen utan medvittne nämner tre deltagare stöld av väskan och tre 

deltagare nämnde stöld av annat föremål (mobil, dator, bok).  

 

I den stödda återgivningen rapporterade samtliga deltagare ungefär hälften korrekta 

detaljer, ingen större variation mellan betingelserna erhölls. Det var två deltagare som 

nämnde väskstölden i betingelsen medvittne och tre deltagare i betingelsen inget 

medvittne. Vidare i stödd återgivning nämndes annat falskt föremål av en deltagare med 

medvittne och av två deltagare utan medvittne. För igenkänningstestet erhölls ingen 
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större variation mellan deltagarna. Fyra deltagare i betingelsen medvittne och fem 

deltagare utan medvittne mindes stöldbilden. 

 

Vidare visade föreliggande studie att höga poäng på personlighetsegenskapen Need for 

closure inte korrelerade med benägenheten att minnas stöldbilden eller benägenheten att 

rapportera stöld av väskan och/eller andra föremål i fri återgivning och stödd 

återgivning. Av samtliga deltagare skattade sammanlagt nio deltagare mot att de sett 

stöldbilden i filmen de bevittnade, där fem deltagare skattade 7, två deltagare skattade 6 

och två deltagare skattade 5 i skalan 1-7 där 7 motsvarade ”jag är säker på att scenen 

fanns med i filmen”. Bland de nio deltagarna erhölls inget samband mellan Need for 

closure och tendensen att fylla i tomrummen i det fragmentariska händelseförloppet. 

 

Den första prediktionen i föreliggande studie, att deltagare som diskuterat händelsen 

med ett medvittne i större omfattning skulle utveckla falska minnen om att de sett 

stölden än deltagare som inte tagit del av en medvittnets utsaga, fick alltså inget stöd. 

Andra prediktionen som var att deltagare som får höga poäng på Need for closure i 

större utsträckning kommer att fabricera falska minnen om händelseförloppet och 

specifikt om att de bevittnat den kritiska bilden som motsvarade stölden i 

händelseförloppet, fick inget stöd. 

 

I föreliggande studie undersöktes fenomenet falska minnen baserat på orsak-verkan 

samband introducerat av Hannigan och Reinitz (2001) men är i föreliggande studie 

tillämpat i rättspsykologi. Studien av Hannigan och Reinitz (2001) undersöker kausala 

slutsatsfel i avseendet neutrala scheman där deltagare fick ta del av bildsekvenser som 

illustrerade scheman som exempelvis ett restaurangbesök eller ett besök i en 

livsmedelsbutik. Det som skiljer föreliggande studie med Hannigan och Reinitz (2001) 

är att stimulusmaterialet i föreliggande studie är en film och vidare en film som 

illustrerar en stöld. Även studien av Bower et al., (1979) undersökte schematic gap 

filling, men då användes textformat som stimulusmaterial. En första aspekt som bör 

belysas är definitionen av scheman. Bartlett (1932) menade att förekomsten av scheman 

baseras på kunskap och information som erhållits av erfarenheter och som vidare lagras 

i minnet. Här kan en skillnad förekomma i avseendet de scheman som testades i 

Hannigan och Reinitz (2001) och i föreliggande studie. De neutrala scheman som 

användes i den föregående studien illustrerar händelseförlopp som är vanligt 

förekommande för gemene man, samtliga av oss har exempelvis varit på en restaurang. 

Det blir svårt att avgöra huruvida att erfara en stöld är vanligt förekommande och vidare 

om upprepade erfarenheter av stöld är vanligt förekommande, specifikt om deltagarna i 

föreliggande studie bevittnat autentisk stöld. Det kan däremot anmärkas att vi ofta ser 

stölder på TV, film eller annan media. Bartlett (1932) menade att minnet av en händelse 

påverkas av både det aktuella händelseförloppet samt våra relevanta scheman kring det 

specifika händelseförloppet. Om det är så att majoriteten av undersökningsdeltagarna i 

föreliggande studie inte bevittnat en autentisk stöld är det möjligt att det påverkat 

minnesprestationerna då inga befintliga förankringsramar av autentiska stöld existerar, 

således kan inga signalement eller karaktäristika lånas in eller störa det nytillkomna 

minnet. Det kan tänkas vara en eventuell orsak till att minnesprestationerna inte 

kontaminerats tillräckligt mellan inkodning och framplockning. Men sett ur en helhets 

perspektiv framgår det att 20 % av deltagarna skattade högt att de sett stölden av väskan 

i igenkänningstestet, och vidare nämnde 25 % att de sett stöld av annat föremål i fri 
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återgivning och stödd återgivning, vilket är anmärkningsvärt och bekräftar förekomsten 

av bakåtriktade slutsatsfel. 

 

Vidare visar Mirandola el al., (2014) att människor tenderar att minnas emotionellt 

laddade händelseförlopp bättre än neutralt laddade händelseförlopp. Det sker då en 

mental insnävning riktat mot källan till det emotionellt laddade stimuli. Stölden i 

händelseförloppet som användes som stimulusmaterial kan möjligen anstifta en mental 

insnävning. Det kan tänkas vara en förklaring till de erhållna minnesprestationerna i 

föreliggande studie där deltagarna i stor utsträckning rapporterade korrekta detaljer. 

Resonemanget står dock i kontrast till de fynd Hannigan och Reinitz (2001) erhöll i sin 

studie där deltagarna rapporterade bra minnesprestationer och stöd åt benägenheten att 

minnas neutrala scheman väl erhölls. 

 

Det kan följaktligen tänkas att retentionsintervallet kan vara en orsak till minnesfelen 

för de deltagare som rapporterade falska minnen om stöldbilden och även stöld av annat 

föremål i fri återgivning och stödd återgivning. Det förekom ingen fråga om stölden i 

stödd återgivning, utan de deltagare som rapporterat stöld av väskan eller annat föremål 

gjorde det i fråga åtta: ”Vad gjorde mannen i filmen när kvinnan lämnade sin plats?”  

Forskning (Hannigan och Reinitz, 2001; Shepherd, 1983; Tuckey och Brewer, 2003; 

Loftus och Hoffman, 1989) pekar mot att retentionsintervallet ger utrymme för 

kontaminering av minnet av specifika händelser.  De erhållna minnesfelen i 

föreliggande studie hade utan ett retentionsintervall på en vecka med stor sannolikhet, 

med stöd från tidigare forskning (Hannigan och Reinitz, 2001; Shepherd, 1983; Tuckey 

och Brewer, 2003; Loftus och Hoffman, 1989), avtagit påtagligt. Vidare hade ett längre 

retentionsintervall än en vecka varit intressant att implementera. I autentiska 

vittnessammanhang kan utredningen ta flera års tid, vilket innebär ett betydligt längre 

retentionsintervall. Utrymmet för kontamineringar från diverse ursprung som 

exempelvis suggestion från medvittnen eller retroaktiv interferens blir då påtaglig.  

 

En ytterligare intressant aspekt att belysa som inte kodats in till föreliggande resultatet 

men som kan ha koppling till bakåtriktade slutsatsfelen, är att majoriteten av samtliga 

deltagare nämner att mannen går till kvinnans bord och/eller att mannen står vid 

kvinnans bord. Dessutom nämnde en deltagare att mannen kollar i kvinnans väska utan 

att ta något föremål. Det är specifika beskrivningar och är frekvent förekommande 

bland deltagarna men som inte förekommer i filmen. Deltagare som rapporterat detta 

har angivit beskrivningen i fri återgivning och under fråga åtta i stödd återgivning. Det 

kan tänkas uppstå en generell misstanke om mannens skuld i det fragmentariska 

händelseförloppet som beter sig på ett misstänksamt vis. Men det är också det enda, 

mannens misstänkta agerande, som förekommer i filmen som kan koppla honom till 

stölden vilket är en mycket vag bevisning mot mannen skuld. Om dessa deltagare 

besitter hög Need for closure beaktas inte i föreliggande studie. Det hade varit intressant 

att undersöka då hög Need for closure enligt Webster och Kruglanski (1994) syftar till 

benägenheten att tillskriva stereotyper. Det går dessutom inte att avgöra mannen och 

kvinnans relation till varandra då inga interaktioner sker mellan parterna. Huruvida 

beskrivningen om att mannen går till bordet eller står vid bordet är en gissning eller ett 

fabricerat minne går inte att avgöra. Föreliggande studie beaktade inte de incitament 

som Loftus och Hoffman (1989) belyser angående misinformation, det vill säga 

svarshastighet och självsäkerhet. En intressant aspekt att undersöka hade varit att låta 
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deltagarna skatta mannens skuld till stölden. Deltagarna hade då fått sin minnesbild av 

händelseförloppet beprövad på nytt och utrymme för kontaminering med attribution av 

förväntningar, attityder och moral uppträder. 

 

Ytterligare aspekt att nämna är deltagarnas förmåga att minnas utseendet på personerna 

i filmen. Utseendet på personerna i filmen ingick i rättningsmallen för korrekta detaljer 

för att bedöma deltagarnas minnesprestation baserade på studien av Lindholm, Eriksson 

och Memon (2007). I filmen förekommer två personer, en kvinna och en man. Kvinnans 

utseende kan förvrängas då exempelvis hennes hårfärg är en aning diffust att tyda. 

Mannens utseende och figur är däremot konkret och utmärkande. Majoriteten av 

deltagarna lyckades ändå minnas fel gällande båda personernas utseende. Ett sådant 

exempel är en deltagare som mindes mannen med långt hår när mannen är tydligt 

skallig. En annan deltagare mindes att mannen bar på en mössa. Orsaken till 

minnesfelen angående utseendet kan exempelvis förklaras utifrån Johnson et al., (1993) 

och Loftus (1975, 1977, 1979) som menar att människan är mottaglig för suggestion, 

vår svaga förmåga att differentiera olika källor och människans tendens att ersätta 

gammal information med nytillkommen information eller ersätta nytillkommen 

information med gammal information där vi lånar in signalement och karaktäristika som 

i exempelvis fallet Anna Lindh. Sådana minnesfel kan i autentiska utredningar resultera 

i besvärliga konsekvenser som exempelvis att poliser söker efter fel signalement vilket i 

sin tur kan leda till hämmad och förlängd utredning. I ett mer drastiskt scenario kan 

även oskyldiga bli påverkade och sedan i värsta fall berövade på frihet. 

 

Det erhållna resultatet visar ingen effekt av medvittnen för falska minnen.  

Diskussionerna som fördes var däremot intressanta i avseendet det misstänksamma 

förhållningssättet respektive deltagare hade gentemot varandra. Misstankar om att ha 

sett olika versioner av filmen som i Gabbert, Memon och Allan (2003); Granhag et al., 

(2004) och misstankar om att motparten var en konfederat som i Kieckhaefer och 

Wright (2015) var aktuella och diskuterades även i somliga av paren i 

experimentgruppen. I andra par i experimentgruppen där situationen var detsamma, 

alltså där en av deltagarna mindes stölden felaktigt och den andra mindes 

händelseförloppet korrekt, konformerade alltid den ena av deltagaren i diskussionen 

(oavsett om denne mindes stölden eller inte) till motpartens minnesbild, men behöll sin 

ursprungliga utsaga i de individuella minnestesterna. Det kan tänkas att vederbörande 

deltagare, utan att i diskussionen nämna att de eventuellt bevittnat olika versioner av 

filmen eller att den ena möjligtvis är en konfederat, fortfarande misstänka att sådant är 

fallet. I linje med Kieckhaefer och Wright (2015) och Vornik et al., (2003) kan 

ovannämnda förhållande förklaras utifrån människans benägenhet att konformera till 

individer med hög auktoritet och/eller social attraktivitet. 

 

En begränsning med studien är databearbetningen som genomfördes för att poängsätta 

deltagarnas minnesprestationer. Fler av deltagarna som fabricerat felaktiga minnen om 

att de bevittnat stölden i filmen rapporterade i stor utsträckning goda minnesprestationer 

i fri återgivning och stödd återgivning. I jämförelse med deltagare som inte fabricerat 

felaktiga minnen i något av testen men som dessvärre, även om samtliga fått instruktion 

om att vara så detaljrika som möjligt i utsagorna, varit detaljfattiga i både fri återgivning 

och stödd återgivning. Det kan bero på att deltagarna inte mindes all central 

detaljinformation i händelseförloppet. Däremot om deltagarna mindes 
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detaljinformationen men som av olika anledningar inte preciserat sina utsagor erhölls 

därför mindre poäng än vad de eventuellt kunde uppnått. Således är det erhållna 

resultatet i den aspekten missvisande.  

 

Idén om att deltagarna skulle genomföra första delen av experimentet själva på valfri 

plats var smidig och bekvämlig för samtliga parter. Men med förutsättningar där 

deltagarna kunde planera och förbereda sig fysiskt och mentalt inför ett 

minnesexperiment där uppgiften var att bevittna ett filmat händelseförlopp kan möjligen 

förklara rapporteringen av korrekta minnesprestationer. Ytterligare begränsningar med 

föreliggande studie är faktumet att majoriteten av deltagarna var psykologistudenter. 

Individer som besitter insikter om psykologiska fenomen (som exempelvis stereotyper, 

fundamentala attributions felet, priming) är mer benägna att inte låta påverkas i lika stor 

grad av vederbörande fenomen. Psykologistudenter som besitter kunskap om minnet 

och vidare falska minnen kan följaktligen tänkas förstå det bakomliggande syftet med 

föreliggande studien och således i större utsträckning möjligen identifiera variablerna i 

experimentet. Psykologistudenterna är dessutom väl medvetna om hur psykologiska 

experiment konstrueras och därför mer uppmärksammade på att prestera korrekt. 

Problemet som belyses här vore en intressant aspekt att undersöka, alltså skillnader 

mellan individer med kunskap och individer utan kunskap om vederbörande syfte. 

 

Vidare bör det betonas att även om det erhållna resultatet inte gav stöd åt prediktionerna 

var det dock så att deltagare som såg effekter av ett brott drog slutsatser om att de sett 

brottet, bakåtriktade slutsatsfel. Detta får ses som betydelsefullt vad gäller tolkningar av 

vittnesmål i autentiska rättssammanhang. Viktigt att framhäva är att oavsett om det 

erhållna resultatet inte är signifikant gällande bakåtriktade slutsatsfel trodde 20 % av 

deltagarna att de sett stölden av väskan, och vidare nämnde 25 % av samtliga deltagare 

att de sett stöld av annat föremål i fri återgivning och stödd återgivning. Att bakåtriktade 

slutsatsfel i liten utsträckning existerar i vittnessammanhang kan föranleda ödesdigra 

konsekvenser i polisiära utredningar. En viktig synpunkt att belysa är att deltagarna i 

föreliggande studie vid tillfället för inkodningen med stor sannolikhet hade goda 

förutsättningar att koncentrera sig på stimulusmaterialet. Detta är en stor skillnad till hur 

det vanligtvis sker vid autentiska brott. Ett autentiskt brott kan upplevas vara 

traumatiskt och ofta är omständigheterna inte gynnsamma för vittnet, det kan handla om 

interna och/eller externa omständigheter som hämmar förutsättningarna för inkodning 

och vidare framplockningen. Ovannämnda premisser understryker hur vittnen till 

autentiska brott enkelt kan missledas av de kognitiva bristerna och därmed fabricera 

falska minnen om händelseförloppet. Om kunskap om rådande minnessystem och 

vidare kunskap om minnets defekter kan utöka intäkten av korrekta minnesbilder bör ett 

sådant fenomen beaktas i största grad vid autentiska vittnessammanhang. 

 

Personlighetsegenskapen Need for closure påverkade inte deltagarnas tendens att fylla i 

tomrummen i det specifika händelseförloppet med schematiska slutsatsfel. Däremot att 

definitivt utesluta Need for closures relevans i autentiska vittnessammanhang med 

enbart resultatet från rådande studie som grund kan vara förhastat. Det dogmatiska 

tänkandet, tillskrivning av stereotyper, det fundamentala attributionsfelet och viljan att 

nå en färdig uppfattning och avslut kan tyckas korrelera med benägenheten att fabricera 

felaktiga minnen, men denna prediktion fick inget stöd i föreliggande studie. Betydelsen 

av Need for closure för falska minnen bör dock prövas på nytt i framtida 
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minnesforskning samt som verktyg för att bedöma vittnens tillförlitlighet.  En 

personlighetsegenskap som Need for closure som verktyg att skilja på vittnens 

tillförlitlighet hade varit gynnsamt för polisiära arbeten i vittnessammanhang, då det är 

av största vikt att kunna bedöma ett vittnes tillförlitlighet.  

 

Sammanfattningsvis gav föreliggande studie inget stöd för att bakåtriktade slutsatsfel 

påverkades av diskussioner med medvittnen eller av hög Need for closure. Det faktum 

att 20 % av deltagarna i studien uppgav att de sett stölden av väskan, och ytterligare 25 

% av deltagare nämnde att de sett stöld av annat föremål i minnestester, är dock 

anmärkningsvärt och bör undersökas vidare. 

  

 

Referenser  

 
 

Alba, J. W., & Hascher, L. (1983). Is memory schematic?. Psychological Bulletin, 93, 203-231. 

 

Ask, K., & Granhag, P. A. (2005) Motivational Sources of Confirmation Bias in Criminal 

Investigations: The Need for Cognitive Closure. Journal of Investigative Psychology and Offender 

Profiling, 2, 43–63. 

 

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge, 

England: Cambridge University Press. 

 

Bower, G. H. Black, J. B., & Turner, T. J.  (1979). Scripts in memory for texts. Cognitive Psychology, 11, 

177-220.  

 

Brewer, W. F., & Treyens, J. C. (1981). Role of schemata in memory for places. Cognitive Psychology, 

13, 207-230. 

 

Donders, K., Schooler, J. W., & Loftus, E. F. (1987, November). Troubles with memory. Paper presented 

at the annual meeting of the Psychonomic Society, Seattle, WA. 

 

Friedman, A. (1979). Framing pictures: The role of knowledge in automatized encoding and memory for 

gist. Journal of Experimental Psychology: General, 108, 316-355. 

 

Gabbert, F., Memon, A., & Allan, K. (2003). Memory Conformity: Can Eyewitnesses Influence Each 

Other’s Memories for an Event?. Applied Cognitive Psychology. 17, 533–543.  

 

Gabbert, F., Memon, A., & Wright, D. B. (2006). Memory conformity: Disentangling the steps toward 

influence during a discussion. Psychonomic Bulletin & Review, 13, 480–485. 

 

Granhag, O. A., Ask, K., & Rebelius, A. (2005). ”I saw the man who killed Anna Lindh”: A case study of 

witnesses’ offender descriptions. 15th European Conference on Psychology and Law, Vilnius, Litauen. 

 

Granhag, P. A., Memon, A., Gabbert, F., & Allwood, C. M. (2004). Contagious contacts: How police 

trainees influence each other’s memories for a criminal event. 14th European Conference on Psychology 

and Law of the EAP & L, Cracow, Poland. 

 

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, 27, 931-

940. 

 

Jenkins, J. J., Wald, J., & Pittenger, J. B. (1978). Apprehending pictorial events: An instance of 

psychological cohesion. In C. W. Savage (Eds.), Perception and cognition: Issues in the foundations of 



19 

 

psychology (pp. 129-163). Minneapolis: University of Minnesota Press. 

 

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

3-28. 

 

Kieckhaefer, J. M., & Wright, D. B. (2015). Likable co-witnesses increase eyewitness accuracy and 

decrease suggestibility, Memory, 23(3), 462-472. 

 

Kruglanski, A. W. (1989). Lay epistemics and human knowledge: Cognitive and motivational bases. New 

York: Plenum.  

 

Lindholm, T., Eriksson, K., & Memon, A. (2008). Memory conformity in eyewitness situations: Casual 

inferences and schematic gap-filling errors. Shared memories, shared beliefs: The formation and use of 

joint representations in social interactions, EAESP Small Group Meeting, Rapallo, Italy. 

 

Loftus, E. F. (1975). Leading questions and the eyewitness report. Cognitive Psychology, 7, 560-572.  

 

Loftus, E. F. (1977). Shifting human color memory. Memory & Cognition, 5, 696-699.  

 

Loftus, E. F. (1979). Eyewitness testimony. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

Loftus, E. F., & Hoffman, H. G. (1989). Misinformation and Memory: The Creation of New Memories. 

Journal of Experimental Psychology: General, 118(1), 100-104. 

 

Loftus, E. F., Miller, D. G., & Burns, H. J. (1978). Semantic integration of verbal information into a 

visual memory. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 4, 19–31. 

 

Mirandola, C., Toffalini, E., Grassano, M., Cornoldi, C., & Melinder, A. (2014). Inferential false 

memories of events: Negative consequences protect from distortions when the events are free from 

further elaboration, Memory, 22(5), 451-461. 

 

Nyberg, L., & Tulving, E. (1996). Classifying long-term memory: Evidence from converging 

dissociations. European Journal of Cognitive Psychology, 8, 163–183. 

 

Paterson, H. M., & Kemp, R. I. (2006). Co-witnesses talk: A survey of eyewitness discussion. 

Psychology, Crime and Law, 12, 181-191. 

 

Schachter, S. (1964). The interaction of cognitive and physiological determinants of emotional state. In L. 

Berkowitz (Eds.), Advances in experimental social psychology (Vol. 1, pp. 49-80), New York: Academic 

Press.  

 

Shepherd, J. (1983). Identification after long delays. In S.M.A.  Lloyd-Bostock, and B.R.  Clifford (Eds.), 

Evaluating witness evidence (pp. 173-187). Chichester, UK: Wiley.   

 

Schank, R. C., & Abelson, R. P. (1977). Scripts, plans, goals and understanding. Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates Ink. 

 

Tuckey, M. R., & Brewer, N. (2003). The influence of schemas, stimulus ambiguity, and interview 

schedule on eyewitness memory over time. Journal of Experimental Psychology: applied, 9, 1001-118. 

 

Tulving, E. (1987). Multiple memory systems and consciousness. Human Neurobiology, 6, 67-80. 

 

Tulving, E., & Bower, G. H. (1974). The logic of memory representation. In G.H. Bower (Eds.), The 

Psychology of Learning and Motivation (Vol. 8, pp. 265-301). New York: Academic Press. 

 

Tversky, B., & Tuchin, M. (1989). A reconciliation of the evidence on eyewitness testimony: Comments 

on McCloskey and Zaragoza (1985). Journal of Experimental Psychology: General, 118, 86-91. 

 



20 

 

Vornik, L. A., Sharman, S. J., & Garry, M. (2003). The power of spoken word: Sociolinguistic cues 

influence the misinformation effect. Memory, 11, 101-109. 

 

Webster, D. M., & Kruglanski, A. W. (1994). Individual Differences in Need for Cognitive Closure. 

Journal of Personality and Social Psychology. 1994, 67, 1049-1062. 

 

Webster, D. M., Richter, L., & Kruglanski, A. W. (1996). On leaping to conclusions when feeling 

tired: mental fatigue effects on impressional primacy. Journal of Experimental Social Psychology, 

32, 181–195. 

 

Zaragoza, M. S., Belli, R. S., & Payment, K. E. (2006).  Misinformation effects and the suggestibility of 

eyewitness memory.  In M. Garry & H. Hayne (Eds.).  Do justice and let the sky fall:  Elizabeth F. Loftus 

and her contributions to science, law, and academic freedom, (pp. 35-63).  Hillsdale, NJ:  Lawrence 

Erlbaum Associates. 

 


