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Abstract 
 

Research on, and how, the memory can be manipulated began in the mid 70´s by 
Elisabeth Loftus (1975). Loftus and Hoffman (1989) found something they called the 
misinformation effect, which is, the tendency to warp memories of an event after reading 
misleading information concerning the same event. The aim with this thesis was to 
examine if respondents, who get a warning after a misleading summary, and respondents 
who do not get a warning, will differ on their confidence ratings, and their performance on 
some critical questions. Critical questions means questions whose answers can be found in 
the misleading summary. An experiment was conducted where the respondents first viewed 
a movie sequence showing an accident and then, read a summary of the event, which they 
just saw in the movie. One group of respondents received a correct summary and two 
received a misleading summary. Half of the respondents who read the misleading summary 
received a warning after the summary. The results showed that the type of summary the 
respondents received had an effect on their performance, especially on the critical 
questions. The respondents who received a warning performed better then those who did 
not receive a warning. The respondents who read the correct summary performed best. 
Average confidence ratings showed that the respondents rated themselves equally high with 
respect to the critical questions, despite whether they had answered them right or wrong. 
 
Keyword: misinformation effect, misinformation, warning 
 



 
Sammanfattning 

 
Forskning om, och hur, minnet kan manipuleras inleddes redan i mitten av 70-talet av 
Elisabeth Loftus (1975). Loftus och Hoffman (1989) fann något de kom att kalla 
misinformation effect, det vill säga tendensen att förvränga minnen av en händelse efter 
missledande information angående samma händelse. Syftet med detta examensarbete var 
att undersöka om försökspersoner som hade blivit varnade, efter en missvisande 
sammanfattning och försökspersoner som inte hade blivit varnade, skiljde sig åt gällande 
självsäkerhet och korrekt antal svar på några kritiska frågor. Med kritiska frågor menas 
frågor vars svar fanns i den missvisande sammanfattningen. Ett experiment utfördes där 
försökspersonerna först fick se en filmsekvens av en olycka och sedan läsa en 
sammanfattning av samma olycka. En grupp fick en korrekt sammanfattning och två fick 
en missvisande sammanfattning. Hälften av dem som hade läst en missvisande 
sammanfattning fick en varning. Resultaten visar att vilken sammanfattning 
försökspersonen hade fått påverkade prestationen, framförallt med avseende på de kritiska 
frågorna. Den varnade gruppen presterade bättre än den som inte hade fått en varning, 
medan gruppen som hade fått en korrekt sammanfattning presterade bäst. Den 
genomsnittliga skattningen av säkerhet visade att grupperna skattade sig lika högt med 
avseende på de kritiska frågorna, oavsett om de hade svarat rätt eller inte. 
 
Nyckelord: misinformation effect, missledande information, varning 
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Det förflutna som människor föreställer sig det, är oftast inte den korrekta bilden av 
verkligheten. Många forskare hävdar att människor spontant hittar på alternativ till verkliga 
händelser och detta sker oftare i vissa situationer än andra (Kahneman & Tversky, 1982 
refererad av Garry, Manning, Loftus & Sherman, 1996). Dessa dagdrömmar (mental 
musings) kallas motsägelsefullt tänkande (counterfactual thinking) och det influerar till 
exempel bedömning av ånger, upplevd lycka och orsakssammanhang (Kahneman & 
Tversky, 1982 refererad av Garry et al., 1996). Kan detta motsägelsefulla tänkande också 
påverka personers minne av det förflutna? Enligt Garry et al. (1996) kan uppmaningen att 
fantisera om ett fiktivt barndomsminne vara det enda som krävs för att personen ska 
integrera fantasin och tro att det är ett verkligt minne. Detta kan bero på att personen har 
skapat ett komplett falskt minne, även kallat rich false memories. Personer med dessa minnen 
är mycket självsäkra och övertygade att minnet är korrekt. Personerna kan nämligen delge 
detaljer och till och med uttrycka känslor som förknippas med minnet. Ett exempel på 
sådana minnen är patienter som har berättat om hur de har blivit bortförda av 
utomjordingar (McNally, 2003 refererad av Loftus, 2003). Vilka konsekvenser får då detta? 
Kan vi inte lita på våra egna minnen? Det är en fråga, som de flesta inom detta 
forskningsområde skulle vilja kunna besvara.  
 
Forskningen på detta område började redan i mitten av 70-talet då Elisabeth Loftus (1975) 
inledde sin forskning om, och hur, minnet kan manipuleras. I hennes studier fick 
försökspersoner först se en bildsekvens som visade en bilolycka eller ett rån och därefter 
besvara frågor som antigen innehöll missledande information eller korrekt information. 
Detta gjordes för att se om de hade tagit till sig den missledande informationen. Loftus 
(1975) hypotes var att den missledande informationen skulle förändra minnet av 
händelsen försökspersonen just hade sett. Resultatet visade också detta. Loftus och 
Hoffman (1989) fann något de kom att kalla misinformation effect, det vill säga tendensen att 
förvränga minnen av en händelse efter missledande information om samma händelse.  
 
En fråga som forskarsamhället är allmänt ense om är att misinformation effect inte bara 
involverar en, utan flera faktorer (Ayers & Reder, 1998). Efter de första åren av forskning 
om misinformation effect ansåg forskarna att detta antigen var ett minnesbaserat fenomen 
eller en artefakt av testsituationen, det vill säga att valet av test i studien påverkade 
resultatet (Ayers & Reder, 1998). Idag anser de flesta att det är båda dessa, tillsammans 
med andra faktorer, som står för de observerade effekterna, som går under namnet 
misinformation effect (Ayers & Reder, 1998). 
 
Teoretisk referensram 
Enligt The Overwrigt/Trace Alterarion Account teorin skriver missledande information över 
det ursprungliga minnesspåret som därmed slutar existera i ursprunglig form. När 
försökspersoner blir tillfrågade om den ursprungliga informationen används istället det 
uppdaterade spåret med missledande information. Detta innebär att de som har blivit 
missledda, och accepterat den missledande informationen, aldrig kommer att kunna 
komma ihåg originalinformationen (Loftus, 1975; Loftus, Miller, & Burns, 1978). Studier 
gjorda av andra (Linsay & Johnson, 1989; McCloskey & Zaragoza, 1985) kom fram till att 



 2

detta inte är riktigt. Försökspersoner kan visst komma ihåg den första informationen rätt 
om de blev uppmärksammade att tänka efter i vilken källa de hittade svaret eller om de 
blev förvarnade om att det kunde ha funnits felaktigheter i den andra informationen de 
hade fått. 
 
Christiaansen och Ochalek (1983) hade i sina studier just detta upplägg, att varna sina 
försökspersoner som hade fått en missledande sammanfattning. Deras försökspersoner fick 
först se på stillbilder i några sekunder och sedan svara på frågor om det de just sett. Efter 
48 timmar fick de antigen läsa en korrekt sammanfattning (grupp 1), dessa fungerade som 
kontrollgrupp eller en manipulerad sammanfattning (grupp 2-4). Grupp 2 fick en varning 
direkt efter att de hade läst denna manipulerade sammanfattning, grupp 3 fick en varning 
cirka 45 minuter senare, när samtliga grupper fyllde i ett frågeformulär. Grupp 4 fick en 
manipulerad sammanfattning, men ingen varning. Resultaten visade att de som hade fått 
en varning direkt efter att de hade läst den manipulerade sammanfattningen (grupp 2) 
presterade sämre än de som fick en varning just innan de besvarade frågorna (grupp 3), 
men bättre än de som inte hsde fått någon varning alls (grupp 4). En varning just före 
besvarandet av frågor visade sig fungera bäst.   
 
The Source-Monitoring Account är en teori som kan förklara varför vi minns viss information 
bättre än annan (Lindsay & Johnson 1989). Den handlar om svårigheten att bestämma 
källan till minnet. Ett sätt feltolkningar av källor kan ske på är när källan till den 
ursprungliga informationen slutar att existera i minnet. Detta kan antingen ske på grund av 
att informationen aldrig inkodades eller att den har förtvinat. När detta sker försöker 
människor hitta en sannolik källa, som då blir felaktig. Ytterligare en anledning till val av 
felaktiga källor, kan enligt denna modell/teori, vara att människor har en tendens att välja 
källa baserat på hur familjär ledtråden till källan är. I många fall där misinformation effect har 
undersökts är antingen den missledande informationen mer familjär än den ursprungliga, 
eller så är den missledande informationen den enda tillgängliga. Det är med andra ord små 
skillnader mellan de mentala bilder som skapas under den film försökspersonerna har sett 
och de som har skapats under inkodningen av den falska sammanfattningen. Att 
inkodningen av både film och sammanfattning har skett i samma miljö och med samma 
försöksledare bidrar också till sammanblandning av källor till minnet. Vid 
framplockningen är försökspersonen starkt övertygad om att även de falska 
representationerna är korrekta, kanske just på grund av likheten mellan de korrekta och de 
falska mentala bilderna. Det verkar som om integreringen av den falska informationen 
med den ursprungliga är avgörande för förklaringen av varför försökspersonerna ibland 
åberopar fel källa och ibland inte (Lindsay & Johnson 1989). 
 
Det finns vissa variabler som avgör med vilken lätthet människors fantasier blir verkliga för 
dem. En sådan variabel är hur lätt personen har att fantisera om det som de blir ombedda 
att fantisera om. Sherman, Cialdini, Schwartzman, och Reynolds (1985) bad sina 
försökspersoner fantisera om att de hade fått en viss sjukdom vars symptom var lätta eller 
svåra att föreställa sig. Resultatet visade att de som lättare kunde föreställa sig symtomen 
också trodde att det var mer troligt att det skulle vara möjligt att insjukna i sjukdomen. 
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Enligt denna studie har tillgänglighet, alltså med vilken lätthet personer kan föreställa sig 
en viss händelse, avgörande betydelse för hur troligt det är att de själva kan se sig i den 
situationen och därmed möjligen integrera detta till ett eget minne, vilket stämmer med 
source-monitoring teorin. 
 
I Source of activation confusion (SAC) ses minnet som en semantisk modell (Ayers & Reder, 
1998). Denna modell baseras på aktivering av koncept och används för att förklara flera 
minnesfenomen. Enligt denna modell försvagas, efter den senaste aktiveringen, ett 
koncepts styrka med tiden. Denna aktivering sprids från ett givet koncept till alla 
associerade koncept i proportion till deras respektive styrka av association, vilket, i sin tur, 
beror på när och hur ofta det har aktiverats. Kontexten är representerad som en samling av 
koncept som i sin tur representerar distinkta drag för kodning av situationen. Människor 
har medveten tillgång till koncepten, men inte till associationerna mellan dem och gör 
ibland fel när de försöker finna källan (orsaken) till ett koncepts nuvarande nivå av 
aktivering. Denna modell handlar om att människors agerande påverkas av om ett koncept 
är aktivt eller inte. Människor är oftast omedvetna om varför ett koncept är aktivt och 
varför de har tillgång till koncepten, men de har inte någon direkt tillgång till länken som 
aktiveringen färdas längs med. De kan därför endast försöka dra slutsatser om vilken källa 
som är ansvarig för konceptets aktivering. Ett koncept kan vara aktivt av många olika 
anledningar som till exempel för att det aktiverades av ett associerande koncept, att det 
blev subliminalt visat eller för att det just hade studerats. Under vissa förhållanden blir 
källan till konceptets aktivering missattribuerat, vilket leder till felaktiga minnen. Enligt 
denna modell försvagas minnen, eller förstärks, som en funktion av hur nyligen eller hur 
ofta minnet påträffats. Därför minns personer detaljer som påträffats mer nyligt via till 
exempel en sammanfattning, jämfört med detaljer från originalinformationen. När detaljer 
inte överensstämmer med originalhändelsen, ersätts dessa med detaljer från den senaste 
källan av information. Det blir detta personen minns och är då den senaste källan av 
information felaktig blir också minnet felaktigt (Ayers & Reder, 1998). 
 
Problembeskrivning 
Det är av intresse att göra detta experiment eftersom vittnesmål används kontinuerligt och 
då är det viktigt att känna till hur lätt minnen kan förändras och vad som kan göras för att 
hindra detta. Vittnen kan bli utsatta för falsk information genom tidningar, radio och TV 
och detta kan påverka vittnet mer än de tror. Det intressanta är om personer kan minnas 
originalinformationen om de får en varning efter att de har läst en sammanfattning som 
kan innehålla vissa felaktigheter. Det skulle då betyda att en varning kan göra att vittnen 
kan erinra sig sitt originalminne, som bättre överensstämmer med verkligheten. Kunskapen 
på detta område skulle då i förlängningen kunna förhindra att människor blir oskyldigt 
dömda på grund av felaktiga vittnesmål. 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka om personer som har blivit varnade, efter en missvisande 
sammanfattning, och personer som inte har blivit varnade, skiljer sig åt gällande 
självsäkerhet och korrekt antal svar med avseende på några kritiska frågor. En skillnad 
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mellan dessa grupper, de som har läst en missvisande sammanfattning med eller utan 
varning, med avseende på några kritiska frågor kan betyda att varningen har effekt. 
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Metod 
Försökspersoner 
Med hjälp av lärare vid Luleå tekniska universitet, fick författaren tillgång till studenter för 
experimentet. Urvalet baserades på tillgänglighetsprincipen. Studenterna var 19 till 29 år 
gamla och gick alla någon form av teknisk utbildning. Tjugosex kvinnor och 48 män, totalt 
74 personer, deltog. 
 
Material 
Materialet som användes i studien var en kort filmsekvens från filmen ”Meet Joe Black”. 
Sekvensen var 2 minuter och 25 sekunder lång och var hämtad från YouTube 
(www.youtube.com/watch?v=Oj6DXB55x14 ). Filmsekvensen handlar om en man och en 
kvinna som samtalar utanför ett café, de skiljs åt och mannen råkar ut för en olycka. För 
visning av detta filmklipp krävdes en bärbar dator uppkopplad till Internet och en 
projektor. En kort sammanfattning av filmsekvensen delades ut, 1/3 fick en korrekt 
sammanfattning (Bilaga 1), denna grupp fungerade som kontrollgrupp, och 2/3 fick en 
missvisande sammanfattning av filmsekvensen (Bilaga 1). Hälften av dem som hade fått en 
missvisande sammanfattning fick en varning i textform (Bilaga 1) efter att de hade läst 
igenom sin sammanfattning. Varningen var att sammanfattningen kunde innehålla vissa 
felaktigheter. I den missledande sammanfattningen fanns fem felaktigheter (Bilaga 1) 
medan resten av sammanfattningen var identisk med den korrekta sammanfattningen. 
Deltagarna fick alla likadana häften med 14 frågor med tre svarsalternativ (Bilaga 2) som 
hade med filmen att göra. Frågorna 5, 9, 10, 12 och 14 kallades för kritiska frågor och de 
innehöll svar som fanns med i den missledande sammanfattningen. Övriga frågor 1-4, 6-8, 
11 och 13 kallades för icke kritiska frågor. Efter varje fråga besvarade samtliga hur säkra de 
var på sina svar. Försökspersonerna fyllde även i ålder, kön och om de hade sett filmen 
tidigare och, i så fall, hur många gånger. 
 
Procedur 
Lärare kontaktades via e-post och fick ange om de kunde avvara cirka 15 minuter av sin 
lektionstid till detta experiment. Två lärare svarade och det var på deras respektive 
lektioner experimentet utfördes. Författaren hade lånat dator och projektor för att kunna 
genomföra experimentet. Författaren presenterade sig kort med namn och orsak till varför 
hon var där. Författaren läste innantill från ett manus för att det skulle bli lika för alla och 
informerade även om att det var frivilligt att delta, att de fick avbryta när de ville och att de 
skulle vara anonyma. Författaren betonade dock att det var av värde att de genomförde 
hela experimentet. Alla försökspersoner fick sedan se en filmsekvens på cirka 2,5 minut ur 
filmen ”Meet Joe Black”, ett klipp som hade hämtats från YouTube. Efter filmen delades 
häften ut som innehöll sammanfattningar och frågor. Dessa hade blandats för att 
försökspersonerna slumpmässigt skulle tilldelas de olika betingelserna 
(sammanfattningarna). Försökspersonerna fick antigen läsa en korrekt eller missledande 
sammanfattning, hälften av de senare fick en varning, och därefter fick alla de besvara 
frågor rörande filmen. Samtliga fyllde i hur säkra det var på sina svar för respektive fråga, 
ålder, kön och om de hade sett filmen tidigare och, i så fall, hur många gånger. Efter det att 

http://www.youtube.com/watch?v=Oj6DXB55x14
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alla hade fyllt i sina häften samlades de in av författaren. Försökspersonerna informerades 
sedan om vad experimentet egentligen hade handlat om. 
 
Databehandling 
När alla svarsformulär hade samlats in och rättats upptäcktes att två personer hade angivit 
två svarsalternativ på fråga 14, varför de inte analyserades vidare. Totalt analyserades 72 
formulär. Data från dessa fördes in i, och bearbetades av, ett statistiskt program, 
SPSS/PASW. Signifikansprövning gjordes med variansanalys (ANOVA), vilket följdes av 
eftertest med Bonferronis korrektion för att undersöka om sammanfattningsbetingelserna 
skiljde sig åt. Skattningarnas medelvärde räknades ut innan de analyserades med hjälp av 
variansanalys (ANOVA). Eftertest med Tukey HSD gjordes för jämförelser mellan de olika 
sammanfattningsbetingelserna. 
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Resultat 
För att jämföra om typ av sammanfattning påverkade försökspersonernas prestation gjordes 
en jämförelse av de tre gruppernas totala antal rätt på frågorna. En variansanalys (ANOVA) 
genomfördes och resultatet var statistiskt signifikant, F(2,69) = 30,634 p<.001, och detta 
innebär att vilken sammanfattning försökspersonen hade fått påverkade hans/hennes 
resultat med avseende på totalt antal rätt. För att undersöka vad denna skillnad berodde på 
jämfördes grupperna genom uppdelning av frågorna i icke kritiska och kritiska, F(2,69)= 
3,562 p=.05 respektive F(2,69)= 51,393, p<.001. Eftertest med Bonferronis korrektion med 
signifikansgräns p=.05 bekräftade att signifikanta skillnader fanns mellan alla tre grupper 
med avseende på de kritiska frågorna (Figur 1). Signifikanta skillnader erhölls även med 
avseende på totalt antal rätt mellan gruppen med korrekt sammanfattning och grupperna 
med missvisande sammanfattning med och utan varning. Med avseende på icke kritiska 
frågor erhölls en signifikant skillnad mellan gruppen med korrekt sammanfattning och 
gruppen med missvisande sammanfattning med varning. 
  

 
Figur 1. Genomsnittligt andel rätta svar på kritiska och icke kritiska frågor, fördelat över om 
försökspersonen hade fått en missvisande sammanfattning innehållande felaktig information eller en 
korrekt sammanfattning. 
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En variansanalys (ANOVA) av skattningarna gav signifikanta huvudeffekter för skattningen 
av icke kritiska frågor, F(2,69)=3,494, p=.036 och för total skattning F(2,69)=3,138, p=.05. 
Eftertest med Tukey HSD (p=.059 respektive p=.058) gav gränsfallssignifikans mellan 
gruppen som fått en missvisande sammanfattning med varning och gruppen som hade fått 
en korrekt sammanfattning på total skattning, (p=.059), och mellan grupperna med 
missvisande sammanfattning med varning och missvisande sammanfattning utan varning 
på skattningen av icke kritiska frågor, (p=.058), (Figur 2). Detta berodde på att 
frihetsgraderna inte räckte till vid eftertest för att kunna avgöra vilka grupper som skiljde 
sig åt signifikant. Eftersom de tre grupperna är olika stora kan Typ I fel inte utesluts, det 
vill säga att en skillnad inte finns utan att resultatet beror på slumpen. 
 

 
 

Figur 2. Genomsnittlig skattning av säkerhet på frågorna som de som hade fått en missvisande 
sammanfattning om (Kritiska) och genomsnittlig skattning av säkerhet på frågor som alla hade lika 
stor chans att svara rätt på (Icke kritiska). 
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Diskussion 
Resultatdiskussion 
Syftet var att undersöka om personer som har blivit varnade efter en missvisande 
sammanfattning och personer som inte har blivit varnade skiljde sig åt gällande säkerhet 
och svar på kritiska frågor. För att besvara syftet gjordes ett experiment för att testa om en 
varning hade någon effekt, framförallt med avseende på antal rätt svar på kritiska frågor 
och det visades att grupperna skiljde sig mest åt just med avseende på de kritiska frågorna, 
(p<.001). Detta resultat går i linje med tidigare studier trots att designen inte var exakt 
likadan (Christiaansen & Ochalek, 1983 ). 
 
Vilken av teorierna kan då bäst förklara detta resultat? The Overwrigt/Trace Alterarion 
Account (Loftus, 1975; Loftus et al., 1978) teorin motbevisas av erhållna resultat eftersom 
de som hade fått en missvisande sammanfattning svarade rätt på vissa av de kritiska 
frågorna. Enligt denna teori skulle de inte kunna göra detta. The Source-Monitoring Account 
(Lindsay & Johnson 1989) kan förklara varför även de som hade fått en korrekt 
sammanfattning svarade fel på de kritiska frågorna. Inkodning och framplockning skedde i 
samma miljö och med samma försöksledare, vilket gör det lättare att sammanblanda 
informationen från de olika källorna. Source of activation confusion (SAC) (Ayers & Reder, 
1998) borde kunna förklara resultaten bäst, eftersom det i denna studie förlöpte liten tid 
mellan händelse (film), missledande information (sammanfattning) och frågor. Vad betyder 
då detta i förlängningen? Filmen kan likställas med en verklig olyckshändelse och 
sammanfattningen kan i verkligheten vara en tidningsnotis eller nyhetsrapportering i radio 
eller TV, vilket betyder att det är mycket viktigt att vittnen får redogöra för de händelser de 
har bevittnat innan deras minnen hinner bli påverkade av felaktig/missvisande 
information via olika medier eller andra personer.  
 
Genomsnittlig skattning av säkerheten skilde sig inte signifikant åt med avseende på de 
kritiska frågorna mellan de tre grupperna, utan de skattade sin säkerhet lika högt på de 
kritiska frågorna, oavsett om de hade besvarat dem rätt eller inte. Mest troligt beror detta 
på att försökspersonerna inte vet vilka frågor som var de kritiska. Detta betyder att det inte 
går att lita på personers säkerhetsskattning, när de tror att de minns rätt. Dessutom kan 
svaren till dessa frågor hittas både i film och sammanfattning, vilket också kan ha bidragit 
till att försökspersonerna kände sig mer säkra. Försökspersonerna kände då kanske en falsk 
trygghet i att viss information som de hade sett i filmen upprepades i sammanfattning och 
angav en hög säkerhet. Det är även så att olika individer skattar sig överlag olika högt 
beroende på dagsform, generellt självförtroende och om de känner sig säkra på vad det är 
de ska göra.  
 
Gruppen som hade fått en missvisande sammanfattning med varning skattade lägst på de 
kritiska frågorna, men presterade bättre än de som inte hade varnats och fått en 
missvisande sammanfattning, vilket kan tyda på att de som hade fått en varning blir mer 
osäkra även om de hade svarat rätt på flera av de kritiska frågorna. Detta tyder, i sin tur, på 
att varningen verkar fungera, då de kanske tänkte efter lite längre innan de svarade och 
därmed fick de kanske fler rätt. Försökspersonerna som hade läst en missvisande 
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sammanfattning utan varning skattade högre, men hade fler antal fel. Det kan tyda på att 
de var lyckligt ovetande och kände sig därför säkra på sina svar och funderade inte mycket 
på vilket svarsalternativ som var rätt utan ringade in det första de tyckte var rätt. Kan en 
varning fungera även för vittnen? Varför inte? Det kan vara svårt vissa gånger att få tag på 
vittnen direkt efter det att ett brott har begåtts eller en olycka har skett. En varning av 
någon form skulle kunna hjälpa vittnen att redogöra för sina egna minnen istället för 
minnen som har skapats utifrån felaktig information. 
 
Metoddiskussion 
I tidigare studier av bland andra Loftus (1975), McCloskey och Zaragoza (1985) och Linsay 
och Johnson (1989) har försökspersoner fått se stillbilder/bildsekvens (slides) i ett visst antal 
sekunder. I denna studie fick försökspersonerna se en filmsekvens istället. Övriga 
förändringar var att försökspersonerna kunde välja tre svarsalternativ istället för två, vilket 
tidigare studier har haft.  
 
Författaren valde tre svarsalternativ istället för två för att minska risken för att slumpen ska 
avgöra val av svarsalternativ. Författaren ville också försäkra sig om detta med hjälp av 
frågorna om säkerhet som försökspersonerna fick besvara efter varje fråga för att förhindra 
gissningar. Detta ökar validiteten i svaren.  
 
Författaren valde att ge den missvisande informationen bara någon minut efter det att 
försökspersonerna hade sett filmsekvensen istället för att vänta 24 timmar eller mer som 
andra har gjort i tidigare studier (Christiaansen & Ochalek, 1983 ). Detta val gjordes för att 
testa om det har någon effekt på minnet, att läsa en missvisande sammanfattning, när 
personerna har original informationen färskt i minnet. Tiden mellan filmen och 
sammanfattningen kan kanske ha varit för kort. Det finns då en risk för att filmen därmed 
inte hade hunnit lagras i långtidsminnet. Sammanfattningen konkurrerar därmed ut 
filmen från korttidsminnet och försökspersonerna minns därmed kanske bara 
sammanfattningen. Tjugofem minuter garanterar att minnet hunnit lagras i 
långtidsminnet. Minnestest som undersökt glömska visar dock att det är interferens och 
inte vilken tid, i sekunder, som förlöper som är det kritiska (Galotti, 2008). Denna 
interferens kan till exempel vara nya minnen, som i form av en sammanfattning som var 
fallet i denna studie. Enligt dessa resultat kan den korta tid som förlöpte mellan film och 
sammanfattning varit betydelselös i slutändan. För att kunna avgöra detta behövs 
replikerande studier där tiden mellan film och sammanfattning är längre.  
 
Försökspersonerna kan eventuellt ha blivit förvirrade över var de skulle hämta 
informationen från, filmen eller sammanfattningen, när de skulle besvara frågorna. 
Författaren kunde ha varit mer tydlig med att de skulle svara utifrån filmen. 
 
Reliabilitet och Validitet 
Eftersom författaren inte har replikerat ett tidigare experiment är det svårt att uttala sig om 
testets reliabilitet och validitet. Vissa åtgärder företogs dock för att försöka få god 
reliabilitet och hög validitet. 
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Informationen till försökspersonerna i ett experiment är en viktig del och för att uppnå 
hög reliabilitet ska den vara densamma till alla försökspersoner (McQueen & Knussen, 
2006). Detta åstadkom författaren genom att läsa innantill från ett manuskript för att se till 
att alla försökspersoner fick all information på samma sätt.  
 
Designen av experimentet var en mellangruppsdesign, vilket ger hög intern validitet. 
Försökspersonernas fördelning var slumpmässig, vilket är viktigt för grupplikheten 
(McQueen & Knussen, 2006). 
 
Begreppsvaliditet handlar om hur väl test och dold egenskap mäts (McQueen & Knussen, 
2006). I detta fall gällde det minneskapacitet, vilket testades i denna studie genom att 
försökspersonerna fick besvara frågor utifrån vad de mindes av film och sammanfattning. 
 
Relevansen av frågornas innehåll för jämförelse med ett verkligt vittnesförhör är den att 
frågorna i detta test handlar om utseende, riktning, klädsel och vem som gjorde vad. Frågor 
om detta är relevant i just ett vittnesförhör för att ta reda på vem som gjorde vad, hur såg 
förövaren/förövarna såg ut, vad de hade för klädsel, vad övriga åskådare gjorde och så 
vidare.  
 
För att kunna avgöra den externa validiteten skulle fortsatt forskning behövas, men 
paralleller mellan verkligheten och denna studie kan dock dras. Filmen som 
försökspersonerna såg kan ses som ett olyckstillbud som bevittnats och sammanfattningen 
kan ses som störande information för de som fick en missvisande sammanfattning. Vissa 
kopplingar och jämförelser går med andra ord att göra även utifrån denna studie. 
 
Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådets (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning skall fyra huvudkrav beaktas:  
1. Informationskravet – uppfylldes genom att försökspersonerna före studien/testet 
informerades om att det var frivilligt att delta. 
2. Samtyckeskravet – uppfylldes genom att försökspersonerna frivilligt valde att stanna 
kvar och samtyckte därmed till deltagande. 
3. Konfidentialitetskravet – uppfylldes genom att allt material ifylldes anonymt och på 
detta sätt kan inga svar härledas till en specifik individ och att ingen utomstående gavs 
inblick i insamlat material. 
4. Nyttjandekravet – uppfylldes genom att allt material endast användes för det angivna 
ändamålet.  
 
Framtida forskning 
Förslag på fortsatt forskning är att visa en film som visar en olycka och försökspersoner får 
sedan vittna om den händelse de just har sett. Vissa av dessa personer får vittna direkt, 
medan andra får läsa eller lyssna på missledande information innan de vittnar. Därefter 
jämförs hur dessa vittnesmål skiljer sig åt. Viktigt att vara medveten om är att alla 
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människor tolkar en och samma händelse på olika sätt och minns olika delar av samma 
händelse. 
 
Att resultatets gränsnivå, alltså att samplets storlek påverkade att det inte blev signifikanta 
resultat på skattningarna, kan också vara något att tänka på för framtida forskare. Studien 
borde replikeras, men med fler försökspersoner i varje grupp. Vidare att låta det gå till 
exempel 25 minuter mellan film och sammanfattning och att ge tydligare instruktioner 
som att svaren ska hämtas från filmen.  
 
Forskning inom detta område är av avgörande betydelse, eftersom bristande kunskap om 
minnets funktioner kan ödelägga oskyldiga människors liv på grund av felaktiga vittnesmål, 
vilka kan bli avgörande vid domslut. 
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Bilaga 1 
Korrekt återgivning av filmen 
 
Instruktioner; Följande text är en detaljerad sammanfattning av filmsekvensen Du just 
sett. Avsikten är att ge dig en bättre bild av vad Du sett. Var vänlig och läs hela texten 
innan du vänder blad 
 
En man och en kvinna kommer ut från ett café till en myllrande storstadsmiljö. Den 
blonda mannen är iklädd kostym, vit skjorta och randig slips bärande tre väskor. Kvinnan 
har brunt hår och är iklädd t-shirt och beiga byxor och bär på två väskor.  De konverserar 
ömt en stund, har svårt att skilja sig från varandra men de börjar gå skilda vägar och 
vänder sig ömsom om för att se efter varandra. Hon ser efter honom medan han går mot 
övergångsstället, men sedan fortsätter hon runt hörnet. Han stannar mitt i korsningen, 
trots att det är röd gubbe vänder han sig om för att se henne, men ser bara en ambulans 
med personal. En tutande röd bil från vänster i bild, väcker mannen och han aktar sig och 
märker inte den vita skåpbilen som kommer från andra hållet. Han blir påkörd av 
skåpbilen och flyger in i en gul taxi som kommer från vänster. Mannen landar till sist 
utanför bilden och kvar i bilden syns hans väskor och de chockade åskådarna. 
 
 
Manipulerad återgivning av filmen (felaktigheterna är kursiverade) 
 
Instruktioner; Följande text är en detaljerad sammanfattning av filmsekvensen Du just 
sett. Avsikten är att ge dig en bättre bild av vad Du sett. Var vänlig och läs hela texten 
innan du vänder blad 
 
En man och en kvinna kommer ut från ett café till en myllrande storstadsmiljö. Den 
blonda mannen är iklädd kostym, vit skjorta och randig slips bärande tre väskor. Kvinnan 
har brunt hår och är iklädd t-shirt och blå kjol och bär på två väskor.  De konverserar ömt 
en stund, har svårt att skilja sig från varandra men de börjar gå skilda vägar och vänder 
sig ömsom om för att se efter varandra. Hon ser efter honom medan han går mot 
övergångsstället, men sedan fortsätter hon rakt fram mot ambulansen. Han stannar mitt i 
korsningen, trots att det är röd gubbe vänder han sig om för att se henne, men ser bara en 
ambulans med personal. En tutande röd bil från vänster i bild, väcker mannen och han 
aktar sig och märker inte den blå skåpbilen som kommer från andra hållet. Han blir 
påkörd av skåpbilen och flyger in i en gul taxi som kommer från vänster. Mannen landar 
till sist mitt på vägen och åskådarna rusar fram. 
 
 
Varning! Den sammanfattning du just läst kan ha innehållit vissa felaktigheter! 



 

Bilaga 2 
Frågor från testet 
 
Instruktioner; Besvara följande frågor så fort som möjligt utan att se på föregående 
sida. Ringa in rätt alternativ.  
 
 

1. Varifrån kommer mannen och kvinnan ut? 

 
Bio  Affär  Café  
 

  Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
 
 

2. Hur många gånger såg mannen efter kvinnan? 

 
2 gånger 3 gånger  4 gånger  
 

 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 

3. Var konversationen… 

 
Aggressiv Öm  Lättsam 
 

 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 



 

 
4. Vad syntes i bakgrunden när kvinnan försvann? 

 
Förskolefröken med barn Sportbil  Ambulans med personal 

 
 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

5. Vad var kvinnan klädd i? 

 
Byxor  Klänning   Kjol 

 
 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket  
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

6. Vilken hårfärg hade kvinnan? 

 
Blond  Röd  Brun 
 

 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

7. Hur många väskor bar mannen på? 

 
4    3     2     

  
Hur säker är du på att du svarat rätt? 

Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 
8. Vilket mönster hade mannens slips? 

 
 Randig  Rutig  Blommig  

 
 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

9. Åt vilket håll försvann kvinnan? 

 
Rakt fram     Över gatan   Runt hörnet    

 
 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

10. Vilken färg hade bilen som först körde på mannen? 

 
Vit  Blå  Gul  
 

 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

 
11. Hur många bilar körde på mannen? 

 
1     2       3  
 
Hur säker är du på att du svarat rätt? 

Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 
12. Var landade mannen? 

 
Mitt på gatan      På trottoaren Utanför bild  

 
 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

13. Hur många väskor bar kvinnan på? 

 
1    2       3 
 

 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

14. Vad gjorde åskådarna? 

 
Såg chockade ut  Rusade fram  Ringde ambulansen  

 
 Hur säker är du på att du svarat rätt? 
Inte alls      Mycket 
säker       säker 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 


