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Sammanfattning  
 

Studiens syfte var att undersöka om en veckas retentionsintervall påverkar vittnens 
minnesbild. Vidare undersöks om man kan inkorporera missvisande information i ett vittnes 
minnesbild och om vittnen minns centrala detaljer i större utsträckning än perifera detaljer. 
Totalt deltog 17 män och 31 kvinnor i studien. Försökspersonerna fick se en filmsekvens på 
1.35 minuter. Vidare fick de fylla i ett frågeformulär med 10 frågor. Efter en veckas 
retentionsintervall fick försökspersonerna fylla i samma frågeformulär men hälften hade fått 
en sammanfattning med vilseledande information. Slumpmässig fördelning användes. 
Resultatet visade att en veckas retentionsintervall inte påverkade minnesbilden men att en del 
försökspersoner tog till sig den missvisande informationen och inkorporerade den i sin 
minnesbild. En större generalisering kan ej genomföras men resultaten påvisar betydelsen av 
missvisande information samt centrala och perifera detaljer för vittnes utsagor.  
 
Nyckelord: centrala detaljer, minnet, missvisande information, perifera detaljer, 
retentionsintervall, vittnespsykologi.  
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Eyewitness testimony- the impact of retention interval, misleading information with central 
details and peripheral details2 
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Abstract  
 

The purpose of the study was to investigate if a retention interval of one week has an impact 
on eyewitness memory. Furthermore investigates if it is possible to plant misinformation in an 
eyewitness memory, and if eyewitnesses remember central details more than peripheral 
details. There were totally 17 male and 31 women participants in the study. Participants were 
shown a 1.35 minute long movie sequence. Participants filled out a questionnaire containing 
10 questions. After a retention interval of one week, participants filled out the same 
questionnaire again but half of the participants were given a summary of the movie sequence 
containing misinformation. Random assignment was used. The result showed that one week 
retention interval did not have an impact on memory but some participants incorporated the 
misinformation in their own memory. The results cannot be generalized to a larger extent but 
the results show the importance of misinformation, central and peripheral details in 
eyewitness testimony.  
 
Keywords: central details, memory, misinformation, peripheral details, retention interval, 
eyewitness testimony.   
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När polisen ska försöka lösa brott som begås är vittnen av största betydelse. Vittnespsykologi 
behandlar vittnens utsagor och på vilka sätt ett vittne kan influeras av olika faktorer (Granhag, 
2001, Granhag & Christiansson, 2008). En av de viktigaste metoderna för att ta fram bevis i 
en brottsutredning är förhör med vittnen, brottsoffer samt misstänkta gärningsmän. Syftet med 
ett förhör är alltid att samla in så korrekt och fullständig information som möjligt om en 
brottshändelse eller omständigheterna kring den (Granhag & Christiansson, 2004, 
Rikspolisstyrelsen, 2005). Misstag kan leda till att fel person döms. I USA är det uppskattat 
att ungefär 7500 personer dömts felaktigt på grund av vittnesutsagor (Levine & Loftus, 2004, 
Pozzulo, Crescini & Lemieux, 2008). Även om det finns tillgång till DNA är det vittnets 
berättelse som behandlas först i en brottsutredning. Det var först under 1990 talet när DNA 
fick en stor genomslagskraft som rättsväsendet började ta forskning om vittnespsykologi på 
allvar (Wells & Olson, 2003). Mer än 100 människor som var fällda för brott innan DNA fick 
en stor genomslagskraft är nu frigivna. De människorna var även offer för felaktiga 
vittnesutsagor (Wells et al., 1998 ref. i Wells & Olson, 2003, Scheck et al., 2000 ref. i Wells 
& Olson, 2003). Enligt Scheck, Neufield och Dwyer, (2000 ref. i Kassin, Hosch & Memon, 
2001) finns det åtta människor som har blivit dömda till döden på grund av felaktiga 
vittnesutsagor. Granhag, (2001), Christiansson, (1996) samt Granhag och Christiansson, 
(2008) skriver att felaktiga vittnesutsagor utgör den enskilt mest bidragande orsaken till att 
människor döms för brott de inte begått.    
 

Minnets konstruktiva karaktär 
Minnet är inte någon behållare där information kodas in och sedan finns lagrad som skilda 
enheter i samma form som den ursprungligen kodades in, och som senare kan plockas fram i 
oförändrat skick efter behov (Christiansson & Granhag, 1994, Christiansson, Engelberg & 
Holmberg, 1998). Man kan säga att vid varje nytt återgivningstillfälle konstruerar människan 
nya versioner av det förflutna (Granhag & Christiansson, 2008, Thompson & Madigan, 2005). 
När människor pratar med andra, hör andra berätta, läser, ser eller hör medias beskrivningar 
av händelser, påverkar detta hur människor själva minns händelsen (Christiansson, 1996, 
Loftus, 1979 ref. i Granhag & Christiansson, 2008). Minnet är således under ständig påverkan 
av både interna och externa orsaker. Det bidrar till att människor ibland minns fel, pekar ut 
oskyldiga personer, lägger till, byter ut detaljer från ursprungliga upplevelser, eller att 
människor skapar falska minnen av hela händelseförlopp (Granhag & Christiansson, 2008).   
     Det finns glömskemekanismer, förklaringar till varför människor glömmer eller varför 
människor minns fel (Granhag, 2001). Interferens är en vanlig glömskemekanism (Granhag & 
Christiansson, 2008, Thompson & Madigan, 2005). Interferens handlar om att människor 
blandar ihop olika minnen (Levine & Loftus, 2004, Granhag & Christiansson, 2008, 
Thompson & Madigan, 2005). Vanligaste orsaken är att människor har problem med sitt 
källminne. Granhag, Christiansson, (2008), Thompson och Madigan, (2005) skriver att det 
finns vidare två olika grenar av interferens, retroaktiv interferens som avser situationer där ett 
vittne som bevittnat en händelse efteråt utsätts för information som påverkar vittnets 
minnesbild. Till exempel om ett vittne efter ett polisförhör ser en fantombild av 
gärningsmannen och efteråt ändrar sin åsikt angående gärningsmannens klädsel. Proaktiv 
interferens innebär att ett vittne före händelsen har utsatts för information som senare 
påverkar vittnets minnesbild. Till exempel att en människa lägger märke till en person som 
beter sig konstigt och sedan blir vittne till en händelse, placerar kläderna på personen som 
betedde sig konstigt på gärningsmannen. Går det för lång tid mellan en händelse och att 
människor förhörs av polisen börjar minnet att lägga ihop pusselbitar av det som vittnet inte 
kommer ihåg. Det sker tillsammans med de scheman som finns i minnet (Christiansson, 1994, 
Granhag & Christiansson, 2008). De scheman är av hur saker och ting borde vara och vad 
som logiskt sätt borde hända i olika situationer. I vittnessammanhang visar sig interferens 
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genom att vittnen minns felaktigt och vidare kan interferens skapa oerhörda konsekvenser. Ett 
vittne kan genom interferens ändra sin utsaga angående vem det var som sköt eller hur många 
gärningsmän det var. När vittnen minns fel behöver det inte betyda att det är fel på minnet. Ett 
vittnes originalminne kan mycket väl ha varit korrekt, men har haft svårt att stå emot den yttre 
påverkan det utsatts för (Granhag, 2001). Dessutom bör man komma ihåg att de flesta minnen 
som är aktuella inom vittnespsykologin tillkommit under dåliga inkodningsförhållanden till 
exempel under en mycket kort och emotionellt laddad tidsperiod (Christiansson, 1994). 
Christiansson, (1994) menar vidare att inkorrekta utsagor sällan uppkommer som en 
konsekvens av att vittnen medvetet ljuger. Istället är den totala merparten av de inkorrekta 
vittnesutsagor som lämnas av personer som uppriktigt tror att deras uppgifter är korrekta 
(Granhag, 2001). 
     Forskning kring perception, minne samt påverkbarhet/mottaglighet i vittnessammanhang 
menar Christiansson, (1994) visar att människor inte är passiva mottagare av information från 
omgivningen. Att minnet är konstruktivt leder fram till frågan om vad som händer om ett 
vittne ställs inför missvisande information. 
 

Effekten av missvisande information  

Missvisande information som introduceras för ett vittne vid både lagringsfasen och 
återgivningen kan orsaka stora problem. Det kan till och med förstöra ett vittnesmåls värde. I 
värsta fall kan det gå så långt att vittnet pekar ut fel gärningsman. Missvisande information 
kan presenteras på flera olika vis. Dels genom fotografier, tidningsartiklar men även genom 
samtal mellan olika vittnen. Forskning har enligt Granhag, (2001), Tredoux, Meissner, 
Malpass och Zimmermann, (2004) samt Levine och Loftus, (2004), visat att det är större 
sannolikhet att missvisande information uppkommer om det har varit dåliga förhållanden eller 
om händelsen har varit plötslig. Men det allra viktigaste ur vittnespsykologisk synpunkt är att 
människor ofta utsätts för media, samtal med andra människor, får se bilder på olika 
gärningsmän samt utsätts för ledande frågor i förhör som är starka bidragande faktorer till att 
vittnet sannolikt kommer att ändra sin utsaga. Forskning av Devilly, Varker, Hansen och Gist, 
(2007) visade att försökspersoner som utsattes för missvisande information integrerade den i 
sin minnesbild. Den missvisande informationen fanns även kvar när försökspersonerna blev 
testade igen en månad senare. Det visade att det felaktiga minnet stannar kvar som ett riktigt 
minne. Forskning av Hope, Ost, Gabbert, Healy och Lenton, (2007) har visat att vittnen som, 
efter att de har bevittnat en händelse, får samtala med en vän eller partner som har sett en 
annan händelse, tar in information från händelsen de inte har sett för att sedan ge en inkorrekt 
vittnesutsaga. Försökspersonerna var även mer självsäkra på den felaktiga informationen än 
den korrekta informationen.  
     I likhet med Devilly, Varker, Hansen och Gist, (2007) studie visades i studier av Hope, 
Ost, Gabbert, Healey och Lenton, (2008) samt Lemieux, Crescini och Pozzulo, (2008) att 
vittnen som samtalar med människor efter att de har bevittnat en händelse tar till sig felaktig 
information och inkorporerar den i sin minnesbild till skillnad mot vittnen som inte samtalar 
med någon. Resultatet visade även att vittnen tenderade att ty sig till människor som var 
mycket självsäkra och ändrade på sin egen vittnesutsaga. Det är viktigt att tänka på eftersom 
vittnen till en verklig händelse ofta får prata med någon direkt efter händelsen, och det är inte 
självklart att det alla gånger är en polis (Devilly, Varker, Hansen & Gist, 2007).   
     Efterhandsinformation är ett begrepp som har introducerats av Loftus, (1979 ref. i Wiklund 
& Sjöström, 2004) och som avser information som i olika form och på olika vis presenteras 
för vittnet efter händelsen som vittnesmålet handlar om. Loftus menar att minnet snarare 
växer och förändras än bleknar bort. Efterhandsinformation som kan ge effekter på minnet, 
kan till exempel ske genom massmedia, genom att man pratar med andra personer eller 
genom förhörspåverkan, det vill säga medvetet eller omedvetet användande av styrande eller 
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ledande frågor i polisförhör. Enligt Wiklund och Sjöström, (2004) verkar det som att 
efterhandsinformation som inte stämmer med den ursprungliga iakttagelsen och tolkningen av 
händelsen integreras och leder till en sammanslagning som sedan blir en ny minnesbild. Det 
pågår en diskussion bland minnesforskare om ifall det ursprungliga minnet finns kvar och 
skulle kunna plockas fram även efter det att förändringar i minnesbilden har skett.  
     Forskning av Bonham och González- Vallejo, (2009), Devilly, Varker, Hansen och Gist, 
(2007) har visat att när människor har inkorporerat felaktig information stannar den kvar i 
minnet som en faktisk minnebild. Försökspersonerna som hade inkorporerat den felaktiga 
informationen var även mer självsäkra på sitt svar jämfört med försökspersonerna som inte 
hade inkorporerat den felaktiga informationen. Levine och Loftus, (2004) menar att när 
vittnen har blivit introducerade till missvisande information övertygar vittnen sig själva att 
den missvisande informationen var med i den ursprungliga händelsen. När vittnen vidare 
övertygar sig allt mer känns den missvisande informationen mer familjär för vittnet och därför 
blir vittnet säker på att den missvisande informationen är korrekt. Christiansson och Granhag, 
(2004) skriver att en till faktor som ökar risken för att felaktigheter smyger sig in i minnet är 
om vittnen ska beskriva fler än en person. Det kan bli problematiskt för vittnet att hålla isär 
alla detaljer om gärningsmännen om de är flera stycken. De allra flesta resultaten från olika 
forskningsstudier visar att vittnen tenderar att ta till sig den missvisande och felaktiga 
informationen och interagerar den i sin minnesbild (Weinberg, Wadsworth & Baron, 1983, 
Bonham & González- Vallejo, 2009, Hope, Ost, Gabbert, Healey & Lenton, 2008, Lemieux, 
Crescini & Pozzulo, 2008, Devilly, Varker, Hansen & Gist, 2007). Forskningen visar även att 
det är möjligt att plantera in felaktiga minnen. Minnena kan vidare variera i olika storlekar 
men det är fullt möjligt att plantera in ett helt nytt felaktigt minne som försökspersoner senare 
återberättar i full detalj samt med full övertygelse om att det har skett (Bonham & González- 
Vallejo, 2009, Thompson & Madigan, 2005). Detta väcker frågan angående hur mycket man 
egentligen kan lita på ett vittnes utsaga om vittnet utsätts för felaktig och missvisande 
information.  
     De flesta forskningsstudier visar att människor integrerar den missvisande informationen i 
sin minnesbild. Det är även viktigt att tänka på att det faktiskt har hänt och kommer att hända 
många gånger till i verkligheten. Ett exempel är Stureplans morden.1994 skjuter två män mot 
en restaurangs entré. Fyra människor dör och 20 skadas (Granhag, 2001). För att be 
allmänheten om hjälp gav polisen ut två fotografier på gärningsmännen. Fotografierna var 
tagna långt innan händelsen där den ena gärningsmannen hade skägg och den andra var 
renrakad. När polisen förhörde vittnen sade flera att det var den skäggige som sköt. När 
gärningsmännen greps hade en av dem skägg och en var renrakad. Det blev problematiskt för 
polisen att veta vem som var den skäggige. Vittnen som skulle in till polisförhör kunde ha sett 
fotografierna och blandat ihop den aktuella minnesbilden med de gamla fotografierna. 
Följaktligen ska polisen akta sig för att lämna ut gamla bilder på gärningsmän.  
 
     Retentionsintervallet  

Den period som förflutit mellan att en människa har upplevt en händelse, till att människan 
har berättat om det, till exempel bevittnat ett brott för att sedan kallas till polisförhör kallas i 
minnesforskningen för retentionsintervall (Granhag, 2001, Granhag & Christiansson, 2008, 
Levine & Loftus, 2004, Thompson & Madigan, 2005).   
     I vittnespsykologiska sammanhang är det inte ovanligt med mycket långa 
retentionsintervall. Det kan gå lång tid mellan att ett vittne har bevittnat en händelse till att 
vittnet kallas till ett första förhör. Men det kan även gå lång tid mellan det första och andra 
förhöret, således är det inte ovanligt att det hinner gå veckor eller månader mellan det att ett 
vittne gjort sina iakttagelser och att vittnet ställs inför en vittneskonfrontation. Generellt kan 
man säga att desto längre tid som hinner passera desto sämre är förutsättningarna för ett 
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korrekt utpekande (Granhag & Christiansson, 2008). Sambandet mellan förmågan att känna 
igen ansikten och retentionsintervallets längd går inte helt i linje med varandra. Därför 
påverkar inte retentionsintervallets längd alltid människors olika förmåga att känna igen 
ansikten (Granhag & Christiansson, 2008). Både laboratoriestudier och studier av verkliga fall 
visar att den mest dramatiska minnesförsämringen sker efter ett retentionsintervall på cirka en 
vecka (Sheperd, 1983 ref i. Granhag & Christiansson, 2008, Valentine et. al., 2003 ref i. 
Granhag & Christiansson, 2008).  
    Enligt Wiklund och Sjöström, (2004) finns det forskningsresultat som tyder på att längden 
på retentionsintervallet är ihopkopplat med hur emotionellt laddade händelser påverkar 
minnet. Mer konkret är att forskare har påpekat att flera av de studier som visat på negativa 
minneseffekter på grund av händelsens starka emotionella laddning använt sig av mycket 
korta retentionsintervall ofta mindre än en timme. Om däremot retentionsintervallet förlängs 
upp till två veckor tenderar den negativa effekten att avta eller helt utebli (Granhag, 2001).        
     Om det är ett långt retentionsintervall mellan händelsen och polisförhöret ökar chansen för 
att missvisande information ska uppkomma (Christiansson, Engelberg & Holmberg, 1998).  
Enligt Christiansson och Granhag, (2008) har människor lättare för att minnas det centrala i 
en händelse samt om händelsen ger en känslomässig reaktion. En aspekt inom 
vittnespsykologi som är ihopkopplat till minnet och retentionsintervallet är centrala och 
perifera detaljer i en händelse.   
 

     Centrala och Perifera detaljer 
Inom vittnespsykologin talas det ofta om centrala och perifera detaljer. Med centrala detaljer 
menas alla detaljer som finns i centrum vid själva händelsen medan perifera detaljer är 
detaljer som finns runt omkring händelsen (Devilly, Varker, Hansen & Gist, 2007). 
Christiansson, (1994) skriver att det har visat sig genom psykologiska studier att vittnen 
minns bäst när exponeringstiden är lång, när vittnet inte har några förväntningar på sig samt 
när vittnet instrueras att i sin beskrivning försöka återge centrala detaljer än perifera detaljer. 
     Granhag, (2001), Berntsen, (2002) och Christiansson, (1992) skriver att forskning som är 
gjord kring centrala och perifera detaljer visar att vittnen som har sett ett emotionellt laddat 
scenario har bättre minne för centrala detaljer än perifera detaljer än de vittnen som sett ett 
neutralt scenario. Levine och Loftus, (2004) håller med Granhag, (2001), Berntsen, (2002) 
och Christiansson, (1992) men menar att även om vittnen minns centrala detaljer bättre än 
perifera detaljer är de centrala detaljerna långt ifrån felfria. En del forskning har visat att hög 
grad av stress minskar minnet för perifera detaljer medan minnet för centrala detaljer ökar 
(Berntsen, 2002). I Berntsens studie, (2002) visades att i minnen av traumatiska och 
stressfyllda händelser mindes försökspersonerna signifikant mer centrala detaljer än perifera 
detaljer. 
     En förklaring till att vittnen minns mer centrala detaljer än perifera detaljer är att vittnen 
fokuserar på de delar som framkallar den känslomässiga reaktionen. Det bidrar till att det sker 
en djupare och mer genomarbetad inkodning av de delar i händelseförloppet som är centrala 
detaljer än de perifera delarna (Christiansson, 1994). I ett experiment visades två bildserier, en 
traumatisk och en neutral (Christiansson, 1984 ref. i Christiansson, 1994). Resultatet visade 
att försökspersonerna som hade sett den neutrala versionen mindes perifera detaljer bättre och 
försökspersonerna som hade sett den traumatiska versionen mindes de traumatiska centrala 
detaljerna. Vidare undersöktes samma försökspersoner genom fri återgivning två veckor 
senare där det visades att försökspersonerna mindes de centrala traumatiska detaljerna mycket 
bättre än motsvarande centrala detaljer i den neutrala versionen. Försökspersonerna som hade 
sett den neutrala versionen mindes fortfarande bättre gällande perifera detaljer än centrala 
detaljer. I en studie av Christiansson, (1992) förhördes vittnen två gånger rörande en händelse. 
Vid andra förhöret som ägde rum mellan 4 och 15 månader senare visades att minnesbilden 
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rörande de centrala detaljerna från händelsen var stabila men att minnesbilden rörande de 
perifera detaljerna hade förändrats. Christiansson, (1992) menar vidare att vittnen minns mest 
centrala detaljer under känsloladdade händelser och tvärtom för perifera detaljer. En annan 
orsak som kan bidra till varför människor inte minns perifera detaljer kan vara att de drabbas 
av tunnelminne. Enligt Korchin och Wachtel, (1964, 1967, 1968 ref. i Christiansson, 1994), 
Granhag och Christiansson, (2008), Loftus, Loftus och Messo, (1987) samt Berntsen, (2002) 
används begreppet tunnelseende för att beskriva hur en människas uppmärksamhet kan 
förändras och snävas in vid ett emotionellt stresstillstånd. När man är med om en stressfylld 
händelse uppkommer tunnelseende som en mental psykologisk insnävning. Det leder till att 
vissa detaljer blir tydligare än andra. Detta blockerar även temporärt åtkomlighet av perifer 
information men den finns fortfarande lagrad i minnet (Christiansson, 1996, 1992, Berntsen, 
2002). Forskning av Berntsen, (2002) visade att försökspersonerna mindes mer centrala 
detaljer än perifera detaljer. Man fann även en svag men signifikant korrelation mellan antal 
ihågkomna centrala detaljer och känslomässig intensitet, vilket går i linje med forskning kring 
tunnelseende. Men i forskning av Migueles och Garcia- Bajos, (1999) mindes 
försökspersonerna lika mycket centrala detaljer som perifera detaljer. Forskning inom 
vittnespsykologi de senaste 30 åren har enligt Deffenbacher, Bornstein, Penrod och McGorty, 
(2004) fortfarande ännu inte lyckats att ge en tydlig förklaring till om hög stress har en 
positiv, negativ eller ingen påverkan på ett vittnes minne. Forskning av Devilly, Varker, 
Hansen och Gist, (2007) visade att försökspersonerna överlag mindes signifikant mer korrekt 
gällande centrala detaljer jämfört med perifera detaljer. Samma resultat visades när 
försökspersonerna testades en månad senare. Granhag och Christiansson, (2008) skriver att 
när vittnet efter en tid har fått en känslomässig distans till händelsen kan man komma åt den 
perifera informationen och rekonstruera den. Vidare har åtkomligheten av perifer 
detaljinformation visat sig att öka efter en tid (Granhag & Christiansson, 2008). Vidare 
forskning av Deffenbacher, Bornstein, Penrod och McGorty, (2004) har visat att hög grad av 
stress har en negativ påverkan på ett vittnes utsaga och vid vittnes identifikationer. Men i 
forskning måste man ta i beaktelse att försökspersoner i kontrollerade miljöer omöjligt kan 
uppleva samma grad av stress som i en verklig händelse. Således menar Deffenbacher, 
Bornstein, Penrod och McGorty, (2004) att forskare ska akta sig för att generalisera för 
mycket.   
     Enligt Deffenbacher och Loftus, (1983, 1979 ref. i Christiansson, 1994) är det mycket 
svårt att jämföra vittnes utsagor i laboratorier mot verklig händelse. De menar vidare att 
graden av stress ökar markant vid en verklig händelse jämfört med i ett laboratorium och att 
man därför kan förvänta sig en ännu sämre minnespresentation i en verklig händelse. Man kan 
inte enligt etikens regler utsätta en människa för hur stark stress som helst för att forska på 
minnet. Att genomföra sådana studier kräver enligt Christiansson, (1994) att en 
forskningsetisk kommitté prövar forskningsmetoderna först. Forskning menar Levine och 
Loftus, (2004) behövs för att definiera centrala och perifera detaljer. Vad som är centralt för 
ett vittne kan lika gärna vara perifert för ett annat vittne (Christiansson, 1994). 
    En annan förklaring till varför människor minns känsloladdade händelser annorlunda än 
neutrala verkliga händelser kan vara att de känsloladdade händelserna är distinkta samt 
utmärkande. Forskning av Loftus, Loftus och Messo, (1987), Dagnall, Buckley och Parker, 
(2009) har visat att människans ögon fixerar snabbare, oftare och längre tid på ovanliga 
objekt. Ett fenomen som är kopplat till centrala och perifera detaljer är 
vapenfokuseringseffekten. Kramer, Buckhout och Eugenio, (1990), Loftus et al., (1987), 
Maass och Köhnken, (1989) ref. i Christiansson, 1994) samt Loftus, Loftus och Messo, 
(1987) menar att om en människa har ett vapen riktat mot sig riktas uppmärksamheten mot 
vapnet. Det kan leda till att vittnet kan ge en detaljerad information om vapnet men inte om 
någonting annat. Enligt Tredoux, Meissner, Malpass och Zimmerman, (2004), Loftus, Loftus 
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och Messo, (1987) minskar vittnets förmåga att ge en detaljerad beskrivning av 
gärningsmannen vid närvaro av ett vapen. Vapenfokuseringseffekten uppträder speciellt vid 
brott som sker under en kort tid och där vapnet är tydligt exponerat. Vittnet har likt alla 
människor ett limiterat uppmärksamhetsutrymme till sitt disponerande och eftersom att vapnet 
drar till sig uppmärksamhet finns mindre utrymme kvar till inkodning av gärningsmannens 
utseende. Det behöver inte betyda att personer som hotats med vapen automatiskt skulle vara 
opålitliga vittnen men det finns en anledning att vara försiktig vid granskning av deras 
vittnesmål (Granhag & Christiansson, 2008). Levine och Loftus, (2004) menar att när en 
människa upplever en emotionell händelse till exempel ett rån, blir man så koncentrerad på 
det centrala i händelsen (vapnet) att minnet förstärks för det centrala medan det försämrar 
minnet för det perifera. Forskning av Loftus, Loftus och Messo, (1987) har visat belägg för att 
vittnens ögon fixerar längre på ett vapen än på andra omkringliggande detaljer. I deras studie 
visades att försökspersonernas ögon fixerade på vapnet i 242.0 millisekunder mot 
kontrollgruppen 200.3 millisekunder.  
 
Syfte och hypoteser 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om en veckas retentionsintervall påverkar 
vittnens minnesbild. Vidare är syftet att undersöka om vittnens utsagor påverkas av 
missvisande information och om det visar sig att vittnen i större grad minns centrala detaljer 
från en händelse än perifera detaljer.   
Hypoteser: 
  

• Vittnen minns mest korrekt första gången deras minne testas och sämre efter en veckas 
retentionsintervall.  

• Vittnens utsagor påverkas av missvisande information.  
• Vittnen minns mer centrala detaljer än perifera detaljer.  

 

Metod 
 

Valet att använda frågeformulär i studien gjordes för att kunna undersöka samband mellan 
faktorer samt att kunna dra generella slutsatser på gruppnivå.  
 
Försökspersoner 

48 försökspersoner deltog i studien. Av dessa var 31 kvinnor och 17 män. Medelåldern var 
22.25 år. Alla försökspersoner är studenter vid en mellanstor högskola i södra Sverige. 
Urvalet baserades på att föreläsare kontaktades och tillfrågades om det fanns möjlighet att 
genomföra ett experiment under deras föreläsningar. Således blev det ett tillgänglighetsurval. 
Två stycken klasser från två olika kurser deltog i studien. Eftersom samtliga försökspersoner 
testades två gånger genomfördes fyra experimenttillfällen. Försökspersonerna delades 
slumpvis in i experimentgrupp och kontrollgrupp. 32 bortfall förekom i studien på grund av 
bortglömd personlig kod (8), ofullständigt ifyllda frågeformulär (6) samt att 
försökspersonerna inte var deltagande vid andra experimenttillfället (18).  
     I samband med experimentet tillfrågades alla försökspersoner både skriftligt och muntligt 
om de ville delta. De informerades om att experimentet var helt frivilligt och att de kunde 
avbryta sitt deltagande när som helst. De informerades vidare om att svaren på 
frågeformulären skulle behandlas konfidentiellt och att de kunde kontakta försöksledaren via 
e-post adress om de ville ta del av hela studien eller resultatet (se bilaga 1).  
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Material 

Materialen som använts i studien är en visad filmsekvens samt ett frågeformulär. Vid samtliga 
experimenttillfällen har det varit samma frågeformulär (se bilaga 2). Filmsekvensen visades i 
två likadana föreläsningssalar på en dvd spelare på en storbildsskärm vid två 
experimenttillfällen. Detta för att alla försökspersoner skulle ha samma förutsättningar för att 
se filmsekvensen samt för att kontrollera att den fysiska miljön var likadan vid samtliga 
experimenttillfällen. Filmsekvensen kommer från filmen München1, är 1,35 minuter lång och 
består av ett mord, där offret blir avrättat. Från filmsekvensen valdes tio aspekter ut varav fem 
aspekter rör centrala detaljer och fem aspekter rör perifera detaljer. Centrala detaljer består av 
detaljer som är relevanta för själva händelsen och knutna till händelsens emotionella laddning 
medan perifera detaljer är bakgrunds detaljer som inte rör själva händelsen. Det är samma tio 
aspekter som berörs och i samma ordningsföljd i frågeformuläret i de fyra 
experimenttillfällena. Det som skiljer sig åt i frågeformuläret är sättet som försökspersonerna 
ombads att beskriva sina minnesbilder. Vid första experimenttillfället fick alla 
försökspersoner ett neutralt frågeformulär. Vid andra experimenttillfället fick 
försökspersonerna samma frågeformulär med exakt samma tio frågor som vid första 
experimenttillfället, men hälften av frågeformulären innehöll en sammanfattning (se bilaga 3) 
av filmsekvensen. Sammanfattningen bestod av både korrekt och missvisande information 
angående filmsekvensen. Det gavs missvisande information om tre frågor som behandlade 
centrala detaljer av filmsekvensen och tre frågor som behandlade perifera detaljer angående 
filmsekvensen. Den korrekta informationen som gavs behandlade två frågor angående 
centrala detaljer och två frågor angående perifera detaljer i filmsekvensen, hur offret var klätt, 
hur offret tog sig till sin lägenhet, hur gärningsmännen tog sig från mordplatsen till flyktbilen 
och hur flyktbilen såg ut. Innan frågeformulären delades ut blandades de för att det skulle ske 
en slumpvis fördelning av frågeformulären till försökspersonerna för att öka den interna 
validiteten. Försökspersonerna som fick sammanfattningen utgör experimentgruppen och 
försökspersonerna som inte fick sammanfattningen utgör kontrollgruppen. För att öka 
reliabiliteten har försöksledaren låtit tre oberoende personer läsa igenom frågeformuläret och 
instruktionerna för att minimera risken för att missförstånd ska uppstå. När det gäller den 
missvisande informationen har den skapats skild från vad som verkligen syns i filmsekvensen. 
Den missvisande informationen handlar om hur offret och gärningsmännen möts, hur 
gärningsmännen såg ut, vilket vapen de använde sig av, hur offret blev avrättat, hur många 
vittnen det fanns till avrättningen samt hur många kumpaner gärningsmännen hade. 
Försökspersonerna kunde få noll, ett och två poäng på varje fråga. Innan första 
experimenttillfället har försöksledaren skapat en rättningsmall för frågeformuläret. I 
rättningsmallen står klart och tydligt vilka aspekter som det frågas efter som måste vara med i 
svaret för att försökspersonerna ska få noll, ett och två poäng. Om några eller någon av 
aspekterna saknades i svaret fick försökspersonerna inte full poäng på frågan. Det var olika 
aspekter som skulle vara med i svaret på varje fråga. Noll poäng gavs om försökspersonerna 
inte hade gett ett svar där alla aspekter som var tvunget att vara med för att få ett poäng. Ett 
poäng gavs om försökspersonerna i sitt svar hade angett de aspekter som krävdes för att få ett 
poäng men aspekterna var för få för att få två poäng. Två poäng gavs om försökspersonerna i 
sitt svar hade angett alla de aspekter som krävdes för att de skulle få två poäng. Vid andra 
experimenttillfället när den missvisande sammanfattningen delades ut kunde 
försökspersonerna, förutom den ordinarie poängskalan, få yieldpoäng om de tog till sig den 
missvisande informationen och inkorporerade den i sitt svar på varje fråga. De kunde få noll, 
ett eller två yieldpoäng. Försökspersonerna fick noll yieldpoäng om de inte hade inkorporerat 
någon missvisande information alls i sitt svar. Ett yieldpoäng fick försökspersonerna om de 

                                                
1 För vidare referenser, se referenslistan under Kennedy.  
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hade inkorporerat de missvisande aspekterna i sitt svar som krävdes för ett poäng men var för 
få för att få två poäng. Två yieldpoäng gavs om försökspersonerna hade inkorporerat alla de 
missvisande aspekterna i sitt svar som krävdes för att få två poäng. Yieldpoängen delades 
även ut till alla försökspersoner under det första experimenttillfället för att kontrollera om 
försökspersonerna av sig själva inkorporerade missvisande information. Samt för att 
kontrollera att det var manipulationen med den missvisande informationen vid andra 
experimenttillfället som skulle påverka deras svar i frågeformuläret. Vid andra 
experimenttillfället delades även yieldpoäng ut till de försökspersoner som utgjorde 
kontrollgruppen för att kontrollera om de också inkorporerade missvisande information av sig 
själva. Anledningen till varför försökspersonerna kunde få noll, ett och två ordinarie och 
yieldpoäng var för att öka möjligheten till spridning i kontrollgruppen och 
experimentgruppen. Bakgrunds frågor rörande ålder och kön placerades först i 
frågeformuläret tillsammans med fyra rutor där försökspersonerna fick fylla i en personlig 
kod. Koden bestod av två valfria siffror och två valfria bokstäver. Koden som 
försökspersonerna fick fylla i var väldigt viktig dels eftersom deltagandet var frivilligt och 
svaret skulle behandlas konfidentiellt samt att det var genom koden som försöksledaren kunde 
jämföra försökspersonernas svar i det första frågeformuläret med det andra frågeformuläret.   
 
Procedur 

Föreläsningarna har besökts i början av föreläsningarna. Information angående studiens syfte 
har getts, både skriftligt och muntligt vid samtliga fyra experimenttillfällen. Studenterna 
informerades om att studien är en C-uppsats i psykologi angående minnet, att en filmsekvens 
kommer att visas, att ett frågeformulär kommer att delas ut efter föreläsningen samt att ett nytt 
frågeformulär kommer att delas ut en vecka senare. Vidare informerades att deltagandet var 
helt frivilligt, att försökspersonerna kunde avsluta sitt deltagande när som helst samt att 
svaren på frågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt. Efter det visades filmen.  
     Efter ett retentionsintervall på ungefär 120 minuter delades frågeformulären ut till alla 
försökspersoner. Den första sidan på frågeformuläret innehöll en beskrivning av studien, etik 
aspekter som de även hade blivit informerade muntligt om, hur de kunde kontakta 
försöksledaren om de hade några frågor eller om de ville ta del av studien samt information 
om den personliga koden. Vidare informerades försökspersonerna muntligt att det var tio 
frågor rörande filmsekvensen. De ombads att svara så utförligt de kunde på varje fråga i 
enlighet med sin minnesbild och att de skulle försöka att inte titta på personen som satt 
bredvid. Avslutningsvis informerades försökspersonerna om att försöksledaren stod till 
förfogande efter ifyllandet av frågeformuläret för att besvara frågor angående studien. Tiden 
för ifyllandet av frågeformulären varierade mellan 10-20 minuter. Vid andra 
experimenttillfället informerades deltagarna ännu en gång om de etiska aspekterna innan 
frågeformulären delades ut. Hälften av frågeformulären innehöll den här gången en 
sammanfattning där missvisande information gavs angående tre centrala detaljer och tre 
perifera detaljer från filmsekvensen samt korrekt information om två centrala detaljer och två 
perifera detaljer från filmsekvensen. Frågeformulären blandades för att det skulle bli en 
slumpmässig fördelning av sammanfattningen eftersom hälften av försökspersonerna inte 
skulle få någon sammanfattning alls. För att försökspersonerna inte skulle lägga märke till att 
inte alla fick en sammanfattning satt det först ett försättsblad (se bilaga 4) som i det första 
experimenttillfället där det stod information om studiens syfte, etik aspekter, hur de kunde 
kontakta försöksledaren samt information om det var väldigt viktigt att de fyllde i samma 
personliga kod som förra gången för att försöksledaren skulle kunna para ihop det första 
frågeformuläret med det andra frågeformuläret.  
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Dataanalys  

Totalpoängen för frågorna samt totala yield poängen räknades ut för samtliga 
försökspersoner, enligt rättningsmallen. Efter det lades all rådata in i dataprogrammet SPSS. 
Tvåvägs variansanalys för beroende mätningar (mixed design) och Trevägs variansanalys för 
beroende mätningar (mixed design) användes för att undersöka eventuella skillnader och 
samband mellan de olika försökspersonerna och grupperna.  
 
Kodningslista 

I frågeformuläret har försöksledaren använt sig av två frågekategorier. Dessa är centrala och 
perifera. 

• Centrala detaljer innebar att centrala aspekter behandlas. Dessa utgör frågorna 1, 3, 4, 
5, 6 i frågeformuläret.  

• Perifera detaljer innebär att perifera aspekter behandlas. Dessa utgör frågorna 2, 7, 8, 
9, 10 i frågeformuläret. 

 
Vid den andra mätningen skapades en sammanfattning där försöksledaren gav missvisande 
information om tre centrala detaljer, tre perifera detaljer samt korrekt information om två 
centrala detaljer och två perifera detaljer.  
  

• Centrala missvisande utgör frågorna 3, 4, 5 
• Perifera missvisande utgör frågorna 6, 8, 10 
• Korrekt information utgör frågorna 1, 2, 7, 9  

  
 

Resultat 
 

Tabell 1: Medelvärde och standardavvikelse för kontrollgrupp och experimentgrupp i de 6 
olika frågekategorierna samt totalpoäng.  
             

     Kontrollgrupp (n=24) 
 
Mätning 1             Mätning 2  
 M        SD            M        SD 

         
      Experimentgrupp (n=24) 
 
Mätning 1                            Mätning 2  
M            SD                      M           SD  

Totalpoäng 8.75     3.22       10.00      2.11 9.67        3.00                  10.09       2.57 
Total centrala 3.67     2.21         4.58      1.35  4.96        2.03                    5.50       1.82 
Total perifera 5.08     1.74         5.42      1.47 4.71        2.01                    4.58       1.53  
Total yield 0.17     0.38         0.62      1.09 0.29        0.69                    2.70       1.92 
Yield central 0.00     0.00         0.17      0.56 0.04        0.20                    1.20       1.18   
Yield perifer 0.17     0.38         0.46      0.83  0.25        0.68                    1.50       1.32  
Total korrekt2 3.88     1.78         4.29      1.55   4.21        1.81                    5.21       1.22 
 
Retentionsintervall 

En tvåvägs variansanalys för beroende mätningar (mixed design) genomfördes för att 
undersöka om det fanns en skillnad i totalpoäng mellan typ av grupp (experimentgrupp och 
kontrollgrupp) och i retentionsintervallet (mätning 1 och mätning 2). Beroende variabel var 
totalpoäng. Oberoende variablar var typ av grupp och retentionsintervallet. Totalt sett 
gällande totalpoäng för både experimentgruppen och kontrollgruppen fanns ingen signifikant 

                                                
2 Total korrekt betyder försökspersonernas poäng på frågorna där det gavs korrekt information i 
sammanfattningen vid andra mätningen jämfört med första mätningen.  
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effekt av retentionsintervallet. Deltagarna mindes nästan lika mycket vid mätning 1 som vid 
mätning 2 . Gällande skillnad i totalpoäng mellan experimentgruppen och kontrollgruppen 
uppvisandes ingen signifikant effekt. Det uppvisades ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan retentionsintervallet och typ av grupp. Båda grupperna mindes nästan lika mycket vid 
mätning 1 och mätning 2. 
     En trevägs variansanalys för beroende mätningar (mixed design) genomfördes för att 
undersöka om det fanns en skillnad i effekt av typ av detalj (totala centrala och perifera 
poäng), retentionsintervallet (mätning 1 och mätning 2) och typ av grupp (experimentgrupp 
och kontrollgrupp). Beroende variabel var poängen. Oberoende variabler var typ av detalj, 
retentionsintervallet och typ av grupp. Det uppvisades ingen signifikant effekt av 
retentionsintervallet totalt sett för alla deltagare. Försökspersonerna påverkades inte av 
retentionsintervallet på en vecka. Det uppvisades ingen signifikant effekt i typ av detalj totalt 
sett hos alla försökspersoner. Det uppvisades ingen signifikant effekt i typ av grupp. Båda 
grupperna hade nästan lika mycket poäng. Det uppvisades en signifikant interaktionseffekt 
mellan retentionsintervallet och typ av grupp F1,46=10.20,p<0.05,partialη2=0.18. Vid mätning 
1 hade kontrollgruppen M=0.17 SD=0.38 och experimentgruppen hade M=0.29 SD=0.69. Vid 
mätning 2 hade kontrollgruppen M=0.62 SD=1.09 och experimentgruppen M=2.70 SD=1.92. 
Effektstyrkan visar att anledningen till varför experimentgruppen och kontrollgruppen ökar i 
medelvärde vid andra mätningen beror till 18 % på typ av grupp och retentionsintervallet. Det 
uppvisades ingen signifikant interaktionseffekt mellan typ av grupp och typ av detalj. 
Experimentgruppen och kontrollgruppen svarade ungefär likadant på centrala och perifera 
frågor. Det uppvisades ingen signifikant interaktionseffekt mellan retentionsintervallet och 
typ av detalj. Retentionsintervallet påverkade inte centrala detaljer mer än perifera detaljer. 
Det uppvisades ingen signifikant interaktionseffekt mellan retentionsintervallet, typ av detalj 
och typ av grupp.  
 
Missvisande information 

En tvåvägs variansanalys för beroende mätningar (mixed design) genomfördes för att 
undersöka om det fanns en skillnad i totalyield poäng mellan typ av grupp (experimentgrupp 
och kontrollgrupp) och i retentionsintervallet (mätning 1 och mätning 2). Beroende variabel 
var totalyield poäng. Oberoende variabler var retentionsintervallet och typ av grupp. Det 
uppvisades en signifikant effekt av typ av grupp i totalyield poäng F 
1,46=37.46,p<0.05,partialη2=0.45. Kontrollgruppen hade M=0.79 SD=1.47 och 
experimentgruppen hade M=2.99 SD=2.61. Experimentgruppen hade högre poäng i 
yieldpoäng än kontrollgruppen. Effektstyrkan visar att variationen i totalyield poäng beror till 
45 % på den missvisande informationen som gavs till experimentgruppen vid mätning 2. Det 
uppvisades en signifikant effekt av retentionsintervall totalt sett F 
1,46=20.40,p<0.05,partialη2=0.31. Vid mätning 1 hade försökspersonerna totalt sett M=4.67 
SD=0.21. Vid mätning 2 hade försökspersonerna totalt sett M=4.95 SD=0.19. Effektstyrkan 
visar att anledningen till varför försökspersonerna totalt sett hade högre totalyield poäng vid 
mätning 2 beror till 31 % på den missvisande informationen som gavs vid mätning 2. Det 
uppvisades en signifikant interaktionseffekt mellan typ av grupp och retentionsintervallet F 
1,46=17.38,p<0.05,partialη2=0.27. Vid mätning 1 hade experimentgruppen M=0.29 SD=0.11 
och kontrollgruppen M=0.17 SD=0.11. Vid mätning 2 hade experimentgruppen M=2.71 
SD=0.32 och kontrollgruppen M=0.63 SD=0.32. Effektstyrkan visar att variationen i 
yieldpoäng beror till 27 % på den missvisande informationen som experimentgruppen fick vid 
mätning 2.   
     En tvåvägs variansanalys för beroende mätningar (mixed design) genomfördes för att 
undersöka om det fanns en skillnad i totalkorrekta poäng mellan typ av grupp 
(experimentgrupp och kontrollgrupp) och retentionsintervallet (mätning 1 och mätning 2). 
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Beroende variabel var poängen. Oberoende variabler var typ av grupp och 
retentionsintervallet. Det uppvisades ingen signifikant skillnad mellan grupperna i 
totalkorrekta poäng. Båda grupperna hade nästan lika mycket poäng i totalkorrekta. Det 
uppvisades en signifikant effekt i totalkorrekta poäng i retentionsintervallet oavsett typ av 
grupp. F 1,46=8.16,p<0.05,partialη2= 0.151. I mätning 1 hade försökspersonerna totalt sett 
M=4.04 SD=0.26 och vid mätning 2 M=4.75 SD=0.20. Effektstyrkan visar att variationen i 
totalkorrekta beror till 15 % på retentionsintervallet. Totalt sett mindes försökspersonerna 
bättre vid mätning 2. Det uppvisades ingen signifikant interaktionseffekt mellan typ av grupp 
och retentionsintervallet. Båda grupperna ökade i poäng vid mätning 2.  
 
Centrala och perifera detaljer 

En trevägs variansanalys för beroende mätningar (mixed design) genomfördes för att 
undersöka om det fanns en skillnad i yieldpoäng i retentionsintervallet (mätning 1 och 
mätning 2), typ av detalj (centrala och perifera detaljer) och typ av grupp (experimentgrupp 
och kontrollgrupp). Beroende variabel var yieldpoäng. Oberoende variabler var typ av detalj, 
retentionsintervall och typ av grupp. Det uppvisades en signifikant effekt av 
retentionsintervallet totalt sett F 1,46=4.88,p<0.05,partialη2=0.096. Försökspersonerna hade vid 
mätning 1 M=0.11 SD=0.04 och vid mätning 2 M=0.83 SD=0.11. Försökspersonerna hade 
högre yieldpoäng vid mätning 2. Effektstyrkan visar att variationen i yieldpoäng beror till 10 
% på retentionsintervallet. Det uppvisades en signifikant effekt mellan typ av grupp i 
yieldpoäng totalt sett F 1,46=20.40,p<0.05,partialη2=0.31. Totalt sett hade experimentgruppen 
M=0.75 SD=0.09 och kontrollgruppen M=0.20 SD=0.09. Effektstyrkan visar att 
experimentgruppens höga yieldpoäng beror till 31 % på den missvisande informationen de 
fick vid mätning 2. Experimentgruppen hade högre yieldpoäng än kontrollgruppen. Det 
uppvisades en signifikant effekt av typ av detalj totalt sett oavsett typ av grupp och 
retentionsintervallet F 1,46=4.88,p<0.05,partialη2=0.096. Totalt sett hade försökspersonerna 
M=0.35 SD=0.07 i centralayield poäng och M=0.59 SD=0.09 i periferayield poäng. Totalt sett 
hade försökspersonerna högre yieldpoäng på perifera detaljer än på centrala detaljer. 
Effektstyrkan visar att variationen i yieldpoäng på centrala och perifera frågor beror till 10 % 
på typ av detalj. Det uppvisades ingen signifikant interaktionseffekt mellan typ av grupp och 
typ av detalj. Experimentgruppen och kontrollgruppen mindes nästan lika mycket centrala och 
perifera detaljer. Det uppvisades en signifikant interaktionseffekt mellan retentionsintervallet 
och typ av grupp F 1,46=17.38,p<0.05,partialη2=0.27. Vid mätning 1 hade experimentgruppen 
M=0.15 SD=0.16 och kontrollgruppen M=0.08 SD=0.06. Vid mätning 2 hade 
experimentgruppen M=1.35 SD=0.16 och kontrollgruppen M=0.31 SD=0.16. Effektstyrkan 
visar att variationen mellan alla fyra medelvärden beror till 27 % på den missvisande 
informationen som gavs vid mätning 2. Det uppvisades ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan retentionsintervallet och typ av detalj. Retentionsintervallet hade samma effekt 
gällande centralayield poäng och periferayield poäng. Försökspersonerna ökade i både 
centralayield poäng och periferayield poäng mellan mätning 1 och mätning 2. Det uppvisades 
ingen signifikant interaktionseffekt mellan retentionsintervallet, typ av detalj och typ av 
grupp. Ökningen i yieldpoäng var nästan lika stor från mätning 1 till mätning 2 för både 
experimentgruppen och kontrollgruppen.  
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om en veckas retentionsintervall påverkar 
vittnens minnesbild. Vidare var syftet att undersöka om vittnens utsagor påverkas av 
missvisande information och om vittnen minns centrala detaljer bättre än perifera detaljer.  
Sheperd, (1983) ref i. Granhag och Christiansson, (2008), Valentine et. al., (2003) ref. i 
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Granhag och Christiansson, (2008) menar att den mest dramatiska minnesförsämringen sker 
efter cirka en vecka. I den aktuella studien visar resultatet överlag att både experimentgruppen 
och kontrollgruppen mindes nästan lika mycket vid första och andra mätningen i vanliga 
poäng. Således hade retentionsintervallet på en vecka inte den betydelsen som var väntat och 
därför bekräftas inte hypotesen om att vittnen minns mer korrekt första gången deras minne 
testas och sämre efter en veckas retentionsintervall. En möjlig förklaring till att 
försökspersonerna mindes lite bättre efter en vecka är att försökspersonerna hade vetskap om 
att försöksledaren skulle komma tillbaka efter ungefär en vecka för att dela ut ett till 
frågeformulär. Därför kanske försökspersonerna medvetet tittade extra noga på filmsekvensen 
för att komma ihåg den en vecka senare. Resultatet motbevisar hypotesen om att 
försökspersonerna skulle minnas mest korrekt första gången. Det är även troligt att 
försökspersonernas minnesbild förstärktes eftersom de testades två gånger, där av fick de två 
stycken inläsningstillfällen. En annan förklaring kan vara att minnesbilden helt enkelt inte 
försämras efter en veckas retentionsintervall. Tidigare forskning av Christiansson, Engelberg 
och Holmberg, (1998) menar att om det är ett långt retentionsintervall så ökar risken för att 
missvisande information skall uppkomma. Således hade säkerligen resultatet av 
retentionsintervallet fått en annan utgång om retentionsintervallet i den aktuella studien hade 
varit betydligt längre. I tidigare forskning kring vittnespsykologi är det vanligt med ett 
retentionsintervall på flera månader (Christiansson, 1992), men det är svårt när det genomförs 
en studie på en högskola att få till ett långt retentionsintervall eftersom det är många studenter 
som läser kurser och inte program. När det gjordes en jämförelse mellan grupperna i hur 
många korrekta poäng de hade fanns det ingen skillnad mellan grupperna. Således fick den 
korrekta informationen som gavs i sammanfattningen vid andra mätningen ingen effekt. 
Vidare så hade båda grupperna nästan lika mycket poäng totalt sett.  Att båda grupperna 
ökade nästan lika mycket i korrekta poäng vid andra mätningen var något som inte var väntat. 
Dels för att hypotesen var att de skulle minnas mest korrekt vid första mätningen och dels för 
att kontrollgruppen inte presenterades för någon korrekt information vid andra mätningen. 
Försökspersonerna ökade lite i vanliga poäng vid andra mätningen men ökningen var inte 
signifikant. Det uppvisades ingen effekt av retentionsintervallet och därför bekräftas inte 
hypotesen om att försökspersonerna skulle minnas mest korrekt första gången och sämre efter 
en veckas retentionsintervall.   
     Granhag, (2001), Berntsen, (2002) och Christiansson, (1992) har skrivit att forskning som 
är gjord kring centrala och perifera detaljer visar att vittnen som sett ett emotionellt laddat 
scenario har bättre minne för centrala detaljer än för perifera detaljer. I den aktuella studien 
fick försökspersonerna se en filmsekvens som visade hur en man blev avrättad av två män. 
Det går att spekulera i hur pass emotionellt laddad filmsekvensen var för försökspersonerna. 
En del av försökspersonerna upplevde säkerligen att filmsekvensen var emotionellt laddad 
medan vissa andra av försökspersonerna inte ansåg det. Det är sannolikt väldigt individuellt 
hur känsliga människor är för våldsamma scener och försöksledaren berättade inte innan 
filmen visades att den innehöll en våldsam scen. Det är därför omöjligt att veta hur 
försökspersonerna upplevde filmsekvensen. Filmsekvensen var inte mer våldsam är program 
som visas på tv och därför är sannolikheten stor att försökspersonerna inte upplevde den som 
särskilt emotionellt laddad. Försökspersonerna kan visserligen ha blivit överraskade över vad 
de fick bevittna, men sannolikheten för att de skulle uppleva filmsekvensen som mycket 
emotionellt laddad är relativt liten. Resultatet angående centrala och perifera detaljer visade 
att försökspersonerna hade nästan lika mycket poäng på centrala detaljer och perifera detaljer 
i båda mätningarna. Där av mindes försökspersonerna nästan lika mycket centrala detaljer 
som perifera detaljer. Det kan antingen beror på att filmsekvensen var ganska kort och att 
försökspersonerna hann lägga fokus på alla detaljer i filmsekvensen, eller att 
försökspersonerna som deltog i studien faktiskt hade en väldigt bra minnesbild angående både 
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centrala detaljer och perifera detaljer i båda mätningarna. Vidare hade experimentgruppen och 
kontrollgruppen nästan lika mycket poäng oavsett detalj (central eller perifer). Det resultatet 
går i linje med forskning av Migueles och Garcia-Bajos, (1999) där försökspersonerna mindes 
nästan lika mycket centrala och perifera detaljer. Levine och Loftus, (2004) menar att ett 
vittne till en emotionell händelse blir så pass koncentrerad på de centrala detaljerna i 
händelsen att minnet förstärks för de centrala detaljerna medan det försämrar minnet för de 
perifera detaljerna. Det går i linje med experimentgruppens resultat eftersom de presterade 
bättre angående centrala detaljer och sämre angående perifera detaljer vid andra mätningen.  
En del forskning har visat att hög grad av stress minskar minnet för perifera detaljer medan 
minnet för centrala detaljer ökar (Berntsen, 2002). Men återigen kan man omöjligt veta hur 
pass emotionellt laddad försökspersonerna tyckte att filmsekvensen var. Samtidigt är det 
oerhört svårt att definiera hög grad av stress och alla människor har sin individuella 
stresströskel. I den aktuella studien fick försökspersonerna bevittna hur offret blev hotat av 
två gärningsmän som riktade vapen mot honom i en relativt lång sekvens. Det kan ha gett 
resultat i att försökspersonerna blev mer koncentrerade på de centrala detaljerna (vapnet, 
offret och gärningsmännen) i filmsekvensen och mindre fokuserade på de perifera detaljerna 
(vittnen, flyktbilen). Vidare finns det en möjlighet att försökspersonerna drabbades av 
tunnelseende. Enligt Korchin och Wachtel, (1964, 1967, 1968 ref i. Christiansson, 1994), 
Granhag och Christiansson, (2008), Berntsen, (2002) samt Loftus, Loftus och Messo, (1987) 
används begreppet tunnelseende för att beskriva hur en människas uppmärksamhet kan 
förändras och snävas in vid ett emotionellt stresstillstånd. Att uppmärksamheten snävas in kan 
leda till att vissa detaljer blir tydligare än andra men även att åtkomligheten av perifer 
information blockeras temporärt. Men den perifera detalj informationen finns fortfarande 
lagrad i minnet. Efter ett tag kan således den perifera detalj informationen bli åtkomlig igen. 
Försökspersonerna kan ha drabbats av tunnelseende när de fick se gärningsmännen med 
varsitt vapen, men det är oerhört svårt att dra en distinkt slutsats speciellt eftersom 
kontrollgruppen ökade i perifera poäng vid andra mätningen. Men det är större sannolikhet att 
experimentgruppen drabbades av tunnelseende eftersom de presterade sämre gällande perifera 
detaljer vid andra mätningen. Men om försökspersonerna drabbades av tunnelseende borde 
det ha visat sig redan vid första mätningen, vilket det inte gjorde. Det finns även en möjlighet 
att experimentgruppen och kontrollgruppen fokuserade på olika detaljer i filmsekvensen och 
där av fick olika resultat angående centrala detaljer och perifera detaljer. Det fanns en skillnad 
i den missvisande poängen mellan grupperna. Alla försökspersoner hade högre missvisande 
poäng vid andra mätningen. Det visar att även kontrollgruppen som inte fick någon 
missvisande sammanfattning, på eget bevåg lade till missvisande information vid deras svar i 
andra mätningen. En anledning till det kan ha varit att deras minnesbild faktiskt blev påverkad 
av en veckas retentionsintervall och att de gav svar som genererade yieldpoäng. Det är oerhört 
svårt att veta vad försökspersonerna gjorde under en veckas retentionsintervall och 
försökspersonerna var endast i en kontrollerad miljö när försöksledaren var närvarande och 
hade kontroll under experimentet. Vad som hände efter att försöksledaren lämnat 
försökspersonerna är omöjligt att säkerställa. Det är relativt stor sannolikhet att 
försökspersonerna diskuterade experimentet med varandra. Resultatet visar att 
experimentgruppen totalt sett hade högre missvisande poäng än kontrollgruppen och det var 
väntat eftersom det var experimentgruppen som blev presenterade för den missvisande 
informationen genom sammanfattningen vid andra mätningen. Det som är av största vikt är att 
försökspersonerna som inkorporerade den missvisande informationen i sina svar tog inte bort 
någonting annat i svaret som var korrekt. Utöver deras svar som var korrekta lade de till den 
missvisande informationen i sin minnesbild. Det visar att vittnen kan mycket väl minnas helt 
korrekt rörande en händelse men att de tar till sig missvisande information i sin minnesbild 
och tror att det också är korrekt. Den missvisande informationen läggs på den korrekta 
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minnesbilden i tron om att det också stämmer. I verkligheten kan det få oerhörda 
konsekvenser. Ett vittne som har ett korrekt signalement på en gärningsman kan bli 
presenterad för missvisande information och genom den informationen ändra sin 
vittnesutsaga. Det kan i värsta fall leda till att fel gärningsman grips. En ytterligare faktor kan 
i likhet med kontrollgruppen varit att försökspersonerna i experimentgruppen också samtalade 
med varandra kring filmsekvensen. Vidare visar resultatet att experimentgruppen tog till sig 
den missvisande informationen som gavs vid andra mätningen. Således bekräftas hypotesen 
om att vittnens utsagor påverkas av missvisande information. I likhet med forskning av 
Devilly, Varker, Hansen och Gist, (2007), Weinberg, Wadsworth och Baron, (1983), Bonham 
och González- Vallejo, (2009), Hope, Ost, Healy och Lenton, (2008) samt Lemieux, Crescini 
och Pozzulo, (2008) visar resultatet i den aktuella studien att experimentgruppen som utsattes 
för den missvisande informationen tog upp den och inkorporerade den i sin minnesbild. Att 
experimentgruppen inkorporerade den missvisande informationen går hand i hand med 
minnets konstruktiva karaktär. Granhag och Christiansson, (2008) menar att minnet är under 
ständig påverkan av externa och interna faktorer. Det kan bidra till att människor ibland minns 
fel eller skapar falska minnen av händelseförlopp. Det är alarmerande och det visar att minnet 
är konstruktivt och att människor faktiskt kan lägga till eller ta bort detaljer ur 
händelseförlopp som de tror stämmer, när de själva inte kommer ihåg. Det är av särskilt stor 
betydelse för det svenska rättsväsendet genom behandling av vittnen, vittnesförhör och 
brottsutredningar. Försökspersonerna hade en veckas retentionsintervall mellan de två 
experimenttillfällena och det är med största sannolikhet att deras minne påverkades av externa 
och interna faktorer. Om försökspersonerna diskuterade filmsekvensen med varandra är det 
relativt troligt att de inte kom ihåg exakt samma detaljer från filmsekvensen utan att de tog 
detaljer från varandra och lade till i sin minnebild angående filmsekvensen. Wiklund och 
Sjöström, (2004) menar att efterhandsinformation som inte stämmer med den genuina 
iakttagelsen av filmsekvensen och tolkningen av filmsekvensen integreras och leder till en 
sammanslagning som sedan blir en ny minnesbild för försökspersonerna.  Försökspersonerna 
hade totalt sett högre missvisande poäng i både centrala detaljer och perifera detaljer vid 
andra mätningen. Det var väntat eftersom det gavs missvisande information om tre centrala 
detaljer och tre perifera detaljer vid andra mätningen. Yieldpoäng gavs till alla 
försökspersoner vid första mätningen för att kunna kontrollera så att det var den missvisande 
informationen vid andra mätningen som hade en effekt hos försökspersonerna. Att 
kontrollgruppen också hade högre missvisande poäng vid andra mätningen även fast de inte 
fick någon missvisande information kan bero på att de satt bredvid någon som hade den 
missvisande sammanfattningen och tittade på den. Men det är nog mest troligt att 
försökspersonernas minnesbild faktiskt påverkades av att det hade gått en vecka sedan de såg 
filmsekvensen.  Men det kan man aldrig få en absolut slutsats kring. Experimentgruppen som 
utsattes för den missvisande informationen hade högre missvisande poäng än kontrollgruppen. 
Det visar att när vittnen blir presenterade för missvisande information, både angående centrala 
detaljer och perifera detaljer, är sannolikheten stor att de tar upp den och inkorporerar den i 
sin minnesbild. Totalt sett hade försökspersonerna högre perifera missvisande poäng än 
centrala missvisande poäng. Det visar att det var lättare för försöksledaren att presentera 
missvisande information angående perifera detaljer än centrala detaljer. Att försökspersonerna 
hade högre perifera yieldpoäng bekräftar ännu en gång hypotesen om att vittnen minns 
centrala detaljer i större utsträckning än perifera detaljer. Totalt sett mindes båda grupperna 
nästan lika mycket centrala detaljer och perifera detaljer. Vid andra mätningen hade både 
experimentgruppen och kontrollgruppen högre missvisande poäng men ökningen var mest 
markant för experimentgruppen som presenterades för den missvisande informationen. 
Retentionsintervallet hade ingen särskild påverkan på någon specifik detalj. Det resultatet går 
emot forskning av Christiansson, (1992) där vittnen som förhördes en andra gång rörande en 
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händelse mellan fyra och femton månader senare, mindes de centrala detaljerna lika bra 
medan minnet för de perifera detaljerna hade förändrats. Således kan man inte generalisera för 
mycket till Christiansson, (1992) eftersom retentionsintervallet i den aktuella studien var en 
vecka. Resultatet kan ha fått en annan utgång om retentionsintervallet hade varit längre. 
Försökspersonerna ökade i missvisande poäng gällande både centrala detaljer och perifera 
detaljer mellan första och andra mätningen. Det visar att båda grupperna ökade i missvisande 
poäng gällande båda detaljerna. Således är inte minnet mer mottagligt för missvisande 
information angående en specifik detalj utan minnet är mottagligt för missvisande information 
gällande både centrala detaljer och perifera detaljer. Försökspersonerna påverkades av den 
missvisande informationen gällande båda detaljerna men det var svårare att få 
försökspersonerna att inkorporera missvisande information angående centrala detaljer än 
perifera detaljer. Att vittnen verkar lägga mest fokusering på de centrala detaljerna behöver 
inte betyda att det är en dålig egenskap. Om man ser till evolutionssynpunkt var människorna 
tvungna, om de skulle överleva, att fokusera på de centrala detaljerna i en händelse. Den 
egenskapen finns säkerligen kvar hos människorna idag och det är säkerligen en bra 
egenskap. När man är ett vittne till ett brott i verkligheten blir den emotionella laddningen av 
händelsen så pass mycket mer intensiv än i en laboratoriesituation att vittnen ofta fokuserar på 
de centrala detaljerna till exempel vapen eller gärningsmän. Om försökspersoner presterar 
dåligt i en laboratoriesituation kan man förvänta sig en ännu sämre minnesprestation i 
verkligheten (Deffenbacher & Loftus, 1983, 1979 ref i. Christiansson, 1994). Om man känner 
en fruktan för sitt liv är det en ren överlevnadsinstinkt. Men man måste tänka på att de allra 
flesta vittnen till olika brott väldigt sällan blir vittnen till exempel grova brott som mord eller 
överfall. Är man ett vittne till en cykelstöld är sannolikheten stor att händelsens emotionella 
laddning inte är särskilt intensiv. Resultatet i den aktuella studien visar att vittnen som blir 
presenterade för missvisande information vid återgivningsfasen tar till sig den och 
inkorporerar den i sina svar utöver den korrekta minnesbilden. Det kan inte betonas nog att 
det krävs en ny och en stor satsning kring vittnespsykologi i det svenska rättsväsendet.  
 
Framtida forskning 

För framtida forskning krävs att det genomförs en pilotstudie innan det riktiga experimentet 
genomförs. Att den aktuella studien innehöll en veckas retentionsintervall krävde väldigt 
mycket resurser. I den aktuella studien förekom 32 bortfall på grund av bortglömd personlig 
kod, ofullständigt ifyllda frågeformulär eller att försökspersonerna inte var närvarande vid 
andra mätningen. Försöksledaren försökte att motverka så mycket bortfall som möjligt genom 
att tala om för försökspersonerna att de skulle få besök efter cirka en vecka igen. Men det kan 
lika gärna fungerat åt det motsatta hållet, att försökspersonerna tyckte att studien tog för 
mycket och för lång tid och därför inte ville delta en gång till. Om de 32 försökspersonerna 
hade deltagit fullt ut i studien hade studiens innehåll och resultat kunnat få en större betydelse 
och därigenom generaliserats mer. För att kunna ha en möjlighet att generalisera på en högre 
nivå än gruppnivå krävs det ett bredare urval på fler människor än enbart studenter. I 
verkligheten är alla människor vittnen. En mycket intressant aspekt vore att visa två olika 
filmsekvenser, en neutral och en emotionell för att se om det finns en skillnad i centrala 
detaljer och perifera detaljer som tidigare forskning påstår (Christiansson 1994). Vidare vore 
det intressant att undersöka hur självsäkra vittnen är på sina vittnesutsagor. Det skulle kunna 
genomföras om försökspersonerna fick fylla i en skala av självsäkerhet vid varje fråga och i 
samband med att försökspersonerna presenterades för missvisande information vid två 
mättillfällen. Det är relativt sällan som det skrivs om skillnader mellan män och kvinnor i 
vittnespsykologi. En framtida aspekt vore att undersöka om män och kvinnor skiljer sig åt 
angående centrala och perifera detaljer samt inkorporerandet av missvisande information. I 
många brottsutredningar går det ofta lång tid mellan olika vittnesförhör, och det är inte 
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ovanligt att det hinner gå månader mellan det första och andra förhöret. För att utöka längden 
på studien och för att få reda på retentionsintervallets riktiga effekt krävs en studie som pågår 
under månader.  
 
Avslutande sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om vittnen minns mest korrekt första gången 
deras minne testas och sämre efter en veckas retentionsintervall, om det går att presentera 
missvisande information som vittnen inkorporerar i deras minnesbild samt om vittnen minns 
mer centrala detaljer än perifera detaljer. Resultaten påvisar att en veckas retentionsintervall 
inte hade den tilltänkta effekten. Försökspersonerna mindes nästan lika bra vid båda 
mättillfällena. Om retentionsintervallet hade varit längre är sannolikheten stor att resultatet 
hade fått en annorlunda utgång. Det var även svårt att kontrollera försökspersonerna eftersom 
studien innehöll ett retentionsintervall. Mellan mättillfällena hade försöksledaren ingen 
kontroll över försökspersonerna. Det ledde till en ovisshet kring minnesbilden, att 
försöksledaren inte kunde kontrollera att försökspersonerna inte diskuterade filmsekvensen 
men andra människor. När det gäller den missvisande informationen tog försökspersonerna 
upp den och inkorporerade den i sin minnesbild. Samma resultat visades för den korrekta 
informationen som gavs. Det resultatet visar att vittnen är mottagliga för ny information, både 
om den är missvisande eller korrekt. Försökspersonerna mindes vidare mer centrala detaljer 
än perifera detaljer och det går i linje med tidigare forskning. Det är viktigt att poängtera att 
det inte behövs särskilt mycket missvisande information för att ett vittne ska inkorporera den. 
Det framlägger bevis för att det svenska rättsväsendet ska tänka på hur man behandlar vittnen, 
gällande både korrekt information och missvisande information. Nästan all forskning som är 
gjord kring vittnespsykologi visar just det som den aktuella studien har bidragit med. Att 
vittnen tar till sig missvisande information och inkorporerar den i sin minnebild och att de i 
större grad minns centrala detaljer än perifera detaljer. I många brottsutredningar har de 
perifera detaljerna minst lika mycket betydelse som de centrala detaljerna. Eftersom felaktiga 
vittnesutsagor kan förhindras och för att bevisen finns för hur ett vittne påverkas av olika 
faktorer, är det av största betydelse att säga att det verkligen behövs en ny satsning kring 
vittnespsykologi i det svenska rättsväsendet.  
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Bilaga 1.  
 
Hej! 
 
Jag heter Sophia Remdahl. Jag skriver en c-uppsats i psykologi om minnet. Jag är intresserad 
av hur minnet påverkas av tid.  Detta frågeformulär behandlar frågor om filmsekvensen du 
fick se tidigare. Försök att svara så utförligt som möjligt utifrån din egen minnesbild. Om en 
vecka kommer jag att återvända med ett annat frågeformulär. Det är väldigt viktigt att du 
fyller i en personliga kod som du kommer ihåg till nästa tillfälle. Koden ska bestå av två 
bokstäver och två siffror. Till exempel dina initialer och sko storlek. Koden är endast till för 
att jag ska kunna para ihop frågeformulär 1 med frågeformulär 2. Jag kommer aldrig veta vem 
du är. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan således avbryta ditt deltagande när du önskar. 
Svaren på frågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt. Jag kommer endast att 
använda resultaten för att generalisera på gruppnivå.  
Har du några frågor kring min studie finns jag tillhands efter att du har fyllt i frågeformuläret 
för att besvara frågor. Vill du ta del av studien kan jag nås på: soprem08@student.hh.se 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med Vänlig Hälsning,  
 
Sophia Remdahl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Bilaga 2.  

Personlig kod: ���� 
 
Kvinna �  Man � 
 
Ålder:_________ 
 
1. Beskriv offrets kläder 
 
 
 
 
 
 
 
2. Beskriv hur offret tog sig till sin lägenhet 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beskriv hur offret blev avrättat 
 
 
 
 
 
 
 
4. Beskriv hur gärningsmännen och offret fick kontakt med varandra 
 
 
 
 
 
 
 
5. Beskriv de gärningsmän som avrättade offret 
 
 
 
 
 



  

 
6. Beskriv gärningsmännens vapen  
 
 
 
 
 
 
 
7. Beskriv hur gärningsmännen tog sig från mordplatsen till flyktbilen  
 
 
 
 
 
 
 
8. Beskriv männen som satt i flyktbilen 
 
 
 
 
 
  
 
9. Beskriv flyktbilen 
 
 
 
 
 
 
 
10. Beskriv vittnena till mordet 
 
 
 
 
 
 

 
Tack för din medverkan! 

 
 

 
 



  

Bilaga 3.  
 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av filmsekvensen du fick se förra veckan. Syftet är att se 
om människor minns bättre med en sammanfattning än utan en sammanfattning. Det är viktigt 
att du läser igenom den ordentligt en gång innan du besvarar frågorna.  
 
 
 
Offret i filmen hade varit och handlat mat. Han var på väg hem klädd i en rock och hatt. Han 
gick in i sin portuppgång och väntade på hissen. När han står och väntar på hissen springer två 
maskerade män beväpnade med gevär in i porten. Offret försöker göra motstånd och i 
tumultet skjuts offret. När två vittnen dyker upp springer gärningsmännen från mordplatsen 
till en väntande svart flyktbil. I bilen väntade gärningsmännens två kumpaner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

Bilaga 4.  
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Sophia Remdahl. Jag skriver en c-uppsats i psykologi om minnet. Jag är intresserad 
av hur minnet påverkas av tid. Detta frågeformulär behandlar frågor om filmsekvensen du 
fick se förra veckan. Försök att svara så utförligt som möjligt utifrån din egen minnesbild. 
Förra veckan fick du även fylla i en personlig kod. Koden bestod av två bokstäver och två 
siffror. Det är nu viktigt att du fyller i samma personliga kod så att jag kan para ihop 
frågeformulär 1 med frågeformulär 2. Jag kommer aldrig att veta vem du är. Ditt deltagande 
är helt frivilligt. Du kan således avbryta ditt deltagande när du önskar. Svaren på 
frågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt. Jag kommer endast att använda 
resultaten för att generalisera på gruppnivå. Har du några frågor kring min studie finns jag 
tillhands efter att du har fyllt i frågeformuläret för att besvara frågor. Vill du ta del av studien 
kan jag nås på:  
Soprem08@student.hh.se  
 
Tack för din medverkan! 
 
Med Vänlig Hälsning,  
 
Sophia Remdahl  
 
 
 
  
 
 
 
 


