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Abstrakt 
Ögonvittnen kan vara mycket användbara vid rättsfall och felaktig information kan 

påverka vittnen. Detta är på grund av att människans minne är formbart och blir felaktiga 

minnen (Loftus, 2003). Enligt tidig forskning från Loftus och Zanni (1975) kommer 

deltagare som får bestämda frågor i högre utsträckning svara mer bestämt (ja eller nej) på 

sina frågor än de deltagare som får obestämda frågor. Syftet med undersökningen var att 

studera hur bestämda respektive obestämda frågor påverkar deltagarnas sätt att svara på 

frågor. Undersökningen utfördes på 112 deltagare som delades in i två grupper. 

Deltagarna fick se två filmsekvenser och sedan besvara en enkät på 20 frågor, varav sex 

frågor var nyckelfrågor som studerades. En av frågorna avsåg hur snabbt de upplevde att 

bilarna körde när de krockade eller slog i varandra. Genom att utföra en ANOVA för 

oberoende grupper kunde här utläsas att det inte fanns något signifikant resultat mellan 

grupperna. Alltså, att använda sig av ett starkt eller milt ord påverkar inte deltagarens sätt 

att svara på en fråga. Till resterande frågor användes en MANOVA för oberoende 

grupper. Samtliga frågor hade ett signifikant resultat för grupperna med bestämda och 

obestämda frågor. Det betyder att de med bestämda frågor i högre utsträckning svarar 

bestämt (ja eller nej) än de som får obestämda frågor (vet ej).  

 
Nyckelord 
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Introduktion 
I en artikel skriven av Loftus (2003) lurades deltagarna till att tro att de inte gillade en 

viss typ av mat. Deltagarna blev övertygade om att de under sin barndom blivit förgiftade 

eller illamående av den maten trots att det aldrig skett. Deltagarna fick med hjälp av sina 

familjemedlemmar tankar och idéer implementerade som aldrig hade funnits hos 

deltagarna tidigare. Detta tillsammans med auktoritära och bestämda frågor gjorde att 

flera personer blev övertygade om att de faktiskt hade upplevt denna påhittade händelse 

(Loftus, 2003).   

  

I en annan undersökning utförd av Loftus (1999) implementerade man falska minnen där 

25 % av deltagarna trodde att de hade blivit borttappade på en galleria när de var små, 

trots att detta aldrig hade hänt. När detta händer kallas detta för the misinformations 

effect (Loftus & Zanni, 1975). Samtliga forskare inom detta område har gemensamt 

kommit fram till att falska minnen är möjliga genom implementering av felaktig, men 

trovärdig information (Loftus & Palmer, 1974; Loftus & Zanni, 1975; Tulving, 1987; 

Loftus, 2003 & Zaragoza, Belli & Payment, 2006).  

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur bestämda och obestämda frågor kan 

påverka deltagarens sätt att svara på en fråga. I denna undersökning har två grupper 

studerats med två olika betingelser. Grupp 1 utsattes för en betingelse där de fick en enkät 

med bestämda och ledande frågor. Grupp 2 fick en annan betingelse med obestämda 

frågor. Detta har gjorts för att undersöka om frågor som ställs i bestämd, respektive 

obestämd form påverkar individens minne och sättet de svarar på frågor. Kommande text 

behandlar området om människans minne och vad tidigare forskning säger om falska och 

felaktiga minnen. Går det verkligen att lita på människors minne?  

 

Minnets funktion 

Människans minne är uppdelat i tre faser som tillsammans bildar minnesprocessen 

(Brewer & Treyens, 1981). I den första fasen sker en inkodning vilket gör att människan 

kan registrera händelser och upplevelser till minnet (Tulvin & Bower, 1974). Den andra 

fasen är att denna information lagras i hjärnan. Det tredje, och sista fasen, är att minnet 

hämtas åter när individen tänker på det igen eller blir påmind om detta minne (Tulving, 

1987). Framplockningsfasen hänvisar till människans förmåga att kunna erinra själva 
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händelsen eller upplevelsen. I samtliga dessa tre faser kan minnet förvrängas (Tulving & 

Bower, 1974). 

 

Minnet som finns bevarat i lagringsfasen är ständigt utsatt för påfrestningar och är sårbart 

för yttre omständigheter. Varje gång en person tänker på eller hör andra personer prata 

om ett händelseförlopp som personen själv har varit med om förändras minnet något 

(Atkinson & Shiffrin, 1971). Atkinson-Shiffrin-teorin (1971) förklarar att det som tas in 

från omgivningen genom intryck först kommer in i korttidsminnet och därefter till vårt 

långtidsminne där vi behandlar den nya informationen. När information lagras i minnet 

kan detta falla under två kategorier, primärminne eller sekundärminne. Primärminnet är 

människans korttidsminne och är information som är i deras medvetande i just detta 

ögonblick. När ny information inkommer registreras detta direkt till korttidsminnet 

(Atkinson & Shiffrin, 1971). För att kunna behålla information måste detta skickas vidare 

till långtidsminnet. Detta kan ske vid repetition av det nyligen inlärda eller genom att 

elaboreraring av det nya minnet med gammal information (Morgan, Southwick, Steiffan, 

Hazlett & Loftus, 2013). Korttidsminnet kan endast behålla 7+/- 2 enheter åt gången 

(Shiffrin, 1975). Om individen tänker på något annat under tiden som de har information 

i korttidsminnet går den nya informationen. Den nya informationen kan finnas i 

korttidsminnet i ungefär 20 sekunder. Det begränsar i sin tur människan och gör det 

nästintill omöjligt att addera ytterligare information under denna tid (Brewer & Treyens, 

1981).  

 

Sekundärminnet är människans långtidsminne. Denna del av minnet kan ses som ett lager 

som förvarar information tills den kommer till användning igen. Hjärnan kan med tiden 

eliminera och ta bort minnen som den inte betraktar som nödvändiga. Det betyder att 

människor kan glömma bort minnen. När människor glömmer är det för att något har gått 

fel i någon av de tre stegen (Bartlett, 1932). Det kan betyda att informationen som 

bevaras i långtidsminnet kan finnas där i flera minuter till en livstid (Tulving & Bower, 

1974). 

 

Tulving (1987) talade om fyra olika minnen – procedurella, perceptuella, episodiska och 

det semantiska. Tulving (1987) menade att det episodiska minnet är ett komplext 

minnessystem som inkluderar personliga referenser. Detta minnessystem är knutet till en 

tidpunkt och plats vid ett specifikt minne eller händelse. När människan är med om 
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självbiografiska händelser, upplevelser som individen har varit med om, använder 

hjärnan sig av kognitiva och affektiva associationer. Vid aktiv erinran behövs en effektiv 

och rekonstruktiv sökprocess. Det betyder i sin tur att minnen och information som känns 

logiska också är det minnet vi plockar fram (Zaragoza, Belli & Payment, 2006).  

 

Falska minnen 

I många rättsfall används ögonvittnen som ett sätt att komma närmare sanningen. Felaktig 

information kan påverka ögonvittnen och deras minnen. Samma sak händer när ett vittne 

talar med ett annat vittne (Loftus, 2003). Ett ögonvittnes vittnesmål är i många fall 

nyckeln som behövs som bevis vid kriminalfall. Samtidigt är detta ett mindre pålitligt sätt 

för bevis. Ett av skälen varför vittnesmål är vanskligt är att människans minne är formbart 

för förvrängningar som blir felaktiga minnen (Gerrie, Belcher & Garry, 2006). 

Människans minne är alltså inte statiskt, utan hjärna konstruerar och rekonstruerar minnet 

kontinuerligt. Detta för att det ska passa till individens förståelse av en händelse (Davis & 

Loftus, 2007). Under ett rättsfall är oftast vittnen utsatta för flera informationskällor kring 

själva händelsen som de även behöver minnas så sanningsenligt som det går (Jack, 

Zydervelt & Zajacs, 2014). En ökad effekt av felaktig information kan ske om 

intervjuaren, medvetet eller omedvetet, hänvisar till information från en annan informant 

(Jack et al., 2014).  

 

Loftus och Prickrell (1995) fann att personer som svarade på frågor med ett högt 

självförtroende men som hade felaktiga minnen kunde påverka personer i högre 

utsträckning än de som talar sanning och har en lägre grad av självförtroende. Många 

gånger sker även en minnesförsämring. Det betyder att individen har ett försvagat 

minnesspår av själva minnet. I sin tur leder detta till att minnet bli i tur oklart för 

personen (Loftus & Hoffman, 1989). Loftus (2003) säger att människans minne är som 

Wikipedia – du kan ändra informationen som står på webbsidan och lägga till 

information, men det kan andra personer också göra. ”Missinformation is everywhere” 

(citerad i Morgon et al., 2014). Det betyder att människan påverkas av sin omgivning. 

Personer, tidigare minnen, elaborering av ny och gammal kunskap gör att felinformation 

kan prägla tidiga minnen. Detta kan i sin tur resultera i att ursprungsminnet kan glömmas 

bort (Morgan et al., 2013).  
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The "misinformation effect" är ett begrepp som myntades av Loftus och Zanni (1975) och 

handlar om hur felaktig information från omgivningen och andra människor kan leda till 

felaktiga och förvrängda minnen hos individen (Loftus et al., 1978). Därutöver menar 

Loftus (1977) att vid allvarliga och kritiska händelser är det mycket viktigt att kunna 

använda sig av vittnen. Tyvärr kan felinformation påverka ögonvittnen vilket kan 

resultera i att deras minnen påverkas.  

 

Falska minnen är minnen som från början inte är individens egna och är extraherade från 

omgivningen (Brewer & Treyens, 1981). Det kan betyda att personen ifråga har varit i 

kontakt med, hört andra tala om eller präglat sina intryck från andra personer. Varje gång 

människan tänker på ett minne plockas det fram och behandlas av korttidsminnet. Här tas 

detaljer bort och adderas till det aktuella minnet (Loftus, 1975).  

 

Jack et al. (2014) visade att det är riskabelt att prata om ett ämne och abrupt byta ämnets 

karaktär. Människan kan glömma det tidigare minnet som det har talats om samtidigt som 

de försöker lappa ihop information med tidigare och liknande minnen. I samma 

undersökning (Jack et al., 2014) fann forskarna att när man blandade gammal information 

med ny information gav detta både falska och felaktiga minnen bland deltagarna i 

undersökningen. Människans minne är skört då det är mycket påverkningsbara av både 

människor, miljö och händelser som ständigt ger intryck (Gerrie et al., 2006). Att 

exponera en person för felaktig information kan leda till att personen ifråga får ett 

förvrängt och/eller återhämtar ett inkorrekt minne (Morgan et al., 2013).  

 

Vid ett felaktigt ihågkommit minne går människan genom tre steg (Loftus, 2003). I det 

första steget blir personen övertygad om det falska minnet. I det andra steget känner 

individen att det finns rimliga förklaringar och en möjlighet att det har hänt. Det tredje 

som sker är att personen i fråga accepterar och informationen blir deras egna minnen. Här 

tror individen att detta är sant men kan inte minnas att de har varit med om händelsen. 

Med hjälp från familj och vänner kan personen få assistans samt ett återberätta och 

detaljrikt falskt minne som implementeras hos personen (Loftus, 2003).  

 

Ledande frågor och missvisande information 

En undersökning som utfördes av Mazzoni och Memon (2003) delades in i tre sessioner. 

Det var en vecka mellan varje session och undersökningens varaktighet var tre veckor där 
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ett forskningsteam studerade och iakttog deltagarna. Under den första sessionen fick 

deltagarna genomföra en enkätundersökning med frågor om sina liv samt om medicinska 

procedurer som de eventuellt hade varit med om under sin barndom. De medicinska 

utförandena kunde exempelvis vara att dra ut tänder eller ta ett hudprov från ett finger. 

Deltagarna hade aldrig utsatts för dessa upplevelser. Här fanns en skala mellan 1-8, där 1 

var ”Detta har definitivt inte hänt” till 8 som var ”Detta har absolut hänt” (Mazzoni & 

Memon, 2003).  

 

Vid session två, en vecka senare, fick deltagarna föreställa sig och visualisera de 

medicinska utföranden som de hade varit med om i sin barndom. Deltagarna fick 

återberättat sina resultat från den första sessionen. De individer som hade angett ett högre 

värde i enkätundersökningen fick frågan att visualisera sig de medicinska utförandena 

(Mazzoni & Memon, 2003). Session tre tog plats efter ytterligare en vecka och deltagarna 

fick fylla i en enkät med egna ord och ge utförliga svar om sin barndom som de hade talat 

om under de två tidigare sessionerna (Mazzoni & Memon, 2003). Resultatet i Mazzoni 

och Memons (2003) undersökning var att deltagarna mindes upplevelser och händelser 

som de aldrig hade varit utsatta för. Det visade att ledande frågor med missvisande 

information fick 40 % av deltagarna att minnas felaktigt.  

 

Det finns flera risker med att använda sig av ledande frågor. En av riskerna är att personer 

i högre utsträckning minns fel. I en undersökning av Loftus och Zanni (1975) 

exponerades deltagarna i deras undersökning för en inspelad bilolycka. Sedan fick de 

fylla i en enkät om olyckan. Deltagarna delades upp i två grupper. I den ena gruppen 

ställdes ledande och bestämda frågor medan den andra gruppen fick obestämda frågor. 

Till båda grupperna fick deltagarna tre alternativ – ja, nej eller vet ej. Frågorna som 

ställdes var till gruppen med de bestämda frågorna var exempelvis ”Did you see the 

broken headlight?” och för gruppen med obestämda frågor ställdes exempelvis frågan 

”Did you see a broken headlight?” (Loftus & Zanni, 1975). Resultatet var att deltagarna 

som fick ”the” i högre utsträckning svarade med bestämt på sitt minne (ja eller nej), till 

skillnad från de som fick ”a” (Loftus & Zanni, 1975). 

 

Enligt tidig forskning inom detta fält finns det många sätt som man kan störa 

återhämtningen av ett korrekt ihågkommit minne. Ett starkt och effektivt sätt att påverka 

ett vittne är att ställa frågor på ett bestämt sätt. När personer ska rapportera en händelse 
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finns det större risk att det blir fel när de ska svara på specifika frågor (Loftus, 1979). 

Detta gäller främst frågor med ja och nej alternativ. 20 % av deltagarna som ingick i 

gruppen med bestämda frågor svarade i högre utsträckning ”ja” än de som deltagare som 

hade obestämda frågor (Loftus & Zanni, 1975). Genom att endast ändra ett ord eller två i 

en fråga visar detta att vittnet kan svara fel eller komma ihåg fel vid ett minne (Loftus & 

Zanni, 1975). 

 

I en annan undersökning utförd av Loftus (1979) fick deltagarna se en filmsekvens på en 

annan bilolycka. Här delades deltagarna in i två grupper som fick två olika typer av 

enkätundersökningar. Den ena gruppen fick en fråga, ”Hur snabbt körde bilarna när de 

kolliderade?” och den andra gruppen fick frågan ”Hur snabbt körde bilarna när de slog i 

varandra?” Genom att använda ord som att ”kollidera” förstärker detta frågan medan den 

mildras när frågan ”slog i” användes. Här fick Loftus (1979) belägg i sin studie för att 

ledande frågor och missvisande information vid framplockning av en händelse påverkar 

ett vittne. Personer som rapporterar fritt och öppet kring en händelse kommer i större 

utsträckning ihåg fler detaljer och moment under en händelse (Gerrie et al., 2006).  

 

Blame conformity 

Individen försöker hela tiden förstå den information som den har tagit in från sin 

omvärld. Människan är lättpåverkad av yttre intryck, bland annat från sina medmänniskor 

och miljön de vistas i (Tulving & Bower, 1974). Det finns en teori till varför människor 

väljer att lyssna på sina medmänniskor när det gäller information om specifika händelser 

(Paterson & Kemp, 2006). Denna teori kommer från Wright, Memon, Skagerberg och 

Gabbert (2009). Det finns tre tydliga skäl till varför ögonvittnen felrapporterar en specifik 

händelse eller upplevelse. Det första skälet är den sociala påverkan. Människan är en 

social varelse som vill ha bekräftelse från sina medmänniskor (Tulving & Bower, 1974). 

Om en individ är säker på sitt minne och hör en annan person som var med om samma 

situation säga något annat med en självsäker röst kommer den första personen 

implementera detta och fundera om de själva upplevde situationen fel (Loftus & 

Hoffman, 1989). Trots att informanten vet att det är fel att integrera informationen från 

det andra ögonvittnet kan det integreras med deras eget minne av händelsen. Detta kallas 

också för normativ påverkan (Loftus & Hoffman, 1989; Wright et al., 2009). 
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Det andra skälet är att det kan ske en informationspåverkan. Det innebär att individen 

felrapporterar i hopp om att få rätt – att personen chansar på att de får rätt. Det kan finnas 

vissa glapp i minnet och personen hoppas på att de ska ha rätt. Denna del kallas för 

informativ påverkan (Wright et al., 2009). Det tredje skälet till att ögonvittnen minns fel 

är minnesförvrängning. Detta innebär att individen från början minns händelsen fel och 

tror blint på vad de har varit med om, trots att den är inkorrekt kodning i hjärnan (Wright 

et al., 2009). Det betyder att människan omedvetet har avsevärt mycket lättare att bli 

påverkade av sina medmänniskor än om de hade befunnit sig i situationen själva och 

skulle återberätta händelsen (Thorley & Kumar, 2017). Det som beskrivs ovan har en 

benämning, blame conformity. Det generella kring begreppet är om ett ögonvittne minns 

fel eller har fragment av ett minne kan de fylla ut detta tomrum med andra minnen innan i 

hur det ska vara, ett sorts händelseschema för hur det bör vara eller te sig (Thorley & 

Rushton-Wood, 2013).  

 

Post-event information 

Ett begrepp som används mycket inom vittnespsykologin är post-event information (PEI). 

Begreppet introducerades av Loftus (1975; 1977 & 1979). Det innebär retroaktiv 

interferens och betyder att människan har en benägenhet att ersätta gammal information 

med ny, tillkommen information (Loftus, 1975). Loftus och Hoffman (1989) illustrerade 

ett exempel av PEI med att berätta om Mike och Maria. De var med om ett rån där 

gärningsmannen hotade med hammare. Mike minns händelsen korrekt medan Maria sade 

att gärningsmannen hade en skruvmejsel. När Mike sedan hör Maria prata med polisen 

hör han henne nämna skruvmejseln. Detta sår alltså ett frö hos Mike, trots att han minns 

hela händelsen rätt. Han vet att det var en hammare han såg, men Maria skulle aldrig 

ljuga. Varför blir det så här?  

 

Det finns enligt Loftus och Hoffman (1989) fyra förklaringar till denna händelse. Det 

första är att han faktiskt aldrig såg hammaren o hörde någon prata om skruvmejseln så det 

var det som var närmast i minnet. Det andra är att Mike hade sett båda verktygen men det 

som var närmst i minnet var skruvmejseln och då blev det automatiskt det han sa. Det 

tredje var att han inte såg något verktyg och erinrade sig vad Maria hade sett, en 

skruvmejsel, och litar på hennes omdöme. Det sista alternativet var att Mike mindes först 

en hammare men när Maria nämnde skruvmejseln kan hans minne ha förändrats, 

förtryckts eller försämrats (Loftus & Hoffman, 1989). Ju längre det dröjer för personen 
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att ha varit med om händelsen och sedan har PEI, desto större risk är det att personen 

integrerar den felaktiga informationen med ursprungsminnet (Gerrier et al., 2006).  

 

Syfte  

Syftet med denna undersökning var att studera om bestämda respektive obestämda frågor 

gav deltagarna ett mer bestämt eller obestämt minne. Ambitionen var att ta reda på om 

bestämda och ledande frågor respektive obestämda frågor kan ha en påverkan på ett 

ögonvittne och deras minne och hur säkert de minns själva händelsen. 

 

Hypoteser 

Syftet med denna undersökning var att upprepa en tidigare undersökning som använde 

sig av två grupper. En av grupperna fick bestämda och ledande frågor medan en grupp 

fick obestämda frågor. Ur tidigare forskningsresultat har två hypoteser till uppsatsen 

formats. 

 

Hypotes 1. Deltagarna som fick bestämda frågor kommer i högre utsträckning svara ja 

eller nej på frågorna. 

 

Hypotes 2. Deltagare med ordet ”krascha” kommer att bedöma bilens hastighet som 

högre än deltagare som har fått orden ”slog i”.  

 

Metod 

Syftet med denna undersökning var att studera om bestämda respektive obestämda frågor 

gav deltagarna ett mer bestämt respektive obestämt minne. Ambitionen var att ta reda på 

om bestämda frågor och obestämda frågor kan ha en påverkan på ett ögonvittne och deras 

minne och hur säkert de minns själva händelsen. 

 

Deltagare 

Till denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval. Deltagarna valdes ut genom ett privat 

konto på Facebook. Samtliga personerna som tillfrågades bor i Sverige. Ambitionen var 

att ha två grupper med 50 deltagare i grupp. Det resulterade i att 112 deltog i 

undersökningen med 54 i Grupp 1 och 58 personer i Grupp 2.  
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Deltagarna i Grupp 1 hade 73,3 % kvinnliga deltagare. Av personerna som deltog i denna 

grupp hade 86,8 % en högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och resterande hade 

en lägre utbildningsnivå. Medelåldern för denna grupp var 28 år (sd = 7,05), den yngsta i 

gruppen var 19 år och den äldsta var 53 år.  

 

Även i Grupp 2 var majoriteten av deltagarna kvinnor. Deltagarna i Grupp 2 hade 90,5 % 

kvinnliga deltagare. Av personerna som deltog hade 69 % en högskoleutbildning eller 

likvärdig utbildning och resterande deltagare hade en lägre utbildningsnivå. Medelåldern 

för Grupp 2 var 39,51 år (sd = 12,87). Den yngsta i denna grupp var 19 år och den äldsta 

var 61 år.  

 

Instrument 

Till denna uppsats användes ett kvasiexperiment med två betingelser. Samtliga deltagare 

fick se två filmsekvenser och sedan besvara en av två olika typer av enkäter. Denna 

experimentmetod är lämplig eftersom deltagarna först fick se två filmsekvenser, som gav 

samtliga deltagare samma förutsättningar. Därefter har deltagarna delats in i grupper och 

studerats utefter de frågor som har ställts (Wilson & MacLean, 2014). Grupp 1 utsattes 

för bestämda frågor, medan Grupp 2 fick obestämda frågor.  

 

Loftus och Zanni (1975) samt Loftus och Palmers (1974) tidigare undersökningar låg till 

grund för denna kandidatuppsats. Här har inspiration hämtats och ett försökt att upprepa 

de två tidigare studierna. Frågor 1, 3, 9, 12 och 18 är baserade på Loftus och Zannis 

(1975) studie samt Fråga 14 är baserad på Loftus och Palmers (1974) studie. Eftersom det 

inte gick att få tag i materialet från samtliga studier togs två filmsekvenser från Youtube 

och frågorna till undersökningen formades utefter dessa klipp.  

 

Loftus och Zanni (1975) studie utgick från att deltagarna fick se en filmsekvens. Därefter 

delades deltagarna in i två mindre grupper. Grupp 1 fick ledande och bestämda frågor 

medan den andra gruppen fick informativa frågor i obestämd format. En fråga som 

ställdes till deltagarna i Grupp 1 var ”Did you see the…?” medan Grupp 2 fick frågor 

som bland annat började med ”Did you see a…?”. Här utformades 22 frågor där sju 

frågor var nyckelfrågor. Dessa frågor matades sedan in i SPSS för att ta fram ett resultat 

och kunna stödja tesen om att bestämda frågor kan ge ett svar som har en mer bestämd 

karaktär, alltså att deltagarensvarade ja eller nej (Loftus & Zanni, 1975).  Till 
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nyckelfrågorna kunde deltagarna endast ange svarsalternativ ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. 

Deltagare som utsattes för frågor i bestämd form svarade i högre utsträckning ”ja” eller 

”nej”. Däremot svarade deltagarna med obestämda frågor mer osäkert där ”vet ej” var 

mer vanligt förekommande (Loftus & Zanni, 1975). Loftus och Zanni (1975) har i SPSS 

kodat ”ja” som +1, ”nej” som -1 och ”vet ej” som 0. Genom att göra en jämförelse har en 

mellangruppsdesign använts för att se eventuell skillnad mellan grupperna. Genom ett 

Mann-Whitney test fick undersökningen ett signifikant resultat mellan grupperna (Loftus 

& Zanni, 1975). Därutöver utfördes två stycken Wilcoxon för matchade par. Detta 

gjordes på grund av två experimentgrupper som visade att personer som gjorde 

undersökningen med bestämda frågor var mer självsäkra i sina svar, alltså att de valde 

antingen ja eller nej i högre utsträckning än de med obestämda frågor z = 2,52, p = < 

0,01, respektive z = 3,97, p = <0,01 (Loftus & Zanni, 1975).  

 

Loftus och Palmers (1974) undersökning delades deltagarna in i två grupper där ena 

gruppen fick ”About how fast were the cars going when they smashed each other?” och 

den ena gruppen fick frågan ”About how fast were the cars going when they hit each 

other?”. Resultatet var att det fanns signifikant skillnad mellan grupperna (F(5,55) = 4,65, 

p = 0,005). Till denna undersökningen använde sig de sig av 45 deltagare. I denna 

undersökning fick Grupp 1 med de bestämda frågorna den översatta frågan ”Hur fort tror 

du bilarna körde när de kraschade med varandra?”. Grupp 2 som hade obestämda frågor 

fick istället frågan ”Hur fort tror du bilarna körde när de slog i varandra?”.  

 

I denna studie var Frågor 1, 3, 9, 12, 14 och 18 nyckelfrågorna som sedan matades in i 

SPSS för vidare analys (Se Bilaga 1 och Bilaga 2). Samtliga frågor, förutom Fråga 14, är 

inkorrekta och finns varken med eller stämmer in i de båda filmsekvenserna som 

användes till undersökning 1. Till Fråga 14 ställdes frågan till Grupp 1 med bestämda 

frågorna var en fråga som ställdes ” Var trafikljuset grönt vid krocken?” medan samma 

fråga till Grupp 2 i obestämd form var ”Såg du ett trafikljus i bildens högra hörn?”. 

Svarsalternativen matades in med olika värden. ”ja” fick 1, ”vet ej” 0 och ”nej” -1. Fråga 

14 var en fråga där deltagarna fick själva välja hastighet på bilarna vid själva incidenten. 

Till Grupp 1 ställdes frågan ”Hur fort tror du bilarna körde när de kraschade med 

varandra?” och till Grupp 2 ställdes frågan ”Hur fort tror du bilarna körde när de slog i 

varandra?”.  
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Procedur 

Till en början hittades två filmsekvenser som användes till denna undersökning. Det 

första klippet var 39 sekunder. I det första klippet ser man hur en lastbil kommer i hög 

fart mot kameran. Samtidigt åker en cykel ut över övergångsstället. I samma stund 

kommer en röd bil från vänstra sidan av bilden och krockar med lastbilen. Cyklisten 

klarar sig och var oskadd (Malat0, 2015). I det andra klippet syns en vältrafikerad väg 

med både trafikljus och övergångsställen. Detta klipp varar i 11 sekunder. Medan bilarna 

från vänster och höger sida kör (på grund av grönt ljus) står bilarna i motsatta filer stilla. 

När en bil ska svänga in krockar denna med en annan bil (Simon, 2015). Utifrån dessa 

filmsekvenser togs 20 frågor fram och av dessa frågor fanns sex nyckelfrågor som sedan 

skulle matas in i SPSS för vidare analys. Pilotundersökningen gjordes därefter på fyra 

deltagare som inte deltog i den aktuella studien.  

 

Till denna undersökning behövdes minst 100 deltagare med 50 personer i två grupper. 

Förfrågan gjordes till 120 personer. Av dessa personer svarade 70 personer. Två dagar 

efter gjordes ett inlägg med en länk till Enkät 1 och frågan om att delta i undersökningen. 

När minimikravet för antal deltagare hade uppnåtts gjordes ett nytt inlägg med en länk till 

Enkät 2 med samma förfrågan som i tidigare inlägg. Detta tog ungefär en dag. Efter 

ytterligare en dag avslutades datainsamlingen för Enkät 2 på grund av samma skäl som 

Enkät 1. Totalt tog det åtta dagar att samla in all data från 112 deltagare, 54 deltog i 

Grupp 1 och 58 deltog i Grupp 2.  

 

Att bli utvald till en av grupperna var inte baserat på någon gemensam nämnare, utan det 

var en blandad uppdelning. Det enda kravet som ställdes på deltagarna var att de var över 

18 år. Enkäterna utformades genom Google Drive där det insamlade datamaterialet sedan 

fördes in i SPSS. I enkäten förklarades syftet med undersökningen samt att varje 

deltagare hade rätt att avstå från att delta, avbryta undersökningen samt att all data 

behandlades anonymt. Till denna undersökning har två enkäter använts med 20 frågor i 

vardera enkäten. Enkät 1 hade bestämda frågor medan Enkät 2 hade obestämda frågor.  

 

Etik 

Deltagarna till denna undersökning har hållits anonyma. De har inte behövt uppge varken 

namn eller annan information som skulle avslöja vem individen är. Information om 

deltagarens demografiska variabler som ålder och kön har behövt uppges. Detta för att 
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kunna delge information som är intressant ur ett forskningsperspektiv, men som inte 

avslöjar deltagaren. Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav och individskyddskrav har 

tillämpats. Forskningskravet innebär att kunskaper som redan finns får möjligheten att 

utvecklas och fördjupas samt att metoder får en chans att förbättras. Därutöver har 

individen rätt och ett berättigat krav, på skydd och privathet. Individskyddskravet innebär 

att de som har deltagit i undersökningen inte på något fysiskt eller psykiskt sätt har utsatts 

för förödmjukande eller kränkande handlingar (Patel & Davidson, 2011). 

 

Denna undersökning har tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som de etiska aspekterna 

innebär: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Undersökning har tagit hänsyn till informationskravet genom att 

deltagare i undersökningen har fått veta om deras uppgift i undersökningen och villkoren 

att delta. De blev väl införstådda med att undersökningen var frivillig och hade rätten att 

avbryta sin medverkan när som (Langemar, 2008). Samtyckeskravet applicerades genom 

att få undersökningens deltagares samtycke till att medverka i undersökningen samt att få 

bekräftat att deltagaren var över 18 år (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet 

innebar att undersökningen tog hänsyn till etiskt känsliga frågor som specifika uppgifter 

som skulle kunna identifiera deltagaren samlades inte in (Patel & Davidson, 2011). 

Genom att tillämpa nyttjandekravet togs inga kontaktuppgifter som mobilnummer, 

mailadress eller personnummer till undersökningens deltagare som sedan kunde användas 

i kommersiellt syfte eller liknande (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Resultat 
Syftet med denna undersökning var att studera om bestämda respektive obestämda frågor 

gav deltagarna ett mer bestämt eller obestämt minne. Ambitionen var att ta reda på om 

bestämda och ledande frågor respektive obestämda frågor kan ha en påverkan på ett 

ögonvittne och deras minne och hur säkert de minns själva händelsen. 

 

Observera i tabellen nedan att Fråga 14 inte är inkluderad. Detta beror på att denna fråga 

behandlar hur snabbt deltagarna trodde att bilen körde. Antalet personer som svarade på 

något av de tre alternativen vid en nyckelfråga. Därutöver omkodades ”nej” till 1, istället 

för -1, för att kunna utföra en korrekt MANOVA för oberoende grupper. När detta 

gjordes blev det istället bestämt svar (ja eller nej) och osäkert svar (vet ej).  
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I Tabell 1 kan man se att personer har i högre grad svarat mer bestämt, alltså att 

deltagarna valde mellan alternativen ”ja” och ”nej” i undersökningen, än de personer som 

fick mer obestämda frågor. Detta syns tydligast på Fråga 9, Fråga 12 och Fråga 18 på de 

obestämda frågorna. Läsaren hänvisas till Bilaga 1 och Bilaga 2 för ingående information 

om frågornas utformning.  

 
 
Tabell 1. Hur Grupp 1 och Grupp 2 svarade i procentsats. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Notering. Fråga 14 ingår inte i denna tabell. Detta för att frågan beräknades separat. 

 

Det första steget i undersökningen var att utföra en envägs mellangruppsdesign för 

oberoende grupper, MANOVA. Detta för att se om de bestämda och ledande frågorna 

som utfördes på deltagarna i Grupp 1 påverkade deltagaren med att svara mer bestämt på 

sina minnen. Samma sak gällde för deltagarna i Grupp 2 med de obestämda frågorna. 

Dessa personer svarade mer obestämt (vet ej) på deras frågor. Det fanns en signifikant 

skillnad för samtliga nyckelfrågor (Fråga 1, 3, 9, 12 och 18) och undersökningens totala 

effektstorlek var hög (Wilks’ Lambda = 0,04). Den signifikanta skillnaden mellan Grupp 

1 och Grupp 2 på Fråga 1 var F(1,110) = 5,53, p = 0,02; η2 = 0,05, vilket är ett lågt 

effektvärde. Fråga 3 hade också en signifikant skillnad mellan grupperna, F(1,110) = 

9,10, p = 0,003; η2 = 0,08 som är ett lågt effektvärde. För Fråga 9 var det istället F(1,110) 

= 53,29, p = < 0,001 och η2 = 0,33 som är ett högt effektvärde på frågan. Till Fråga 12 var 

den signifikanta skillnaden F(1,110) = 13,22, p = < 0,001; η2 = 0,11 vilket är ett medel 

effektvärde. Fråga 18 var den F(1,110) = 4,51, p = 0,04; η2 = 0,04 som är en medelhög 

effektstorlek. Medelvärde och standardavvikelser för Grupp 1 och Grupp 2 för samtliga 

frågor presenteras i Tabell 2 nedan.  

 

 

 

 
Fråga 

 
Bestämd fråga 
Ja / Nej / Vet ej 

 
Obestämd fråga 
Ja / Nej / Vet ej 

Fråga 1 15,4 / 79,5 / 5,1 58,1 / 39,4 / 2,4 

Fråga 3 

Fråga 9 

Fråga12 

 Fråga 18 

23,1 / 74,4 / 2,5 

0 / 66,7 / 33,3 

34,5 / 48,3 / 17,2 

3,6 / 94,4 / 2 

76,7 / 20,9 / 2,4 

3,4 / 7 / 86,4 

3,8 / 45,3 / 50,9 

1,7 / 84,5 / 13,8 



  
 

14 

Tabell 2.  
Medelvärde och standardavvikelser för Grupp 1 och Grupp 2 för nyckelfrågor  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. MANOVA för Grupp 1 och Grupp 2. 
 

Fråga 
Type III Sum of 

Square 
 

Df 
 

Mean square 
 

F 
 

Sig. 
Partial Eta 
Square (η2) 

Fråga 1 0,512 1 0,512 5,526 0,021 0,048 

Fråga 3 

Fråga 9 

Fråga12 

Fråga 18 

0,819 

9,032 

2,693 

0,390 

1 

1 

1 

1 

0,819 

9,032 

2,693 

0,390 

9,104 

53,285 

13,218 

4,505 

0,003 

0,000 

0,000 

0,036 

0,076 

0,326 

0,107 

0,039 

Totalt  110     

Notering. Fråga 14 undersöktes inte i MANOVA.  

 

Fråga 14 frågade deltagarna om bilens hastighet i filmklippet. Grupp 1 fick frågan ”Hur 

fort tror du bilarna körde när de kraschade med varandra?” medan deltagarna i Grupp 2 

som hade obestämda frågor fick istället frågan ”Hur fort tror du bilarna körde när de slog 

i varandra?”. Resultatet här var att Grupp 1 hade ett medelvärde på 36,30 km/h (sd = 

13,30). Grupp 2 hade ett medelvärde på 32,67 km/h (sd = 15,71) efter att ha använt ett 

mildare val av ord än Grupp 2. Detta visade en skillnad mellan 3,63 km/h trots att två 

olika ord användes. Detta var en 11,1 % skillnad mellan svaren i Grupp 1 och Grupp 2. 

För att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan Grupp 1 och Grupp 2 

användes en envägs ANOVA för oberoende grupper. Denna visade inte ett signifikant 

resultat för deltagarna mellan Grupp 1 och Grupp 2, F(1,110) = 1,73, p = 0,19. ANOVA 

effektstorlek var låg med ett värdet på partial Eta square 0,028.  

 

 

 
Fråga 

 
Grupp 1 

M         SD 

 
Grupp 2 

M        SD 
Fråga 1 0,96     0,19 0,83     0,38 

Fråga 3 

Fråga 9 

Fråga 12 

Fråga 18 

0,98     0,13 

0,74     0,44 

0,81     0,39 

0,96     0,19 

0,81     0,39 

0,17     0,38 

0,50     0,51 

0,85     0,36 
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Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att studera om bestämda respektive obestämda frågor 

gav deltagarna ett mer bestämt eller obestämt minne. Ambitionen var att ta reda på om 

bestämda och ledande frågor respektive obestämda frågor kan ha en påverkan på ett 

ögonvittne och deras minne och hur säkert de minns själva händelsen. 

 

Av de 20 frågor som ställdes till varje deltagare var det fråga 1, 3, 9, 12, 14 och 18 som 

var nyckelfrågor som studerades till denna undersökning. Till undersökningen utfördes en 

envägs ANOVA samt en MANOVA. Dessa två metoder användes för oberoende grupper. 

Grupp 1 hade en betingelse där de utsattes för bestämda frågor. Grupp 2 utsattes för en 

annan betingelse vilket var obestämda frågor. Genom att använda de två metoderna 

kunde här studeras om det fanns en skillnad mellan de två grupperna.  

 

Resultatdiskussion 

Hypotes 1 – Deltagarna som fick bestämda frågor kommer i högre utsträckning svara 

bestämt (ja eller nej) på frågorna.  

Resultatet för Hypotes 1 och Hypotes 2 visade att det fanns ett signifikant resultat för 

Fråga 1, 3, 9, 12 och 18. För dessa två hypoteser utfördes en MANOVA för oberoende 

grupper. Det fanns ett signifikant resultat som innebar att deltagarna i Grupp 1 svarade 

mer bestämt (ja eller nej), respektive deltagare i Grupp 2 svarade mer obestämt (vet ej).  

 

Morgan et al. (2013) menar att individen plockar fram ett minne från långtidsminnet och 

det kommer tillbaka till korttidsminnet. När minnet är i korttidsminnet kommer detta 

minne att förändras lite grann. Görs detta tillräckligt många gånger kommer inte 

ursprungsminnet att erinras helt korrekt. Det är det här som är feltolkad information 

(Morgan et al., 2013). Människan kan själv ändra sina minnen. Det kan dessutom 

individer i omgivningen också göra (Cramer, DeCoster, Neal & Brodsky, 2013). Felaktig 

information kan påverka ett ögonvittnes minne vilket var denna undersöknings deltagare. 

Enligt Loftus (2003) behövs ögonvittnens vittnesmål men samtidigt är detta riskfyllt 

eftersom deras minnen kan förvrängas eller feltolkas när personen erinrar händelsen på 

nytt (Gerrie et al., 2006). Individen har inte ett statiskt minne utan vi skapar och 

återskapar minnen kontinuerligt (Davis & Loftus, 2007). Under rättsfall utsätts vittnen för 

ny information som gör att de kan omtolka situationen och det aktuella minnet, vilket gör 

att de får ett felaktigt minne (Jack et al., 2014). I många fall sker en minnesförsämring. 
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Det innebär att människan har ett dämpat minnesförsvar av deras minne (Loftus & 

Prickrell, 1995). Brewer och Treyens (1981) menar att falska minnen från början inte är 

personens egna minnen och är extraherad från deras omgivning. I en annan studie utförd 

av Loftus (1979) fanns signifikanta resultat när ledande och missvisande information vid 

framplockning av en händelse påverkar ett vittne. Det var detta som undersöktes i denna 

studie. Deltagare utsattes för ny, felaktig information som resulterade i att många 

deltagare svarade ”ja”. Detta trots att de aldrig hade sett något av det som frågorna 

hänvisade till i filmklippet. Därutöver fick de bestämda frågorna deltagare att ge mer 

bestämda svar. 

 

Av de 20 frågorna som ställdes till deltagarna var de sex nyckelfrågorna felaktiga. Trots 

detta kunde det utläsas att deltagarna tog till sig frågan och tänkte att det kunde ha hänt. 

Det som hände med de personer som svarade ”ja” på frågor kan själva företeelsen 

beskrivas i tre steg. I det första steget blir individen övertygad om den falska händelsen. 

Det andra som händer är att personen finner rimliga förklaringar till händelsen – det kan 

ha hänt. Det tredje, och sista, som händer är att individen accepterar händelsen och gör 

informationen till deras eget minne (Loftus, 2003).  

 

Fråga 1 och 3 hade majoriteten av deltagarna falska minnen. Enligt tidigare forskning 

från Loftus och Zanni (1975) kommer deltagare som får bestämda frågor i högre 

utsträckning svara mer bestämt (ja eller nej) på sina frågor än de deltagare som får 

obestämda frågor. Deltagarna som får obestämda frågor, å andra sidan, visade Loftus och 

Zanni (1975) att de skulle svara mer obestämt (vet ej). Detta stämde överens med 

Hypotes 1 och Hypotes 2 som skrevs för denna undersökning.  

 

Enligt Wright, Memon, Skagerberg och Gabbert (2009) finns det tre skäl till varför 

ögonvittnen felrapporterar. Det första är social påverkan. Det innebär att individen vill ha 

bekräftelse från sina medmänniskor. Det andra är informativ påverkan vilket är att 

personen inte minns och svarar det som låter bäst (Wright et al., 2009). Det tredje skälet 

är minnesförvrängning som gör att informationen har från början kodats in fel i hjärnan 

och gör att individen minns händelsen fel. Detta kan vara en annan förklaring till varför 

deltagare i denna undersökning svarade ”ja” på nyckelfrågorna som var felaktiga. 

 

Resultatet i denna undersökning utgick från de hypoteser som tagits vilket fick ett 
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signifikant resultat, precis som den tidigare studien som gjordes av Loftus och Zanni 

(1975). Om jag hade gjort ytterligare en studie hade jag velat använda mig av fler 

deltagare som kunde delta i studien. Loftus och Zannis (1975) undersökning gjordes två 

gånger. Den första undersökningen gjordes med personer som studerade på ett universitet 

och i den andra undersökningen handplockades personer från ett lokalt bibliotek. Jag 

upplever att denna undersökning blir missvisade då forskarna i första experimentet har 

använt sig av en homogen grupp (studenter). I det andra experimentet har de fått ihop en 

mer blandad grupp av deltagare.  

 

Hypotes 2 – Deltagare med ordet ”krocka” kommer i högre grad att svara med en högre 

hastighet än deltagare som har fått ordet ”slog i”.  

Fråga 14 fick ett icke-signifikant resultat. Detta kunde uttolkas med hjälp av en envägs 

ANOVA. Detta var en skillnad från den amerikanska studien från Loftus och Palmer 

(1974) som istället fick ett signifikant resultat. Loftus och Palmers (1974) undersökning 

använde engelskans ”smashed” och ”hit” och i denna undersökning användes orden 

”krascha” och ”slog i”. Vid en ny undersökning hade det varit intressant att studera om 

andra svenska ord skulle få ett annorlunda utfall än vad denna undersökning fick. Jag kan 

även finna att filmsekvensen som behandlade denna fråga kunde varit något tydligare. Jag 

är övertygad om att en filmsekvens från en ödsligare väg hade varit bättre för 

undersökningen. Detta för att deltagaren endast skulle kunna fokusera på bilarna istället 

för att annat som hände runtomkring.  

 

Undersökningen som utfördes i denna kandidatuppsats var inspirerade av Loftus och 

Zannis (1975) och Loftus och Palmers (1974) tidigare undersökningar. Istället för att 

använda en längre filmsekvens, som Loftus och Zanni (1975), användes istället två 

filmsekvenser. I engelskan används två ord för att ge ett ord bestämd form, ett exempel är 

”the car”. Istället använder svenskan ett ord, bilen. Svenskan har inte de engelska orden 

”the” och ”a” för att ett ord ska få bestämd form. Det svenska språket lägger istället den 

bestämda formen i slutet av ordet. Jag fann att det blev en utmaning att lägga en mer 

bestämd, respektive obestämd, betoning på frågorna. Här kunde jag utläsa en signifikant 

skillnad på samtliga frågor. Det visar på att oavsett svenska eller engelska, så kunde det 

utläsas en skillnad i svaren beroende på hur frågorna ställs.  
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Metoddiskussion 

I ursprungsundersökningen av Loftus och Zanni (1975) utfördes en Wilcoxon test för 

matchade grupper. Eftersom tidigare undersökning utförde undersökningen i två etapper 

jämfördes deltagarna med de bestämda frågorna (Grupp 1) och obestämda frågorna 

(Grupp 2) som gjordes med universitetsstudenter med deltagare som var med i den andra 

undersökningen som gjordes på deltagare som Loftus och Zanni (1975) hittade på 

biblioteket. Personerna på biblioteket delades precis som i första undersökningen upp i 

två grupper – Grupp 1 och Grupp 2. Det är anledningen att de användes sig av Wilcoxon 

testet, vilket valdes bort för denna undersökning som endast utfördes en gång med två 

grupper. Istället valdes en MANOVA mellangruppsdesign för att jämföra de två 

grupperna och jämföra skillnaden på grupperna och om det fanns en signifikant skillnad 

på hur frågorna ställdes om deltagaren fick bestämda och ledande frågor eller om 

deltagarna fick obestämda frågor.  

 

Notera även att de båda ursprungsstudierna gjordes på engelska och hade andra deltagare 

som utfördes för mer än 40 år sedan. Att det fortfarande, precis som då, får ett signifikant 

resultat och att det har en avgörande roll för hur frågor utformas för människans minne 

om det blir mer bestämt eller obestämt. Hade undersökningen inte stämt överens med 

mina hypoteser hade jag övervägt att utföra undersökningen igen på engelska för att 

upprepa tidigare undersökning från Loftus och Zanni (1975) och Loftus och Palmer 

(1974).  

 

Förslag till vidare studier 

Till framtid och liknande forskning hade det varit intressant att utföra undersökningen på 

andra språk för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan ett annat språk. 

Frågor som skrivs på engelska kan skrivas mer eller mindre bestämt med hjälp av ”the” 

och ”a”. Det är intressant med språk som inte har just dessa typer av bestämmelser 

framför ordet som hänvisas till, som till exempel svenskan. Normalt sett finns 

bestämmelsen i slutet av ett ord som hunden, eller engelskans the dog. Därför hade det 

varit intressant att se om Loftus och Zannis (1975) hypotes hade kunnat appliceras på 

andra språk. Det hade även varit intressant för framtid forskning att undersöka hur 

mycket falska minnen man kan implementera hos deltagarna. Denna undersökning 

studerade inte just detta fenomen, utan det är något som kunde utvinnas i Tabell 1 där 

man ser resultatet för deltagarna i Grupp 1 och Grupp 2. 
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I 

Bilaga I - Enkätundersökning, bestämda frågor 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciBA7udZAfTyISnbFcFog4r5DiknVuRBt
mkw4WTObnOx2XQA/viewform?usp=sf_link 
 
Biografiska frågor 
Ålder? 
Kön? 
Utbildningsnivå? 
 
Filmsekvens 1 
Fråga 1. Såg du den röda cykeln? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 2. Kom cyklisten från bildens högra sida? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 3. Krockade den blåa personbilen med lastbilen? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 4. Vilken färg hade lastbilen? (valfritt svar) 
Fråga 5. Kom lastbilen från bildens högra sida? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 6. Såg du bilen som stannade för att hjälpa chauffören i lastbilen? (ja/nej/kanske) 
Fråga 7. Om ja, vilken färg var det på bilen? (valfritt svar) 
Fråga 8. Var det en väjningsskylt som syntes på högra sidan i bilden? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 9. Såg du väjningsskylten i bildens vänstra hörn? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 10. Om det fanns en skylt, vilken färg hade den? (valfritt alternativ) 
 
Filmsekvens 2 
Fråga 11. Vad var det för skylt på olycksplatsen? (valfritt svar) 
Fråga 12. Var trafikljuset grönt vid krocken? (valfritt svar) 
Fråga 13. Vilken färg var det på bussen? (valfritt svar)  
Fråga 14.  Hur fort tror du bilarna körde när de kraschade med varandra? (valfritt svar) 
Fråga 15. Fanns det glas på olycksplatsen? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 16. Var det den svarta bilens fel (kom från vänstra sidan av bilden)? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 17. Fanns det ett övergångsställe längst ner i bild? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 18. Såg du mamman och barnet vid busshållplatsen? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 19. Vad var det för väder? (valfritt svar/vet ej) 
Fråga 20. Bortse från den svarta bilen, vilken färg var det på den andra bilen som var 
med i krocken? (valfritt svar) 
 

Notering: Fråga 1, 3 9, 12, 14 och 18 är nyckelfrågorna som studerades i denna 
undersökning.  



  
 

II 

Bilaga II - Enkätundersökning, obestämda frågor 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXHLSNKc4ecfAW8xj1Df4pDpwEx6Aq
XVo-WEHk3rXEBnUuwA/viewform?usp=sf_link 
 
Biografiska frågor 
Ålder? 
Kön? 
Utbildningsnivå? 
 
Filmsekvens 1 
Fråga 1. Såg du vilken färg cyklisten hade på cykeln? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 2. Kom cyklisten från bildens högra sida? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 3. Minns du vilken färg personbilen som krockade med lastbilen hade? (ja/nej/vet 
ej) 
Fråga 4. Om ja, vilken färg? (valfritt svar) 
Fråga 5. Kom det en lastbil från bildens högra hörn? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 6. Såg du bilen som stannar för att hjälpa chauffören i lastbilen? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 7. Om ja, vilken färg var det på bilen? (valfritt svar) 
Fråga 8. Var det en väjningsskylt som syntes på högra sidan bilden? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 9. Fanns det en väjningsskylt för bilen som stod i det vänstra hörnet? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 10. Om det fanns en skylt, vilken färg hade den? (valfritt alternativ)  
 
Filmsekvens 2 
Fråga 11. Vad var det för skylt på olycksplatsen? (valfritt svar) 
Fråga 12. Såg du ett trafikljus i bildens högra hörn? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 13. Om ja, vilken färg hade denna? (valfritt svar) 
Fråga 14.  Hur fort tror du bilarna körde när de slog i varandra? (valfritt svar) 
Fråga 15. Fanns det glas på olycksplatsen? (valfritt svar/vet ej) 
Fråga 16. Var det den svarta bilens fel (kom från vänstra sidan av bilden)? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 17. Fanns det ett övergångsställe längst ner i bild? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 18. Såg du en mamma och ett barn stå vid en busshållplats? (ja/nej/vet ej) 
Fråga 19. Vad var det för väder? (valfritt svar/vet ej) 
Fråga 20. Bortse från den svarta bilen, vilken färg var det på den andra bilen som var 
med i krocken? (valfritt svar) 
 

Notering: Fråga 1, 3 9, 12, 14 och 18 är nyckelfrågorna som studerades i denna 
undersökning.  

 

 


