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Hur väl människor minns olika händelser har varit centralt inom den 

rättspsykologiska forskningen. Arousal, emotionell stress och 

sinnesstämning är faktorer som kan stärka eller försvaga minnet vid 

både negativa och neutrala händelser. Den befintliga forskningen på 

området är dock inte enhällig. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka hur en negativ sinnesstämning påverkar minnet av en 

neutral händelse. Undersökningsdeltagarna (N = 38) delades 

slumpmässigt upp i en grupp som fick se ett negativt filmklipp och en 

som fick se ett neutralt filmklipp som avsåg påverka deras 

sinnesstämning. Sedan spelades ett neutralt filmklipp upp som 

minnesmaterial för båda grupperna. Deltagarna fick återge 

minnesmaterialet fritt samt besvara igenkänningsfrågor. Resultatet 

erhöll en signifikant skillnad i sinnesstämning mellan grupperna där 

det negativa filmklippet påverkade deltagarnas sinnesstämning 

negativt. Däremot erhölls inga signifikanta skillnader beträffande antal 

korrekt återgivna detaljer från det efterföljande neutrala filmklippet. I 

rapporten diskuteras flertalet skillnader mellan gruppernas vittnesmål. 

 

 

Vid förundersökningar av en brottshändelse är vittnesmål från brottsoffer, misstänkta och 

andra individer som observerat händelseförloppet centrala (Granhag, Strömwall & 

Cancino Montecinos, 2013). Vittnen kan förtydliga händelseförlopp och peka ut 

potentiella gärningspersoner. I domstol spelar vittnesmål en viktig roll då de används för 

att hjälpa domstolen att göra korrekta bedömningar av händelseförloppet (Sveriges 

Domstolar, 2015). Vittnesmål används således flitigt inom det svenska rättssystemet men 

frågan är hur tillförlitliga människors minne av olika händelser är under olika 

omständigheter? Flera studier har genomförts för att undersöka hur väl individer kan 

minnas olika typer av händelser och vilka faktorer som kan påverka minnet.  Bland annat 

har det diskuterats hur minnet påverkas vid negativa respektive neutrala händelser samt hur 

arousal, emotionell stress och sinnesstämning påverkar minnet. Gällande vittnessituationer 

är ofta den bevittnade händelsen av negativ karaktär vilket bidragit till att den 

rättspsykologiska forskningen angående vittnesmål fokuserat mycket på hur minnet 

påverkas vid negativa händelser (Christianson, 1992; Deffenbacher, Bornstein, Penrod, & 

McGorty, 2004). Däremot är forskningen inte lika väl utbredd gällande hur en negativ 

sinnesstämning påverkar minnet av neutrala händelser. 

 

Minnet av negativa händelser 

Två faktorer som kan påverka minnet vid negativa händelser är arousal och emotionell 

stress. Arousal kan beskrivas som den kliniska intensiteten i en emotionell upplevelse och 

negativa upplevelser kan generera en ökning av arousal hos individen. Enligt Tucker och 

Williamson (1984) har människor två olika typer av responser på stimuli; en  

försvarsinriktad respons (defensive response) och en orienterande respons (oriented 

response) som båda kan bidra till en ökad nivå av arousal.  
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Den försvarsinriktade responsen är människans fysiologiska stressreaktion (exempelvis 

ökad puls och ökat blodtryck) vilken medför en ökad oro och emotionell stress som 

påverkar människans kognitiva förmåga negativt (Deffenbacher, 1994). Den orienterade 

responsen innebär en ökning av arousal som medför en ökad uppmärksamhet utan att 

aktivera den fysiologiska stressreaktionen (Deffenbacher et al., 2004). Deffenbacher et 

al. (2004) föreslår i en metaanalys att negativa upplevelser medför en ökad stressnivå 

som leder till att den försvarsinriktade responsen aktiveras och försämrar minnet av 

händelsen.    

 

Andra studier har visat på ett annorlunda utfall av hur människor minns negativa 

händelser. I en översiktsartikel av Christianson (1992) framgår att en hög nivå av arousal 

både kan stärka och försvaga minnet vid negativa händelser. Studier har exempelvis 

påvisat att människor tenderar att minnas fler korrekta, centrala detaljer vid negativt 

laddade händelser (t. ex. skador, blod, död etc.) än vid neutrala händelser (Christianson, 

1984; Christianson & Loftus, 1987; 1990). Samtidigt blir minnet av perifera detaljer sämre 

vid en negativt laddad händelse. Detta kan vara ett resultat av att de centrala detaljerna vid 

negativa händelser är utmärkande och upptar mer fokus än de perifera detaljerna 

(Cristianson, 1992). Utmärkande stimuli leder till ökad uppmärksamhet (Kerzel & 

Shcönhammer, 2013) och ökad uppmärksamhet kan förbättra minnet av en händelse. 

 

Deffenbacher et al. (2004) menar vidare att studier som genomförts i en laboratoriemiljö 

inte aktiverar samma respons som reella situationer. Resultaten i studier som visat att 

minnet för centrala detaljer förbättras av negativt stimuli kan således bero på att de 

genomförts i laboratoriemiljö och att dessa stimuli inte är tillräckligt starka för att 

aktivera den försvarsinriktade responsen utan enbart aktiverar den orienterade 

responsen.  

 

Ytterligare förklaringar till dessa motstridiga fynd kan vara att studierna har undersökt 

minnet ur olika perspektiv. Studierna som undersökts av Deffenbacher et al. (2004) har 

varit mer inriktade på utpekanden av personer medan de studier som Christianson 

(1992) granskat haft fokus på händelseförlopp och omkringliggande detaljer och inte 

enbart utseende på personer i stimulusmaterialet. Därutöver kan nivån av emotionell 

stress vara en förklaring till vad det är som påverkar minnet vid negativa händelser. I 

Deffenbacher et al. (2004) studerades hur minnet påverkas av stressfyllda händelser 

medan det i studierna som Christiansons (1992) sammanställt var fokus på det negativt 

emotionella innehållet i händelserna och dess påverkan på minnet. En negativ händelse 

kan vara stressfylld men behöver inte vara det vilket kan förklara att minnet uppträder 

olika vid olika typer av negativa händelser. 

 

Negativ sinnesstämning och minnet av neutrala händelser 

Studier har genomförts för att undersöka hur sinnesstämning påverkar minnet av en 

neutral händelse. I vittnessituationer är ofta den negativa sinnesstämningen 

framträdande och denna kan påverka minnet. En studie av Kania och Krackow (2014) 

visar exempelvis att människor med ångestinducerad sinnesstämning vid 

inkodningstillfället återger fler korrekta svar på riktade frågor om en neutral händelse än 

personer som fått en neutral sinnesstämningsinduktion. Andra forskare har erhållit resultat 

som tyder på att personer med negativ sinnesstämning blir mer motståndskraftiga för 
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missledande information men att sinnesstämningen inte påverkar hur väl personer minns 

händelsen i övrigt (Forgas, Laham & Vargas, 2005; Riddley & Clifford, 2004). 

 

Forskningen gällande huruvida en negativ sinnesstämning påverkar minnet av neutrala 

händelser är således inte enhällig. Å ena sidan förbättrar negativ sinnesstämning minnet av 

neutrala händelser (Kania & Krackow, 2014) och å andra sidan påverkar det inte minnet 

nämnvärt gällande antal korrekta återgivelser (Forgas et al., 2005; Riddley & Clifford, 

2004).  En förklaring till detta är att ovan nämnda studier undersökt olika typer av detaljer. 

En japansk studie har visat att individers funktionella vy minskar vid negativ 

sinnesstämning (Oue, Hakoda, Onuma & Morikawa, 2001). Detta innebär att 

fokusområdet där individen har möjlighet att koda in information blir mindre vid negativ 

sinnesstämning. Detta stödjer Christiansons (1992) slutsats att centrala detaljer blir 

ihågkomna bättre än perifera detaljer vid negativt stimuli och kan även förklara de olika 

resultaten gällande sinnesstämning och neutrala händelser. 

 

Vidare kan olika grad av intensitet ha förekommit beträffande den negativa 

sinnesstämningen i de olika studierna. Studier som har undersökt individer i ett dysforiskt 

tillstånd har visat att dessa individer återger mer korrekta vittnesmål än individer som inte 

är i detta tillstånd (Rounding, Jacobson & Lindsay, 2014). För att personer som inte är i 

ett dysforiskt tillstånd ska uppnå samma minneseffekter via sinnesstämningsinduktion 

krävs det att det är en hög intensitet på den negativa sinnesstämningen. Om det är en låg 

intensitet på sinnesstämningen presterar personerna i fråga inte anmärkningsvärt bättre 

än personer med neutral sinnesstämning (Rounding, Jacobson & Lindsay, 2012).  

 

Inkodning och återgivning 

Den tidigare forskningen tyder sammanfattningsvis på att inkodningen av händelser kan 

påverkas på olika sätt beroende på bland annat arousal, emotionell stress och 

sinnesstämning. Angående återgivningen av ett händelseförlopp finns det faktorer som kan 

påverka hur många samt vilken typ av detaljer människor kan plocka fram ur sitt minne. 

Detta illustreras exempelvis via inkodningsspecifika principen (encoding specificity 

principle). Den inkodningsspecifika principen innebär att minnet av en händelse blir lättare 

att plocka fram om det under återgivningstillfället råder liknande förhållanden som vid 

inkodningen. Det kan vara kontextuella, situationella eller semantiska likheter som 

exempelvis ord, dofter, bilder eller att det är samma yttre miljö vid inkodningstillfället som 

vid återgivningstillfället (Tulving & Thomson, 1973).  

 

Inkodningsspecifika principen är även applicerbar gällande sinnesstämning och emotioner. 

En individ kan återge mer av en händelse om personen i fråga är i samma 

sinnesstämning vid återgivningstillfället som denne var vid inkodningstillfället (jfr 

”mood state dependent retention”) (Bower, 1981). Bower (1981) har i sin forskning 

erhållit att människor fokuserar på, och minns mer utav, information som är kongruent 

med deras rådande sinnesstämning (mood-congruity effect). Om en person befinner sig 

i en negativ sinnesstämning fokuserar denne mer på negativa aspekter av information 

som presenteras och minns dessa bättre än övrig information. 

 

Återgivningen av en händelse kan även påverkas av proaktiv interferens (när ett tidigare 

minne påverkar minnet av senare händelser) och retroaktiv interferens (när minnet av en 

tidigare händelse påverkas av minnet av efterkommande händelser). I en studie av 
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Christianson och Nilsson (1984) undersöktes detta genom att individer visades bilder på 

ansikten tillsammans med karaktäristiskt beskrivande ord. Hälften av försökspersonerna 

presenterades neutrala ansikten och hälften ansikten som var vanställda och skadade. Före 

och efter dessa ansikten presenterades båda grupperna neutrala ansikten. Individer som fått 

se bilder på vanställda ansikten mindes färre beskrivande ord till både de vanställda 

ansiktena och de efterföljande neutrala ansiktena vid fri återgivning än personer som 

endast fått se neutrala ansikten. Detta indikerar att den traumatiska upplevelsen av att ha 

sett det vanställda ansiktet bidrog till proaktiv interferens där minnet av tidigare 

känsloladdat material påverkade minnet av efterkommande neutral information. Detta kan 

bero på att individerna var kvar i en negativ sinnesstämning när de neutrala ansiktena med 

tillhörande ord presenterades. Det fanns dock inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna när det gavs igenkänningsalternativ vilket tyder på att ledtrådar underlättar 

framplockning av minnen (Christianson & Nilsson, 1984).  

 

Slutsatsen utifrån Christianson och Nilssons (1984) studie är att individer har svårare att 

återge korrekt information vid fri återgivning än vid igenkänningsalternativ när de har en 

negativ sinnesstämning, (jämfört med en neutral sinnesstämning) men att denna skillnad 

reduceras eller till och med uteblir när personerna får ett starkt framplockningsstöd till 

exempel genom igenkänningsalternativ. Det finns dock risker med att erbjuda 

igenkänningsalternativ. Minnet påverkas lätt och om en person får missledande 

information som ledtrådar i igenkänningsfrågor kan det inkorporeras och påverka dennes 

minne av händelsen (Cochran, Greenspan, Bogart & Loftus, 2016; Loftus, 2005).  

 

Sammantaget finns det en mängd olika faktorer som påverkar vittnens minne av 

arousalhöjande och känslomässig information samt av neutral information. Detta kan 

väcka frågor kring huruvida vittnesmål kan anses vara tillförlitliga eller ej som hjälpmedel 

i utredningar och domstolar. Ovan nämnda studier indikerar att hur minnet påverkas av 

negativa händelser har större representation och stöd inom den rättspsykologiska 

forskningen än hur sinnesstämning påverkar minnet av neutrala händelser. Det är sannolikt 

att en negativ händelse genererar en negativ sinnesstämning och därför av vikt att även 

försöka förstå hur detta påverkar minnet.  

 

Syfte, frågeställning och hypotes 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur en negativ sinnesstämning påverkar 

minnet av en neutral händelse. Detta genom att jämföra hur många korrekta detaljer 

personer med negativ respektive neutral sinnesstämning kan återge via fri återgivning samt 

via igenkänningsfrågor. För att uppnå syftet undersökes följande frågeställning: Skiljer sig 

personer med en negativ respektive neutral sinnesstämning åt beträffande hur de minns en 

neutral händelse via fri återgivning och igenkänningsfrågor? 

 

Baserat på Christianson och Nilssons (1984) studie förväntades att personer med negativ 

sinnesstämning skulle minnas färre antal detaljer än personer med neutral sinnesstämning 

gällande fri återgivning men att denna skillnad inte skulle vara lika framträdande vid svar 

på igenkänningsfrågor. Det förväntades även att personer med negativ sinnesstämning 

skulle vara mer korrekta i den information de återgav via fri återgivning än personer med 

neutral sinnesstämning. Detta i enlighet med studier som visat att personer med negativ 

sinnesstämning minns neutrala händelser bättre än personer med neutral sinnesstämning 

(Kania & Krackow, 2014) och att de blir mer motståndskraftiga för missledande 
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information  (Forgas et al., 2005; Riddley & Clifford, 2004) jämfört med personer med 

neutral sinnesstämning.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagare rekryterades via listor på psykologiska institutionen vid Stockholms 

universitet, via mail samt via sociala medier. Totalt 38 personer i åldrarna 19-50 (m = 

29,13 år, sd = 8,52 år) deltog i studien varav 23 kvinnor, 14 män och en person som inte 

ville definiera sitt kön. 

 

Deltagarna delades slumpmässigt upp i en experimentgrupp (negativ sinnesstämning) 

och en kontrollgrupp (neutral sinnesstämning). Experimentgruppen bestod av 11 

kvinnor, 7 män och en som inte ville definiera sitt kön i åldrarna 21-50 år (m = 30,79 år, 

sd = 8,53 år). Kontrollgruppen bestod av 12 kvinnor och 7 män i åldrarna 19-50 år (m = 

27,47 år, sd = 8,41 år).  

 

Material 

Tre filmklipp och tre enkäter användes i experimentet som var uppdelat i två faser. Fas 

ett ämnade påverka deltagarnas sinnesstämning (neutral för kontrollgruppen och negativ 

för experimentgruppen) och fas två var en kontroll av deltagarnas minnesförmåga av en 

neutral händelse. 

 

I fas ett användes två olika filmklipp för att påverka deltagarnas sinnesstämning. 

Filmklipp har tidigare visat sig vara en effektiv metod för detta ändamål (Westermann, 

Spies, Stahl & Hesse, 1996). Filmklippet som användes för att frambringa negativ 

sinnesstämning hämtades från www.youtube.com (Mercy for animals, 2013) och visade 

grisar som blev väldigt illa behandlade av människor på en djurfarm. Grisarna var 

instängda i trånga utrymmen där de nästan inte kunde röra sig och blev slagna med 

tillhyggen. Griskultingar fick även sina grisknorrar avhuggna och blev slängda i 

betonggolv. En minut (0:27-1:27) av filmklippet (som var totalt 3:42 minuter långt) 

användes. Det neutrala filmklippet var hämtat från www.pixabay.com (Pixabay, 2016), 

var en minut långt och porträtterade vardagstrafik på en måttligt trafikerad motorväg i 

Sverige. 

  

För att kontrollera att filmklippen i fas ett påverkat deltagarnas sinnesstämning 

användes enkäten PANAS (positive and negative affect schedule) som mäter nuvarande 

sinnesstämning via positiv affekt (PA) och negativ affekt (NA). Enkäten innefattar två 

mätskalor som är kombinerade i ett test och består gemensamt av 20 adjektiv (10 för 

PA och 10 för NA). Dessa ord skattas av individen på en femgradig skala huruvida de 

stämmer överens med hur personen i fråga känner sig just nu (1 = väldigt lite eller inte 

alls; 5 = extremt mycket). Deltagarna kan få minst 10 poäng och maximalt 50 poäng 

på respektive skala (Watson, Clark & Tellegen, 1988).  

 

Enkäten var författad på engelska och översattes till svenska av försöksledaren. För att 

kontrollera översättningarna fick tre utomstående personer göra översättningar som 

jämfördes med försöksledarens. Exempel på adjektiv som användes i den färdiga 

https://pixabay.com/sv/videos/bilar-motorv%C3%A4g-hastighet-r%C3%B6relse-1900/
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översättningen för att mäta PA är intresserad, exalterad och entusiastisk medan 

exempel på NA är bedrövad, skyldig och rädd. 

 

I fas två användes en scen ur filmen ”En duva satt på en gren och funderade på 

tillvaron” av Roy Andersson (2014) som minnesmaterial för båda grupperna. 

Filmklippet påbörjades 1:34:11 in i filmen och avslutades 1:36:50. I filmscenen är det 

fem personer (två män och tre kvinnor) som står och väntar vid en busshållplats i en 

lugn stadsmiljö. Bakom dem finns en cykelbutik där en man arbetar. Ytterligare två 

män uppträder vid olika tidpunkter i filmklippet. En kortare dialog på svenska förs 

mellan personerna angående veckodagar. 

 

För att avgöra hur många detaljer deltagarna i studien kunde minnas av den neutrala 

filmscenen användes två enkäter; ett linjerat papper för fri återgivning samt en enkät 

med 20  igenkänningsfrågor. Varje igenkänningsfråga hade fyra svarsalternativ varav ett 

var korrekt. Frågor som förekom i enkäten var exempelvis ”Hur många män såg du 

totalt i filmklippet?” med svarsalternativen: ”1”, ”3”, ”4” och ”5” eller ”En person 

håller en utläggning; vad handlar utläggningen om?” med svarsalternativen: ”vilken dag 

det är känner man på sig”, ”månader får man hålla reda på”, ”dagar får man hålla reda 

på” samt ”vilken månad det är känner man på sig” (för fullständig enkät se appendix A).  

I samband med enkäten fick deltagarna även fylla i ålder och genus samt om de sett 

filmklippet eller hela filmen ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron” av 

Roy Andersson (2014) tidigare. Detta för att utesluta att det fanns en inlärningseffekt av 

att ha sett filmklippet flertalet gånger. 

 

Procedur 

Deltagarna genomförde experimentet i mindre grupper om en till fem personer i varje. 

Grupperna samlades var för sig i undervisningslokaler på Stockholms universitet där 

försöksledaren informerade om att deltagandet i studien var anonymt samt att det var 

frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta utan någon vidare förklaring till 

varför. De fick även information om att syftet med studien var att undersöka 

sinnesstämning kopplat till vittnesmål samt hur insamlad data skulle förvaras och 

användas. Information om hur försöket gick till fick deltagarna succesivt allteftersom 

experimentet fortlöpte och de deltagare som önskade veta mer om syftet fick mer 

utvecklad information om detta efter försöket. 

 

Efter den grundläggande informationen genomfördes fas ett av experimentet. 

Försöksledaren presenterade det filmklipp som avsåg påverka deras sinnesstämning. I 

information som gick ut för att rekrytera personer till experimentet instruerades samtliga 

om att det kunde förekomma emotionellt provocerande material i försöket. De deltagare 

som fick se det negativa filmklippet fick även en extra varning innan filmklippet 

började att det kunde vara känsloladdat och att det var möjligt för deltagarna att titta 

bort eller lämna rummet om de fann det obehagligt (ingen valde att lämna rummet). I 

direkt anslutning till att filmklippet avslutades delade försöksledaren ut enkäten PANAS 

(Watson et al., 1988) med en muntlig samt skriftlig instruktion om hur den skulle 

besvaras. 

 

Direkt efter att deltagarna fyllt i enkäten i fas ett inleddes fas två av experimentet där 

försöksledaren presenterade den neutrala filmscenen från ”En duva satt på en gren och 
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funderade på tillvaron” (2014). När filmklippet avslutats instruerades deltagarna att 

skriva så mycket som möjligt av vad de kunde minnas från filmklippet de just sett på ett 

linjerat papper. Det fanns ingen tidsgräns för detta utan deltagarna fick fortsätta skriva 

tills försöksledaren uppmärksammade att alla var klara (tiden varierade mellan 5 och 15 

minuter). När försökspersonerna  skrivit färdigt samlade försöksledaren in papperna och 

delade ut enkäten med de 20 igenkänningsfrågorna. Muntliga samt skriftliga 

instruktioner delgavs om hur enkäten var utformad samt att deltagarna enbart skulle 

kryssa för ett alternativ per fråga. 

 

Dataanalys 

Den fria återgivningen kodades utifrån 14 kategorier: Antal personer totalt, kön, 

uppskattad ålder på personer, utseende på personer (hårfärg, hudfärg etc.), kläder och 

accessoarer på personer (typ och färg på jackor, om de hade väska etc.), beskrivning av 

miljön (väder, färg på skyltar o.s.v.),  platsbeskrivning (t. ex. att de befann sig på en 

busshållplats), riktningar (att det stod en man till vänster i bild eller att det fanns en 

cykelbutik bakom personerna o.s.v.), specificerat vad personerna sade (korrekta citat 

eller korrekta omskrivningar), ospecificerat vad personerna sade (dock noterat att rätt 

person sade någonting), emotioner som personerna i filmklippet uppvisade, vad 

personerna gjorde, övriga detaljer samt antal felaktigt återgivna detaljer. 

 

Samtliga kategorier gav en poäng per angiven detalj förutom kategorin; ”ospecificerat 

vad personen sade” där deltagarna fick en halv poäng per angiven detalj. Poängen 

räknades sedan ihop till en samlad poäng för antal korrekt återgivna detaljer totalt 

(summan av poängen för samtliga kategorier minus antal felaktiga detaljer). 

 

 

Resul tat  

 

Två stycken envägs MANOVOR (α = 0,05) samt relevanta uppföljningstest 

genomfördes. En för att fastställa att det fanns en skillnad i sinnesstämning mellan 

grupperna och en för att analysera om det fanns någon skillnad i medelvärden gällande 

fri återgivning och svar på igenkänningsfrågor mellan grupperna. Vidare beräknades 

även output bound (hur stor andel av de återgivna detaljerna som var korrekta) för 

gruppen med negativ respektive neutral sinnesstämning gällande igenkänningsfrågorna.  

 

Med en envägs MANOVA med positiv affekt (PA) och negativ affekt (NA) som 

beroende variabler och grupp (negativt filmklipp och neutralt filmklipp) som oberoende 

variabel erhölls en signifikant skillnad gällande sinnesstämning mellan grupperna 

(Wilks’ Λ = 0,515, F2,36 = 16,944, p < 0,001, partial η2 = 0,485). Gruppen som fick se ett 

negativt filmklipp hade lägre PA (m = 21,58) än gruppen som fick se ett neutralt 

filmklipp (m = 25,80) och högre NA (m = 30,84) jämfört med gruppen som fick se ett 

neutralt filmklipp (m = 16,20).  

 

För att kontrollera vilka skillnader i sinnesstämning mellan grupperna som var 

signifikanta genomfördes två univariata test i form utav två oberoende envägs 

ANOVOR (korrigerad α med Bonferroni’s metod = 0,025). En med PA som beroende 

variabel och grupp som oberoende variabel samt en med NA som beroende variabel och 

grupp som oberoende variabel. Det erhölls ingen signifikant skillnad i PA mellan 
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grupperna (F1,36 = 4,061, p = 0,051).  Däremot erhölls en signifikant skillnad i NA 

mellan grupperna (F1,36 = 31,450, p = 0,001). Detta innebär att det var den negativa 

sinnesstämningen som i huvudsak skilde grupperna från varandra. Skattningarna via 

PANAS av gruppen som fått se ett negativt filmklipp i fas ett av experimentet visade att 

de upplevde en negativ sinnesstämning efter filmklippet medan skattningarna av 

deltagarna som fått se det neutrala filmklippet visade att de hade en mer neutral 

sinnesstämning efter filmklippet.  

 

Vid jämförelsen av medelvärden för antal korrekta detaljer för fri återgivning och antal 

korrekta svar på igenkänningsfrågorna (beroende variabler) mellan gruppen med 

negativ respektive neutral sinnesstämning (oberoende variabel) var det enbart 

marginella skillnader där gruppen med neutral sinnesstämning hade ett högre 

medelvärde i samtliga kategorier (se tabell 1 för exakta medelvärden och 

standardavvikelser). En envägs MANOVA visade att skillnaderna inte var signifikanta 

(Wilks’ Λ = 0,976, F2,35 = 0,429, p = 0,654,  partial η2 = 0,024). 

 

Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för antal korrekt återgivna detaljer via 

fri återgivning och igenkänningsfrågor för gruppen med negativ respektive neutral 

sinnesstämning. 

______________________________________________________________________ 

                                                                   Antal detaljer 

Sinnesstämning Fri  återgivning   Igenkänningsfrågor 

______________________________________________________________________ 

 

Negativ  31,05 (10,028)   12,58 (2,036) 

 

Neutral  33,52 (8,401)     13,10 (2,208) 

______________________________________________________________________ 

 

Tabell ett visar en större spridning avseende antal korrekta detaljer via fri återgivning 

jämfört med svaren på igenkänningsfrågorna. Spridningen var dessutom större mellan 

personer med negativ sinnesstämning än mellan personer med neutral sinnesstämning. 

Beräkning av output bound gällande svaren på igenkänningsfrågorna visade att 

deltagarna i gruppen med negativ sinnesstämning hade 62,9 procent rätt svar (12,58 av 

20) och personer med neutral sinnesstämning  65,5 procent rätt (13,10 av 20).  

 

 

Diskussion  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om en negativ sinnesstämning 

påverkar en persons förmåga att återge en neutral händelse. Detta genom att kontrollera 

antal korrekt återgivna detaljer via fri återgivning samt igenkänningsfrågor. Hypotesen 

var att personer med negativ sinnesstämning skulle återge färre antal detaljer vid fri 

återgivning men att det inte skulle vara någon större skillnad mellan grupperna 

angående svar på igenkänningsfrågor. Detta baserat på att arousalhöjande stimuli kan 

medföra proaktiv interferens som påverkar minnet negativt vid fri återgivning men inte i 

lika hög grad vid igenkänningsfrågor (Christiansson & Nilsson, 1984). Vidare föreslog 

hypotesen att personer med negativ sinnesstämning skulle ha en större andel korrekta 
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svar vid fri återgivning än den neutrala gruppen. Detta eftersom viss tidigare forskning 

visat att en negativ sinnesstämning genererar bättre minnesförmåga (Kania & Krackow, 

2014) och att personer med negativ sinnesstämning inte påverkas av missledande 

information i lika hög grad som personer med neutral sinnesstämning (Forgas et al., 

2005; Riddley & Clifford, 2004).  

 

I den förehållna studien erhölls en signifikant skillnad i sinnesstämning mellan 

grupperna där framförallt skillnaden i negativ affekt var avgörande vilket innebär att 

manipulationen av sinnesstämningen var effektiv. Trots detta erhölls inga signifikanta 

skillnader i antal korrekt återgivna detaljer vid fri återgivning. Detta innebär att den 

riktade hypotesen om att personer med negativ sinnesstämning skulle återge färre antal 

korrekta detaljer men vara mer korrekta i det de återgav via fri återgivning inte fick stöd 

av det erhållna resultatet. Det var inte heller någon signifikant skillnad mellan antal rätt 

svar på igenkänningsfrågorna vilket stödjer hypotesen att en negativ sinnesstämning 

inte genererar några stora skillnader i minnesförmåga när det erbjuds 

framplockningsstöd i form av igenkänningsfrågor. 

 

Tidigare forskning har erhållit resultat där personer med negativ sinnesstämning minns 

händelser bättre än personer med neutral sinnesstämning (Kania & Krackow, 2014; 

Rounding et al., 2014) samt att personer med negativ sinnesstämning blir mer 

motståndskraftiga för missledande information (Forgas et al., 2005; Riddley & Clifford, 

2004). Att det inte blev några signifikanta skillnader mellan grupperna i denna studie 

motsäger delvis detta men går i linje med resultat som inte erhållit några stora skillnader 

i minnesförmåga mellan personer beroende på sinnesstämning (Forgas et al., 2005; 

Riddley & Clifford, 2004).  

 

Förklaringar till föreliggande resultat kan vara att en negativ sinnesstämningsinduktion i 

form utav ett negativt filmklipp inte genererar några effekter på minnet gällande antal 

korrekt återgivna detaljer av en neutral händelse. Sinnesstämningen kanske därför inte är 

det som är mest avgörande för att förklara att personer minns fler centrala detaljer av ett 

händelseförlopp vid negativa händelser. Det skulle i sådana fall stödja förklaringsmodellen 

att negativa händelser utmärker sig från övrig information och att det är därför de blir 

ihågkomna i större utsträckning än neutral information (Christiansson, 1992).  

 

En annan förklaring är att den negativa sinnesstämningen inte blev tillräckligt intensiv 

via påverkan av filmklipp för att påvisa några större skillnader mellan gruppernas 

minnesförmåga i enlighet med Roundings et al. (2012) slutsats. Deffenbacher et al. 

(2004) hävdar att det är svårt att uppnå tillräckligt hög intensitet i experimentella studier 

eftersom det inte är en reell situation för deltagaren. De menar vidare att enbart den 

orienterade responsen (Tucker & Williamsson, 1984) aktiveras när deltagare utsätts för 

negativt stimuli i form utav bilder eller filmklipp. Förutsatt att effekten av den 

orienterande responsen kvarstår en kortare tid efter att den uppkommit borde den, om 

den funnits i detta material, bidragit till att deltagarna med negativ sinnesstämning 

angav fler korrekta detaljer än deltagarna med neutral sinnesstämning. Detta eftersom 

den orienterade responsen medför ökad uppmärksamhet (Deffenbacher, 1994).  I det 

erhållna resultatet angav dock inte deltagarna med negativ sinnesstämning fler detaljer 

än deltagarna med neutral sinnesstämning vilket kan innebära att den orienterade 
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responsen inte uppstod, att den inte är särskilt långvarig eller på begränsningar i denna 

studie. 

 

I den föreliggande studien kan mätningarna via igenkänningsfrågor betraktas som 

pålitliga då medelpoängen på svaren för båda grupperna var strax över sextio procent 

rätt. Detta tyder på att det inte fanns golveffekter, takeffekter eller slumpeffekter i 

materialet. Det faktum att undersökningsdeltagarna i båda grupperna fick relativt hög 

procent rätt svar på igenkänningsfrågorna och inte angav särskilt många felaktiga 

detaljer i den fria återgivningen indikerar att det inte finns någon hög grad av interferens 

mellan de olika filmklippen i fas ett och fas två av experimentet. Hade det förekommit 

proaktiv interferens hade det troligtvis observerats i deltagarnas fria återgivelse i form 

av fler felaktiga detaljer. Detta kan delvis bero på att filmklippen i fas ett och två skilde 

sig mycket åt. I fas ett var det djur eller bilar som var centrala i filmklippen och i fas två 

var det människor.  

 

Begränsningar 

Deltagarna blev informerade om att studien skulle handla om sinnesstämning och 

vittnesmål redan innan försöket ägde rum vilket kan bidragit till att den orienterade 

responsen aktiverades hos deltagarna i båda grupperna redan i inledningen av försöket. 

Detta kan ha påverkat deltagarna till att vara mer alerta och redo att försöka minnas det 

material som visades vilket kan förklara att det inte var några stora skillnader i 

minnesförmåga mellan grupperna. Dock visste inte deltagarna i förväg hur studien var 

utformad (vilket av filmklippen de skulle minnas, vad som skulle visas i filmklippen, att 

det skulle bli fri återgivning och igenkänningsfrågor på filmklippet o.s.v.). Dessutom 

var förutsättningarna lika för båda grupperna så även om deltagarna var mer alerta var 

det fallet för alla som deltog i studien. Om det funnits en skillnad mellan gruppernas 

minnesförmåga beroende på sinnesstämning borde denna således framträtt ändå. 

  

En annan begränsning med studien kan vara att PANAS-skalan som användes inte 

fångade upp sinnesstämningen hos alla försökspersoner. Skalan mäter affekt vilket är en 

viktig del som kan påverka en individs sinnesstämning men det finns även andra 

faktorer som kan påverka den. Hade det exempelvis varit andra ord att skatta eller andra 

typer av skalor kan det tänkas att andelen förklarad varians skulle ha ökat eller minskat. 

PANAS är dock en reliabilitets och validitetstestad metod för att mäta positiv och 

negativ affekt där den är mest pålitlig gällande negativ affekt (Watsson et al., 1988). 

Negativ affekt är den aspekt av sinnesstämningen som var mest betydande för syftet i 

denna studie vilket motiverar användandet av PANAS. 

 

Eftersom människor minns bättre om de har samma sinnesstämning vid 

återgivningstillfället som vid inkodningstillfället (Bower, 1981) kan den svaga 

skillnaden mellan grupperna bero på att sinnesstämningen vid inkodningstillfället och 

återgivningstillfället inte var kongruent. Detta kontrollerades inte i denna studie. Enligt 

analysen av materialet kan ungefär hälften av variansen mellan grupperna förklaras utav 

deras sinnesstämning. Detta ger god styrka men det är fortfarande en stor del av 

variationen mellan grupperna som kan förklaras utav andra, i det här materialet, okända 

faktorer.  
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Ytterligare en begränsning med föreliggande studie som kan förklara den svaga 

skillnaden mellan gruppernas minnesförmåga är att urvalet var relativt begränsat vilket 

medför låg statistisk power. Urvalet var dock tillräckligt stort för att det borde kunna 

påvisa om det skulle finnas skillnader i minnesförmåga beroende på sinnesstämning i 

populationen. Skillnaderna kan dock vara för små för att fångas upp av ett urval i denna 

storleksordning.  

 

Vid en uppföljning av föreliggande studie med ett större urval, hade det varit 

fördelaktigt om fler personer var med och kodade deltagarnas fria återgivning av den 

neutrala händelsen. I denna studie var det enbart försöksledaren som genomförde 

kodningen. Detta medför en ökad risk för subjektiva bedömningar som kan leda till 

felaktiga tolkningar av deltagarnas fria återgivelse. Hade fler personer gjort individuella 

bedömningar av återgivelserna skulle dessa kunna jämföras med varandra vilket skulle 

öka tillförlitligheten i studien. 

 

Vidare skulle det även vara fördelaktigt om deltagarna i studien fick skatta hur de 

upplevde det neutrala filmklippet i fas två av experimentet. Detta för att kontrollera att 

det verkligen uppfattades som neutralt av båda grupperna. Det skulle även kunna 

kontrolleras att sinnesstämningen mellan grupperna skilde sig åt med hjälp av fler typer 

av skalor än PANAS så att fler aspekter av en persons sinnesstämning kan redovisas 

och hjälpa att förklara en större del av variansen mellan grupperna. Deltagarna skulle 

även kunna skatta sin sinnesstämning i både fas ett och fas två av experimentet för att 

möjliggöra att undersöka om deras sinnesstämning var bestående genom hela 

experimentet. 

 

Slutsats 

Denna studie gav inte stöd för att en negativ sinnesstämning påverkar antal korrekt 

angivna detaljer av en neutral händelse. Det finns begränsningar med studien som 

synliggör problematiken som finns gällande undersökningar av minne och 

sinnesstämning. Studien har ytterligare belyst relationen mellan minne och 

sinnesstämning men för att kunna dra mer långtgående slutsatser behövs fortsatta och 

mer ingående studier på området. Exempelvis skulle fler bakgrundsvariabler kunna 

läggas till och kontrolleras för. Förslagsvis skillnader i minnesförmågan beroende på 

kön, ålder, tidigare psykiatriska symptom eller liknande. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka flera olika sinnesstämningar som exempelvis rädsla eller glädje 

som också är aktuella emotioner gällande vittnesmål.  
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Appendix A 

Enkät med igenkänningsfrågor med rätt svar förkryssat. 

 

Ålder:_____ 

 

Genus:  

☐ Man  ☐Kvinna  ☐Annat/vill ej definiera   

 

Nedan följer frågor angående filmklippet du just såg. Kryssa i det alternativ du 

tror stämmer. Kryssa enbart i ett alternativ. 

 

1. Hur många kvinnor såg du totalt i filmklippet? 

☐0  

☐1  

☒3  

☐5 

 

2. Hur många män såg du totalt i filmklippet? 

☐1 

☐3  

☐4  

☒5 

 

3. En person håller en utläggning; vad handlar utläggningen om?  

☐ Vilken dag det är känner man på sig  

☐ Månader får man hålla reda på 

☒ Dagar får man hålla reda på 

☐Vilken månad det är känner man på sig 

 

4. Vad har personen som håller utläggningen för typ av kläder på sig? 

☒En grå kostym 

☐En brun kappa och en grön klänning  

☐En grå kappa och svarta strumpbyxor 

☐En grå jacka, grå skjorta och svarta byxor 

 

5. Hur många av de andra personerna uttrycker med ord att de håller med personen som 

håller en utläggning? 

☐0 

☒1 

☐2 

☐3 
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6. Hur många av personerna i filmklippet har en väska med sig? 

☐2 

☐3 

☐4 

☒6 

 

7. Hur många skyltfönster såg du i filmklippet? 

☐1 

☐2 

☒3 

☐4 

 

8. Vad syns i det största skyltfönstret? 

☒En grön herrcykel 

☐En grön damcykel 

☐En röd herrcykel 

☐En röd damcykel  

 

9. Vad finns nedanför det största skyltfönstret?  

☐Ingenting 

☒Ett cykelställ 

☐En bänk 

☐En papperskorg  

 

10. Vad gör personen som kliver ut ur butiken? 

☐Tittar in i skyltfönstret 

☒Hänger upp en cykelpump 

☐Hänger upp en skylt 

☐Sträcker på sig och gäspar 

 

11. Vad säger personen som kliver ut ur butiken? 

☐”Hen säger ingenting” 

☐”Nu är det dags igen” 

☐”Nu är det tisdag igen”  

☒”Nu är det onsdag igen” 

 

12. En person har tagit fel på veckodag; vilken dag trodde hen att det var? 

☐Tisdag 

☐Onsdag 

☒Torsdag 

☐Fredag 
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13. Vad hade personen som tagit fel på veckodag för typ av kläder på sig? 

☒En grå jacka, grå skjorta och svarta byxor 

☐En brun kappa och en grön klänning 

☐En grå kostym 

☐En grå kappa och svarta strumpbyxor  

 

14. Vad gör personen som kommer in i slutet av filmklippet?  

☐Cyklar förbi 

☒Pumpar cykeln 

☐Läser på en skylt 

☐Ställer sig och väntar likt de övriga personerna 

 

15. Vad säger personen som kommer in i slutet av filmklippet? 

☐Hen säger ingenting 

☐”Så var det tisdag igen” 

☒”Så var det onsdag igen” 

☐”Så var det dags igen” 

 

16. Vad har personen som kommer in i slutet av filmklippet för färg på sin jacka? 

☐ Röd 

☐ Gul 

☐ Svart 

☒ Grön 

 

17. Vilken plats befinner sig personerna på? 

☐Vid en taxistolpe (taxihållplats) 

☒Vid en busshållplats 

☐Intill en lyktstolpe 

☐På en asfalterad gång- och cykelväg 

 

18. Vad ser man i förgrunden?  

☒En asfalterad bilväg och en trottoarkant 

☐En trottoarkant 

☐En asfalterad bilväg  

☐En asfalterad gång- och cykelväg 

 

19. Husfasaden i bakgrunden är av...  

☒beige puts 

☐gult tegel 

☐rött tegel 

☐gult trä 
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20. Vad syns i skyltfönstret till affären bredvid cykelaffären? 

☐En kappa och en väska 

☐En kavaj och byxor 

☐En tavelduk och penslar 

☒En flytväst och en fiskhåv 

 

Har du sett filmklippet / hela filmen ”En duva satt på en gren och funderade på 

tillvaron” av Roy Andersson tidigare?   

☐JA  ☐NEJ 

 

Tack för din medverkan!  

 


