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Samtalsminnen är problematiska 

Samtal mellan två eller flera människor är ett synnerligen vanligt fenomen. Enbart i vårt land 

torde mängden samtal uppgå till många miljarder per år.  

 

Alla samtal behöver vi inte komma ihåg. En del behöver vi bara komma ihåg några få 

sekunder eller minuter. En del borde vi komma ihåg andemeningen i resten av livet. I en del 

fall använder vi minnet för egen del eller återger för andra personer vad som sagts. Men 

minns vi då rätt? Och när vi skrivit ner vad som sagts, är anteckningarna då riktiga? När vi 

övertygat hävdar att något sagts eller inte sagts - hur ofta har vi då fel?  

 

Ibland förekommer en föreställning som kanske kan kallas "bandspelarteorin" om 

samtalsminne.  "Jag var ju där och vet precis vad som sas" kan resonemanget låta efteråt. 

Ibland anser sig även personer som inte var närvarande märkligt nog veta vad som sagts, t.ex. 

när de skvallrar. Skvaller utmärks ofta av citat, som ger intryck av att vara autentiska, men 

som ytterst sällan torde vara korrekta.  

 

Vardagliga upplevelser av samtalsminnets ofullkomlighet är dock vanliga, till exempel när vi 

omgående glömmer av enkla meddelanden eller muntliga instruktioner. Vi kan 

t.ex. få tillsägelse av vår make eller maka att köpa några få saker i butiken om tio minuter och 

när vi sedan kommer hem har vi missat att köpa någon av dessa. Eller vi söker en plats i en 

främmande stad och får en vägbeskrivning med en handfull påståenden som vi har svårt att 

hålla kvar i minnet omedelbart efteråt.  

 

Alla domare vet av erfarenhet att när de skall få ett vittne att upprepa vittneseden i domstolen, 

så kan de inte läsa upp hela den 22 ord långa meningen, utan den måste delas upp i flera delar 

med oftast 4-6 ord i varje, vilka läses upp och upprepas av vittnet i tur och ordning.  

Vittneseden lyder: 

"Jag N N lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen 

och intet förtiga, tillägga eller förändra."  

Med tanke på vårt minnes felbarhet, dvs. starka benägenhet att glömma, tillägga och förändra, 

så torde detta vara ett vanskligt löfte att avge. Vi lägger dock inte så mycket märke till felen 

själva utan kan fortsätta odla illusioner om hur bra vi minns, s.k. överkonfidens (vi anser oss 

säkra på något, men har fel i sak).   

 

Mängder av verksamheter inom samhällsliv och yrkesliv är starkt beroende av påstådda 

samtalsminnens korrekthet. Felaktiga samtalsminnen kan få allvarliga konsekvenser och till 

och med leda till förlust av människoliv. Exempelvis förlitar sig politiker, journalister, läkare, 

poliser, militärer, tekniker, arbetare och många andra på sitt eget samtalsminne, när de 

beslutar, utför uppdrag eller skriver ner vad som sagts. Inom rättsväsendet väcks åtal och 

avkunnas domar, där tillit till samtalsminnen emellanåt har en stor betydelse. Inom till 

exempel historisk och beteendevetenskaplig forskning används uppgifter som härrör från 

samtalsminnen. Exempelvis återger någon vad en uppgiftslämnare sagt eller en forskare 

återger vad någon sagt att en annan källa sagt. I utredningar inom exempelvis socialtjänsten 
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förekommer ofta återgivning av vad vuxna eller barn påstås ha sagt i form av referat eller 

citat.  En vårdnadsutredare kan återge vad de tvistande parterna säger och även vad de säger 

att motparten skall ha sagt. En socialutredare kan återge vad ett barn enligt någon 

daghemspersonal, kanske dessutom förmedlat av föreståndaren, skall ha sagt. Mellanhänder 

med ökad risk för överföringsfel kan således finnas. Den exakta ordalydelsen kan här ha stor 

betydelse. Samtidigt som man återger vad som skall ha sagts förekommer ofta att sådana 

elementära uppgifter som vem som hört yttrandet, datum, plats och sammanhang kring 

yttrandet saknas i redovisningen. Oftast saknas uppgift om vilken fråga som ställts. 

Samtalsminnen återges ofta som lösryckta fragment från samtal. Ibland kan en och samma 

uppgiftslämnare ge olika versioner vid olika tillfällen och olika uppgiftslämnare kan motsäga 

varandra beträffande vad som sagts vid ett och samma tillfälle. 

 

  

 

Forskningens ointresse för samtalsminne 

 

Vad säger då forskningen? Man kanske skulle kunna tro att den psykologiska forskningen 

mycket intresserat sig för frågan om samtalsminnens korrekthet, då samtalsminnen är ständigt  

närvarande och ofta är av stor betydelse. Det finns relativt mycket och avancerad 

minnesforskning, men forskningen kring just samtalsminnen är mycket liten och av så ringa 

omfattning att den inte brukar beröras i läroböcker eller forskarantologier, som redovisar 

minnesforskning. Inte heller har en forskningsöversikt över samtalsminne någonsin 

publicerats i någon facktidskrift.  

 

Varför samtalsminnen trots sin praktiska betydelse rönt ringa uppmärksamhet inom 

psykologisk forskning (det finns stora mängder forskning om andra slag av minnen) kan vi 

spekulera om. Den framstående minnesforskaren Neisser hävdade för många år sedan kritiskt 

att om en aspekt av minnet hade praktisk betydelse, så hade den knappast någonsin studerats 

av den psykologiska forskningen. Kanske har området tett sig för komplicerat, för praktiskt 

och för arbetskrävande och därmed obekvämt för karriärsugna forskare som söker maximera 

antal producerade artiklar? Kanske har forskarna inom psykologi med sin utbredda 

benägenhet att anpassa sig till och inte störa starka samhällsaktörers, t.ex. makthavares, 

medias och starka professioners, intressen känt att det vore inopportunt att redovisa forskning 

om samtalsminnens brister? Även en del av psykologins och andra vetenskapers resultat som 

vilar på okritisk återgivning av samtalsmaterial skulle kunna undergrävas. Det kan nog finnas 

skäl till vissa frågetecken kring ointresset.  

 

 

Metoder 

 

Erinringar av samtal kan studeras genom att man låter personer lyssna på video eller 

kassettband med inspelade samtal och därefter, omedelbart eller efter någon tid, återge vad 

som sagts. En annan metod som använts är att para ihop personer och låta dem genomföra ett 

samtal, som spelas in, varefter de får erinra sig vad som sagts. Utskrifter av vad 

försökspersonerna kommer ihåg kan jämföras med utskrifter av de ursprungliga samtalen.  

 

Vid erinringstillfället ter det sig naturligast att låta människor fritt erinra sig vad som sagts, 

men det förekommer även att forskare låter människor ta ställning till om vissa citerade 

uttalanden har gjorts eller inte, s.k. igenkänningsmetod. Andra sällan använda möjligheter är 

att använda inspelningar av naturliga samtal och senare fråga deltagare vad de minns. 
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Ytterligare en möjlighet är att i utskrifter av naturliga samtal, t.ex. utredande samtal, studera 

hur korrekt eller felaktigt deltagarna refererar bakåt i samtalet till sådant som sagts tidigare.  

 

Samtalsminne kan även anses omfatta minne av vem som var källa och vid vilken tid och på 

vilken plats och situation som något sades. Ett minne av ett uttalande kan vara korrekt, men 

hänföras till fel källa eller fel situation, ett s.k. källförväxlingsfel.. Ytterligare en aspekt utgör 

konfidenshanteringen kring samtalsminnen, dvs. hur säker eller osäker den som minns anger 

sig vara. Konfidensen kan anges spontant av den som minns eller uttalas som svar på en fråga 

från någon, t ex "Hur säker är du på att han sa så?" 

 

 

Forskningsresultat 

 

Forskningshistoriskt kan nämnas att den amerikanska psykologins store företrädare William 

James år 1890 föregriper forskningsresultat ett hundratal år senare, när han konstaterar att  

"När vi har uttalat ett påstående, så är vi sällan i stånd att ett ögonblick efteråt komma ihåg 

våra exakta ord, även om vi kan med lätthet uttrycka det med andra ord."   

 

Det är nog ofta vi inte ens kan korrekt uttrycka det med andra ord.   

Fransmännen Binet och Henri studerade i slutet av 1800-talet minne för meningar. De 

redovisar 1894 bland annat att fel vid fri erinring tenderade att bevara betydelsen hos den 

presenterade meningen, men den språkliga utformningen hos meningen kunde vara förändrad, 

dvs. återgivningen var inte ordagrann.  

 

Av visst intresse är även de studier av ryktesbildning som på 1940-talet  

presenterades av amerikanerna Allport och Postman. De fann att uppgifter kunde omformas 

när de överfördes mellan personer. Vissa uppgifter skärptes, andra dämpades och uppgifter 

omformades så de passade in i mottagarens redan existerande begrepp och förståelse.  

 

Den svenska minnesforskningens pionjär John Elmgren pekar i en bok 1957  på fenomen vid 

försök att återberätta samma historia mellan en serie av personer. Han nämner bortfall av 

uppgifter, förvanskningar, förgrovningar, omkastningar, betoningar, ändringar till vad som 

normalt är fallet, sammansmältning av berättelsebitar, tillägg och stilistiska förändringar. Vid 

experiment i undervisningssammanhang med 4-5 studerande per grupp får vi ständig 

bekräftelse på sådana minnesproblem. 

 

På 1960- och 70-talet publicerades några få vetenskapliga artiklar inriktade mot erinran av 

enstaka meningar. Dessa studier visade i stort att vi inte kan minnas enstaka meningar av 

någon större längd korrekt ens omedelbart efteråt. Forskarna fann att det är lättare att minnas 

betydelsen hos en mening än den exakta ordalydelsen. Vi lagrar inte in den exakta 

ordalydelsen i vårt långtidsminne. I ett par studier studerades igenkänning av påståenden som 

fällts vid seminarier och lektioner. Vissa mer personliga eller starka uttalanden kunde erinras 

bättre. Vid en studie av medicinsk information framkom att människor kom ihåg 46-63% av 

vad läkaren sagt och den senare i samtalet placerade viktiga informationen om råd och 

instruktioner kom människor ihåg sämst.  

 

Det är först under 1980-talet som det publiceras några studier av minne av samtal mellan två 

personer. Den i samtalsminnets forskningshistoria mest kända och diskuterade studien är 

amerikanen Neissers 1981 publicerade studie av president Nixons juridiske rådgivare John 

Deans erinring av två samtal med presidenten - efter tiden tre respektive nio månader - i 
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samband med vittnesmål inför Watergate-kommittén. När Nixons bandinspelningar av 

samtalen senare blev kända och släpptes kunde Deans vittnesmål jämföras med vad som 

sagts. Studien visade att Deans minne var felaktigt vad gäller såväl ordalydelser som 

andemeningar. Bland annat förekom sammanblandningar av samtal och en benägenhet hos 

Dean att framställa sig själv i fördelaktig dager.  

 

År 1984 publicerades vid Texasuniversitetet en mer omfattande studie av samtalsminne 

mellan par av personer. Studenter fick parvis genomföra inspelade 7-minuterssamtal och fick 

5 minuter efter samtalets slut erinra sig vad som sagts. Resultaten visade att 

försökspersonerna kom ihåg 10% av samtalsmaterialet efter 5 minuter plus att avsevärda 

mängder fel förekom. Deltagarna mindes mer av vad deras partners sagt än av vad de själva 

sagt, vilket går tvärsemot en del andra forskares resultat.   

 

Viss svensk forskning om samtalsminne bedrevs på 80-talet av Hjelmqvist och Gidlund.  

Dessa fann en omfattande återgivning av nyckelord plus omformuleringar från 

ursprungssamtalet vid erinring. Vidare förekom avsevärda bortfall, felaktigheter och falska 

tillägg i erinringarna.  

 

I slutet av 1990-talet genomfördes några studier vid Örebro universitet under min ledning. 

Sådana studier pågår alltjämt. Vi har även gett oss in på barns samtalsminnen av barn 

respektive vuxna och på vuxnas samtalsminnen av samtal med barn samt på studier av 

erinringar av gruppsamtal - tidigare outforskade områden. En viktig utgångspunkt är behoven 

av kunskap inom utredningsverksamhet rörande barn.  

 

I stort har våra studier hittills visat att bortfallet av samtalsteman vid erinring är stort . Även 

vid erinring omedelbart efter samtalen, så förloras i minnet hälften eller mer av de teman som 

uttalats. Ordagrann återgivning av meningar förekommer nästan aldrig. Fel förekommer i 

form av t ex överdrifter och förvrängningar samt i form av tillägg av sådant som aldrig sagts. 

Vidare förekommer förväxlingar av omnämnda personer och källförväxlingar, dvs. fel källa 

till vad som sagts uppges. Vi har även funnit positionseffekter på så sätt att människor verkar 

minnas bäst det som sägs i början av samtalen. I en studie framkom att ju fler repliker 

personer själva yttrande i samtal, desto fler felaktiga erinringar hade de själva.   

 

Vi har studerat om förande av anteckningar under själva samtalen kan leda till frånvaro av fel 

vid journalskrivning. När 78 studenter skulle skriva journalanteckningar efter en vecka på 

grundval av anteckningarna de fört under åhörda samtal så uppkom bortfall och många fel, 

inräknat tillägg av sådant som inte uttalats. Det finns anledning misstänka avsevärda 

förekomster av fel i journaler på fältet. Felen ökade med journalanteckningens längd.  

 

Vid undersökning av polisförhör med barn har vi i förhörsutskrifter undersökt om 

förhörsledarna minns och refererar rätt när de för barnet återger vad som tidigare har sagts i 

förhöret.  Många sådana referat förekommer och en stor del av dessa referat genom 

förhörsledarnas minne är felaktiga. Totalt 30% av uttalandena om vad som sagts omedelbart 

före referatet och 57 % av uttalandena om vad som sagts tidigare än omedelbart före  i 

förhöret kunde inte beläggas i vad som fanns i dialogutskrifterna. Erinringar bakåt under 

löpande samtal verkar alltså utgöra ett stort kommunikations- och rättssäkerhetsproblem. Det 

är troligt att detta fenomen förekommer i vanliga vardagliga samtal. 

 

  

 



 5  

Tilltro till samtalsminnen 

 

Vad gäller vår tilltro till våra minnen är det från minnesforskningen i stort väl känt att det inte 

finns något nämnvärt samband mellan vår uttalade säkerhet och korrektheten hos våra 

minnen. Detta verkar gälla även för samtalsminnen. I en studie av igenkänningsminne, efter 

nio dagar,  av uttalanden i ett antal intervjuer i ett långt TV-program fann vi att för de flesta 

av de fall där personer angav sig säkra på att påståendet uttalats, så mindes personen fel.  

 

Det verkar vara ett vanligt fenomen att rapporterade samtalsminnen inte förses med 

osäkhetsmarkeringar av den som minns. Det verkar finnas god anledning att tala om  

allmän övertro på samtalsminnens korrekthet.  

 

 

Episodminnen är sårbara 

 

Samtal kan betraktas som episoder och det är väl känt från minnesforskningen att minnen av 

episoder är mer sårbara än minnen av allmänna principer och rådande förhållanden, s.k. 

semantiska minnen. Exempelvis kan minnen från olika episoder sammanblandas och detaljer 

glöms bort. En annan aspekt på minnen av samtal är att möjligheten till repetition av 

materialet är starkt begränsad. Mycket av vad som sägs upprepas inte av parterna och det kan 

vara svårt för den som lyssnar att memorera föregående uttalanden medan man lyssnar på nya 

uttalanden. Inom minnesforskningen i allmänhet är det idag ett upprepat belagt fenomen att 

falska minnen kan uppkomma och detta har påvisats gälla även tillägg av ord vid erinring av 

listor av ord. Vid experiment med samtalsminnen kan konstateras att både felaktiga referat 

kan förekomma och felaktiga källor kan anges. Vi kan efter en tid t.ex. tro att våra egna 

slutsatser och tolkningar vid samtalet uttalades, när de enbart tänktes av oss själva. Praktiskt 

sett kan falska minnen ställa till med större olägenheter än om vi enbart rapporterar att vi inte 

minns vad som sagts.  

  

  

Uppmärksamheten är begränsad 

 

En förutsättning för att vi skall kunna minnas vad som sagts i ett samtal är att vi har 

uppmärksammat vad som sagts. Från forskning om uppmärksamhet vet vi att människors 

uppmärksamhet är begränsad. Ett exempel utgör experiment med tudelat lyssnande, dvs. två 

budskap som är olika sänds in ett i vardera örat på  försökspersoner med hjälp av hörlurar.  

Vid sådana experiment klarar vi bara av att följa med och uppfatta ett av budskapen. Vi 

skärmar av det andra budskapet, den s.k. cocktail party-effekten. Vi kan även tänka oss 

mannen som sitter och läser morgontidningen eller tittar på TV i godan ro, medan hustrun 

säger något viktigt till honom, som hon även tror att mannen uppfattar. Senare leder detta till 

en förveckling, där mannen hävdar att hustrun aldrig någonsin sagt det hon faktiskt sagt. Det 

är skillnad på att orden enbart når trumhinnorna och att de blir föremål för uppmärksamhet 

och mental bearbetning hos mottagaren. Ett annat problem kan vara felaktig varseblivning när 

vi uppmärksammar något. Vi kan tro oss höra något som inte sägs, t ex på grund av 

förhandsuppfattning eller ljudmässiga likheter mellan ord.  
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Ofullkomlighet och evolution 

 

Hur kommer det sig att våra samtalsminnen är så ofullkomliga? Förmodligen var det så tidigt 

i den mänskliga artens utveckling att gester och andra icke-språkliga signaler spelade stor roll 

och att talkommunikationen först efterhand växte fram som ett viktigt komplement.  Kanske 

talkommunikation kom att inta en viktig roll i och med uppdykandet av Homo sapiens i 

Afrika för 100-200.000 år sedan? En ganska kort tidrymd har förflutit sedan dess och 

fortfarande spelar den icke-språkliga kommunikationen stor roll. Vi ägnar oss åt att lägga 

märke till mycket kring personer vi talar med som inte är tal, dvs. icke-språkliga signaler 

konkurrerar starkt om uppmärksamhet och minneskapacitet, och vi vill gärna se den vi talar 

med. Samtidigt som vi talar med eller lyssnar på någon kan det vara svårt att repetera, 

bearbeta och i långtidsminnet föra in samtalsinformation. Det är även väl känt att den 

mänskliga hjärnans kapacitet att löpande hantera information i arbetsminnet är starkt 

begränsad. När det gäller arbetsminnet nämns ofta Millers magiska tal 7 plus minus 2. Detta 

anger utifrån en genomgång av forskning antalet informationsbitar vi i ett visst ögonblick kan 

arbeta med i medvetandet. Vi tvingas sålla informationen och det som vi bedömer viktigt 

söker vi organisera in i minnet i anslutning till det vi redan vet.   

 

Det är möjligt att vi människor under den mänskliga evolutionens lopp nått en rimlig 

avvägning vad gäller samtalsminnets precision och felprocent. Ofta behöver vi  inte alls 

minnas vad som sägs och i många andra fall räcker det med enstaka andemeningar, ett litet 

urval av teman ur samtalet och inriktningen på dessa. I en del fall klarar vi oss bra utifrån en 

allmän föreställning i minnet om samtalssituationen. Om vi till exempel sagt till någon att 

sluta med ett beteende så kan det räcka att enbart minnas att en tillsägelse skett - det finns 

ingen anledning minnas den språkliga dialogen. Det är bara vid speciella tillfällen som vi 

behöver minnas uttalanden i samtal ordagrant. I vissa sammanhang kan det till och med 

tänkas vara socialt fördelaktigt att vi minns svagt eller glömmer, t ex när något elakt har sagts.  

 

Vi minns så pass av andemeningar att vi i stort sett klarar att överleva och samtidigt slipper vi 

att belasta oss med mängder av detaljinformation från tidigare samtal. Priset för den 

avvägningen är att det uppkommer ett visst bortfall och felaktigheter även vad gäller viktiga 

saker. Det är även möjligt att den avvägning som utvecklats bättre passade enklare, mer 

konkreta livssituationer än de komplexa situationer och stora informationsflöden människor 

samtalar om idag, dvs. att vårt samtalsminne med hänsyn till dagens krav ibland är 

underdimensionerat. I mötet mellan vårt samtalsminnes kapacitet och en komplex miljö kan 

det uppkomma stress genom att vi inte minns tillräckligt effektivt och gör misstag. Vi kan då 

ofta behöva ta till olika hjälpmedel som stöd för minnet, t.ex. skrivna instruktioner, 

anteckningar och inspelningar, eller reducera mängden information vi behöver hantera.  

 

 

Överlevnad genom fel? 

 

Det går även att ur ett evolutionsperspektiv fundera över hur minnesfel och tillägg av sådant 

som inte sagts kan uppkomma vid samtalsminnen. Det kan vara så att vi lärt oss ge mer 

uppmärksamhet åt och även förstärka information med stort överlevnadsvärde, inte bara för 

oss själva utan för det mänskliga kollektivet. Vår egen överlevnad och solidariteten med andra 

kan få oss att minnas bättre t ex tecken på fara i samtal, och bortse från annan information i 

samtalet. Om det viktiga i allmänhet meddelas tidigt i samtal kan vi komma att minnas sådant 

som kommer senare i samtal sämre. Överdrifter i erinringar av samtal (inkl. rykten och 

skvaller) skulle kunna ha en överlevnadsfunktion, t ex att varna andra för något eller som 
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mobilisering av socialt stöd. Att vi i vissa situationer kan minnas våra egna tankar som något 

som faktiskt uttalats eller minnas dem på bekostnad av det uttalade skulle kunna 

sammanhänga med att de ibland har större överlevnadsvärde än minnet av vad som sades. 

Exempelvis kan tolkningar om fara eller lögn visa sig sanna i några procent av fallen. Det kan 

räcka med att överdrifter, tolkningar etc. hjälper oss överleva bättre i en liten procent av fallen 

för att de skall ha överlevnadsvärde för den enskilde eller kollektivet. Minnesfelen bör då i 

övriga fall inte ha några allvarliga konsekvenser. Beträffande källförväxling behöver det inte 

heller vara så viktigt att minnas vem som sade något, det viktiga ur överlevnadssynpunkt kan i 

många fall vara innehållet i vad som sades. Inte heller konfidensen behöver vara särskilt 

viktig. För att överleva använder vi det vi minns av samtalet oavsett om vi uppfattar det som 

säkert eller osäkert. Kanske hjälper det oss att överleva om vi tror oss vara mer säkra än vad 

vi har grund för. Överlevnaden kan tänkas öka med självförtroendet. Å andra sidan kan det 

vara svårt att uppfatta överlevnadsvärde i en del minnesfel. Det är möjligt att vi får ta vissa 

misstag till följd av minnesfel för att slippa släpa på ett överdimensionerat minne. Misstag av 

trivialt slag eller grava misstag för få individer innebär som regel inget hot mot den kollektiva 

överlevnaden. Hos en ledare för en supermakt skulle naturligtvis ett minnesfel kunna bli 

förödande för mänskligheten.   

 

Det är vid kvalitativ genomgång av minnesfel vid experiment med samtalsminne uppenbart 

att många fel sammanhänger med sådant som förhandsuppfattningar, inverkan av tidigare 

erfarenhet, försök till logisk rekonstruktion, värderingar, fördomar och andra mentala 

förhållanden och tillstånd hos personen som erinrar sig. Sådana erfarenheter, rekonstruktioner 

etc. kan ha ett överlevnadsvärde i stort, men leda till minnesfel i några enskilda fall. Priset för 

att göra rätt i stort, t.ex. i 80 procent av fallen, kan vara en viss felprocent i enskilda fall, t.ex. i 

20 procent av fallen. Tidigare erfarenhet kan tänkas fungera i de flesta fall, men leda fel i en 

del fall när det gäller att rekonstruera ett samtal.  

 

 

Praktiska konsekvenser  

 

Vår oförmåga att minnas annat än enstaka ord eller fraser ordagrant och vår benägenhet att i 

stor utsträckning glömma och felaktigt återge vad som sagts medför en del praktiska, etiska, 

utredningsmetodiska och rättssäkerhetsmässiga konsekvenser.  

 

I allvarliga praktiska sammanhang bör vi iaktta källkritisk skepsis och försiktighet med 

påstådda samtalsminnen, både med referat och citat, speciellt när påstått exakta ordalydelser 

eller innebörder hävdas. Det kan lugnt konstateras att citat nästan alltid är mer eller mindre 

felaktiga, förgrovade och inte sällan påhittade samt lösryckta ur sitt sammanhang. Parter i 

konflikter verkar inte sällan förvränga och till och med fabulera vad den andre skall ha sagt. 

De kan även höra och tolka fel utifrån sina uppfattningar om motparten. Förekomst av 

konflikter och starka intressen/motiv utgör därför en stark varningssignal kring påstådda 

samtalsminnen. Om ett minne passerat en eller flera mellanhänder måste det betraktas med 

synnerligen stor skepsis. Möjligheten till korrekt återgivning minskar även med ökande 

tidsavstånd. Vi bör rimligen källkritiskt sortera bort många påstådda samtalsminnen.  

 

Personer bör få komplettera och bestyrka referat av vad de skall ha sagt och få ge replik på 

vad andra påstår att de sagt. Om någon anklagas eller är starkt berörd i  informationen tillhör 

det elementär saklighet och etik att denne får möjlighet till replik innan uppgifterna går vidare 

och sprids i t.ex. en utredningstext. Viktiga instruktioner bör upprepas av mottagaren, men 

detta förfarande innebär ingen garanti för att inte personen efteråt glömmer av eller förändrar 
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en del av det som upprepades korrekt. I utredningsmässiga och rättsliga sammanhang bör 

inspelning av samtal göras för att säkerställa vad som sägs. Enbart anteckningar under eller 

efter samtal medför betydande fel. Såväl myndighetspersoner som medborgare har rätt att 

spela in samtal i vilka de själva deltar i syfte att säkerställa vad som sägs. I många 

sammanhang bör skriftliga avtal och skriftliga instruktioner upprättas. Det är även med 

hänsyn till samtalsminnens betydande felprocent etiskt olämpligt att i vardagslivet föra vidare 

skvaller och rykten genom referat och citat av vad som skall ha sagts. Kritiskt tänkande och 

större noggrannhet kring samtalsminnen borde kunna minska allehanda misstag och skador 

som bristande samtalsminne kan ge upphov till.  

 

 

Grava brister! 

 

Den praktiska hanteringen av samtalsminnen i vårt samhälle idag uppvisar allvarliga brister. 

Elementära kontrollrutiner som bestyrkande och replikering från berörd person tillämpas ofta 

inte innan påstådda uttalanden från någon sprids. Sådant okontrollerat material flödar t.ex. 

idag in i domstolarna, som ibland inte verkar förstå hur sakligt undermåligt 

utredningsmaterialet är. Samtalsmaterial i utredningssammanhang kan vara mycket 

omfattande och principer för urval från detta material till utredningen redovisas i regel inte. 

Samtalsminnen i form av påstådda citat har i regel fragmentkaraktär, dvs. sammanhanget runt 

och vilka frågor och påståenden som ställts av utredaren framgår inte. Det kan dessutom ofta 

misstänkas att urvalet inte är allsidigt utan selektivt till förmån för utredarens egen 

uppfattning. Påstådda samtalsminnen som stöd vid partiskhet är inget ovanligt fenomen. Det 

förekommer knappast heller att utredare och domare i redovisad text källkritiskt överväger att 

refererade samtalsminnen kan innehålla fel. Den allmänna inställningen verkar vara tillit till 

de samtalsminnen som nämns i den egna texten. Andra allvarliga praktiska områden är 

journaltexter med samtalsinformation inom socialtjänsten och sjukvården, som ligger till 

grund för åtgärder och forskning, samtidigt som journaltexten i regel är okontrollerad av den 

berörde. Ett tredje område där felaktiga samtalsminnen kan ge upphov till skador är 

naturligtvis media. Hur många som har fått fel behandling eller fel dom i domstol eller hängts 

ut i media på grund av felaktiga erinringar av samtal och bristande källkritik vågar jag inte 

spekulera om...  

 

Frågan om kvalitetssäkring verkar föga ha aktualiserats när det gäller kvaliteten på 

information från samtal.  

 

 

 


