
Minnesproblem vid utredningsarbete – ett utbildningsPM 
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
2001 
 
Det förekommer många slags minnesproblem vid utredningsarbete. Jag skall här mer 
summariskt uppehålla mig vid de långtidsminnen, främst episodminnen, som berörda 
personer ofta berättar/hävdar i utredningar och rättsfall. Även utredares egna minnen av vad 
de t.ex. iakttagit och sagt kan vålla problem. Ett grundproblem med minnen är att vi ofta inte 
märker att vi efterkonstruerar eller minns fel. Ofta är det även svårt att objektivt fastställa 
om ett påstått minne är korrekt eller inte. Mindre minnesfel och även stora minnesfel spelar 
ofta ingen roll eller kan efterkorrigeras, men ibland blir effekterna av ett minnesfel svårartade,  
inte minst om ett minne gäller någon central fråga i ett rättsfall. Jag tar här inte upp frågor  
kring arbetsminne.  
 
Episodminne 
Det förekommer många och svåra minnespsykologiska problem vid utredningar, speciellt då 
lång tid, t ex flera år, förflutit. Det är inte bara glömska som är problem, utan t ex förändringar 
inkl. förvrängningar, tillägg av material, förväxlingar av personer, platsförväxlingar och 
källförväxlingar är tämligen ordinära fenomen. Dessutom förekommer ofta en orealistisk 
övertro på egna minnen, s k "overconfidence" och en utbredd okunskap om att minnen kan 
uppkomma på annat sätt än genom inträffade händelser.  
 
Ett viktigt förhållande rörande episodminnen (minnen av speciella händelser) är att dessa 
enligt minnesforskningen är mycket sårbara och minnesfel uppkommer lätt. Falska 
beskrivningar av episoder kan uppkomma. Episoder kan sammanblandas, t ex en tanke, 
fantasi eller dröm kan sammanblandas med något verkligt och den som minns tror att 
händelsen ägt rum på riktigt även om det bara var en tänkt händelse. Semantiska minnen, dvs. 
minnen av typen allmänna kunskaper om principer, regler, fakta etc. är inte så sårbara som 
episodminnen, men tenderar efterhand att försvagas om de inte nyttjas. Vissa minnen är så väl 
intränade att de stannar livet ut. En del minnen automatiseras, t.ex. vissa procedurer och 
igenkänning av vanliga objekt.   
 
Ett exempel på viktigt och möjligt fenomen i detta sammanhang är källförväxling. Sådant som 
vi enbart tänkt/fantiserat, drömt/dagdrömt, hört, talat om eller sett på TV eller läst kan när en 
tid gått finnas kvar i minnet och av oss själva tolkas som något som vi faktiskt sett eller själva 
gjort. Vi kan också när vi inte minns ta oss för att försöka rekonstruera utifrån kunskap, 
erfarenhet, tillgängliga ledtrådar, kulturella föreställningar och värderingar, andras förväntan, 
logiska överväganden m.m.  
 
Det är även relativt lätt för de flesta människor att skapa inre bilder som saknar 
motsvarigheter i den förflutna verkligheten - metoder för detta används för övrigt i olika 
behandlingsmetoder, t ex symboldrama och andra imaginativa tekniker, som jag själv använt 
kliniskt. Exempel på detta utgör när människor under hypnos eller liknande 
medvetandetillstånd upplever minnen av hur de förts bort och undersökts av främmande 
varelser i rymdskepp (s k abduktioner, populärt i USA) eller upplever minnen av hur man levt 
andra liv (s k reinkarnationer) - minnesforskningens ståndpunkt är att detta är minnen som 
konstruerats av individen själv och högst sannolikt i suggestivt samspel med den hypnotisör 
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etc. som hjälper personen att rapportera de påstådda minnena. Det finns ingen anledning anta 
att t.ex. området sexuella övergrepp skulle vara undantaget från möjligheten av uppkomst av 
självkonstruerade minnen utan grund i en verklig händelse. Med tanke på att sexualiteten 
spelar stor roll i människors tanke-, känslo- och fantasiliv, så föreligger risk för förväxlingar 
mellan inre skeenden och vad som faktiskt hänt. På senare år har förts en diskussion inom och 
utom minnesforskningen om uppkomsten av s.k. falska minnen rörande sexuella övergrepp. 
Många minnesforskare torde idag vara relativt ense om att det förekommer falska minnen 
rörande sexuella övergrepp likaväl som det förekommer korrekta minnen. I en del fall har 
kunnat konstateras att psykologer, terapeuter, psykiatrisk personal, socialarbetare och andra 
genom olämpliga metoder medverkat vid uppkomsten av såvitt kunnat fastställas falska 
minnen rörande sexuella övergrepp.  
 
Minnesfragment med verklighetsförankring kan även sammansmältas med fantasier, minnen 
från media och ledtrådar i situationer till erinringar som uppfattas som riktiga minnen. Att 
det finns med uppgifter som kan beläggas i felaktiga minnen kan få dem att framstå som  
trovärdiga för både den som minns och för andra som har att bedöma ett rapporterat minne.  
 
En för episodminne viktig forskning rörande "imagination inflation" har bedrivits av ledande 
minnesforskare som Loftus och Roediger III (se t ex Goff & Roediger III, 1998; Loftus, 
1997). Denna minnesillusion, som konstaterats även hos vuxna, innebär att om man 
föreställer sig att en händelse eller handling ägt rum, speciellt om det skett upprepat, så ökar 
tron att händelsen/handlingen faktiskt ägde rum. Goff & Roediger III konstaterar att 
"Imagining actions created false memories..." och de pekar på att dessa forskningsresultat är 
relevanta i rättsliga sammanhang. Det kan alltså räcka med att vi tänkt på en episod för att vi 
ibland skall minnas den som något som faktiskt inträffat.  
 
Bekräftande av en händelse från en annan persons sida kan vara en kraftfull teknik för att 
skapa ett falskt minne menar Loftus (1997) utifrån forskning av Kassin & Kiechel (1996). 
Under vissa försöksvillkor (att handlingen gått snabbt och falskt vittne som påstod sig ha sett 
handlingen) så fick forskarna ända upp till 100% av vuxna försökspersoner att skriftligt 
erkänna att de begått handlingar (skada en dator genom att trycka på fel knapp) som de inte 
begått. Försökspersonerna rapporterade härvid falska minnen av vad som inträffat. Loftus 
(1997) pekar på att det sociala trycket är en viktig faktor vid uppkomst av falska minnen. 
Dessa resultat kan även jämföras med den konstaterade förekomsten av falska bekännelser 
i rättsfall (se t ex Gudjonsson, 1992). Resultaten rörande falska bekännelser, där att vara ung 
utgör en sårbarhetsfaktor, har viss relevans även för utredning av sexuella övergrepp rörande 
barn. De förhör som utförs med barnen är ofta både pressande och repeterade och det är 
vanligt med övertygade förhörsledare, som ställer få eller inga frågor i annan riktning än den 
egna övertygelsen (se t ex Edvardsson, 2001b). Urvalet av frågor är ofta extremt smalt och 
skevt.  
 
Den situation i vilken ett minne rapporteras kan spela stor roll för hur det framställs eller 
konstrueras - minnen kan vara i hög grad ett resultat av interaktion mellan människor och ha 
en social funktion, t ex att få uppmärksamhet, att avleda från något annat, att skapa 
medkänsla, att erhålla status m m. Minnen uppkommer i betydande utsträckning interaktivt 
och har även andra psykologiska och sociala funktioner än att vara korrekta återgivningar av 
något som skett (se t ex Edwards & Potter, 1992).  
När människor i samtal med varandra berättar saker så förekommer ibland att ett och annat 
minne som rapporteras i samtalen är påhittade. Att till exempel tonåringar berättar eller 
skryter om sexuella erfarenheter som de inte haft är ett välkänt exempel på sådana fenomen.  
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En slutsats av de här antydda problemen kring människors erinringar är att förhörsmetodiken 
kring minnen måste utformas med stor försiktighet och eftersträva kontroller och 
kontrollfrågor. I förhörsmetodiken måste undersökas möjligheter av att i fallet centrala, 
påstådda erinringar uppkommit på annat sätt än genom inträffade händelser.  
 
Samtalsminne och dokumentation 
Den mycket begränsade forskning som idag finns om samtalsminne (se t ex Edvardsson, 
1997; Edvardsson & Sund, 1998) visar att människor inte ens kan minnas enstaka 
meningar i samtal exakt. Vi reducerar informationen till något eller några teman som vi 
med i bästa fall enstaka ord (eller kortare fraser) ur samtalet och genom egna ord ger en 
beskrivning av. Bortfallet av teman är stort och många fel i form av förvrängningar, 
ogrundade tillägg, överdrifter etc. förekommer. Det är dessutom så att vi minns fel och 
gör felaktiga tolkningar av vad som sagts, medan samtalen pågår, t ex refererar polisens 
förhörsledare ofta fel bakåt i  pågående barnförhör (Edvardsson, Axelsson, Björck, & 
Hallenberg, 1998; Roberts & Lamb, 1999). Vid journalanteckningar eller protokoll som 
bygger på omedelbara anteckningar under löpande samtal uppkommer bortfall och fel. 
Felen ökar med anteckningarnas längd (Edvardsson, Gunnarsson, & Kolterjahn, 1998; 
Jönsson, 1988). Vad gäller barn föreligger också problem med samtalsminnet 
(Edvardsson, Gustafsson, & Ringström, 1998).  
 
Den befintliga forskningen pekar på att uppgifter om vad som sagts i samtal är behäftade 
med stora bortfall, missuppfattningar och fel oavsett formen för rapporteringen 
(anteckningar omedelbart eller senare, muntlig återgivning). Detta får 
utredningsmetodiska konsekvenser. I de fall där vi har anledning ställa stora krav på 
samtalsinformationens kvalitet krävs objektiv registrering, för små barn helst 
videoupptagning, då barnet ofta är verksamt på sätt som inverkar på betydelsen av svaret. 
Objektiv registrering krävs även för att kunna kontrollera urvalet av frågor och 
utformningen av frågorna. I utredningstexter förekommer citat/referat av samtal med barn 
efter flera dagar, veckor eller månader och ofta utan att det ens framgår att anteckningar 
skulle ha förts och utan möjlighet till kontroll över vare sig urval av frågor eller 
utformning av frågor respektive utredarens reaktioner på barnets svar. Genom t ex 
utredarens skeva urval av frågor, förutsättande och ledande frågor, press och egna 
gillande/ogillande reaktioner på svaren och missuppfattningar och minnesfel kan då 
skapas i stort sett vilka uppgifter som helst om uttalanden från ett barn eller vuxen.   
 
Minnesbilders lagring och rekonstruktion 
Det förekommer ibland föreställningar att vi kan minnas visuella scener ungefär som om 
vi hade en uppsättning kamerabilder eller en videofilm som vi kan spela upp inombords 
och rapportera vad vi ser. Forskningen (t ex översikt av Reisberg, 1997) visar att vi kan 
skapa inre visuella bilder i viss analogi med yttre bilder. Därav följer dock inte att vi exakt 
bevarar dessa aktiva bilder likt fotografier och att de oförändrade eller felfritt kan återges 
på nytt. Det har t ex visats att åtminstone i vissa sammanhang så utvidgar vi återgivna 
bilder (den återgivna bilden omfattar mer än ursprungsbilden) vid återgivning - 
utvidgningen kan härvid vara felaktig. Detta belyser hur vi omedvetet konstruerar 
minnebilder, då vissa delar inte fanns med i vad personerna faktiskt såg. Forskning av 
Kosslyn med flera (1980,1983) indikerar att inre bilder vid erinring inte skapas genom 
aktivering av en intakt, bevarad inre bild (bläddring i ett inre fotoarkiv) - på det sätt som 
vi ofta tror.  
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"Instead, one first creates an "image frame", depicting the form´s global shape. Then 
elaborations can be added to this frame, as the imager wishes, to create a full and 
detailed image. Importantly, the image is created piece-by-piece, and the imager has 
some degree of control over how complete, and how detailed, the ultimate image will be." 
(Reisberg, 1997, sid 421) 
  
Fritt översatt, så skapar vi först en bildram och bygger därefter upp bilden bit för bit och 
påverkar detaljeringsgraden i slutprodukten. Den som vill kan själv i sitt medvetande 
iaktta hur en bild av en förfluten miljö eller scen kommer till. Vi kan i medvetandet snabbt 
pröva olika synvinklar och positioner och laborera med vilka element som skall vara med 
eller inte i bilden innan bilden stabiliseras - även efter stabiliseringen kan bilden ändras. 
Den tid det tar att stabilisera bilden är i många fall subjektivt fullt märkbar för oss. Min 
kliniska utbildning och kliniska arbete med hypnos och symboldramateknik pekar på att 
det går till likadant när bilder av sådant som inte inträffat skapas genom instruktioner eller 
genom självsuggestion, fantasiflöden etc. från patienten själv. Snabba växlingar och att 
det krävs viss iakttagbar tid för stabilisering av en inre bild är vanliga fenomen.   
Enligt Kosslyn lagras bilderna i bildfiler ("image files") i minnet som uppsättningar av 
instruktioner och inte som vi gärna vill tänka oss i form av fixa visuella bilder. Bilderna 
lagras därmed likartat med språkligt material i långtidsminnet. Vid erinring rekonstrueras 
en bild bit för bit genom de lagrade instruktionerna. Det kan vid rekonstruktionen vara så 
att inte all information i bildfilen används eller kan göras tillgänglig. Det kan även vara så 
att viss information aldrig har lagrats in i bildfilen. Det är även uppenbart att processen är 
sårbar, till exempel att sammanblandningar kan tänkas ske mellan olika bildinstruktioner 
och att ovidkommande instruktioner kan tillkomma, t ex genom påverkan i ett senare 
samtal eller förhör eller genom tillägg av en självsuggestion. Den osäkerhet och det tvivel 
en person har vid rekonstruktionen kan komma till språkligt uttryck i formuleringar som 
"tror", "kanske", "möjligen", "det var så eller så eller så...", "vet inte", "kommer inte 
ihåg" etc. Vi vet nog alla från vår erfarenhet att vi av och till har skapat oss falska bilder 
av triviala fenomen, t ex av var vi lagt ett föremål, av att vi postat ett brev etc. Falska 
instruktioner har uppkommit och använts vid  konstruktionen av bilden av att det vi 
föreställer oss skulle ha inträffat.  
 
Tillförlitlighetsbedömning 
Det här påpekade får naturligtvis konsekvenser för hur vi skall bedöma tillförlitligheten 
hos i god tro rapporterade minnesbilder i rättsliga sammanhang. De kan vara (a) 
tillfredsställande korrekta, (b) mer eller mindre felaktiga eller (c) helt felaktiga. Till detta 
kommer möjligheten av (d) medvetet felaktig minnesrapportering, dvs. lögn. Föreligger 
indikationer på alternativen (b), (c) eller (d), så går det inte ur kritisk-vetenskaplig och 
källkritisk synpunkt att hävda att alternativet (a) är säkerställt.  
 
Det finns heller inget nämnvärt samband mellan hur subjektivt säker en person uppger sig 
vara på ett minne och huruvida det är korrekt eller inte. Den som upplever sig säker har 
ofta fel liksom den som upplever sig osäker. Ibland är osäkra minnen korrekta, men det är 
ju svårt att hävda då minnet har osäkerhetsmarkerats av källan – något som bör beaktas 
och inte försvinna vid referat eller bedömningar.  
 
Det står även klart att vi i vardagslivet skapar oss många falska minnen, ofta triviala, 
såsom felaktiga minnen av vad vi eller andra gjort eller sagt. Exempelvis kan vi minnas 
oss ha placerat ett föremål på en viss plats och sedan återfinna det på en annan plats. Eller 
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vi kan tro oss ha sagt något till någon, när vi i själva verket bara tänkt att vi skulle säga 
något. 
 
När en person vid olika tillfällen rapporterar olika motsägande minnen om samma 
sak/händelse, så måste minst en av rapporteringarna vara felaktig och ofta är båda 
felaktiga. Fenomenet med motsägande minnen kan lätt uppkomma när en person inte har 
något minne av en verkligt inträffad händelse utan blir suggererad, efterkonstruerar, 
fabulerar eller ljuger från gång till annan.  
 
Vad som ofta inger stor skepsis är att minnen av sådant en person varit med om nära i tid 
är vaga, föga preciserade eller inte existerar annat än som ”minns inte”.  Särskilt finns 
anledning till skepsis när samma person minns andra händelser från samma tidsperiod 
mycket mer detaljerat (det kan ibland vara givande att efterfråga och jämföra med en 
persons beskrivningar av andra händelser under samma tidsperiod). En viktig 
varningssignal är när en person inte i minnet kan rapportera något fysiskt och socialt 
sammanhang runt en påstådd händelse. Det är sådant vi använder i våra bedömningar av 
om något vi minns är falskt eller äkta. En larmsignal är det förstås även när ett rapporterat 
minne innehåller fel i förhållande till kända fakta eller kontrollerbara förhållanden. Ibland 
kan falska minnen eller lögner avslöjas när följdfrågor ställs, där svaren visar sig inte 
stämma med kontrollerbara förhållanden. Att låta en person prata på kan också vara ett 
sätt att öka möjligheten att motsägelser, uppgifter i strid med fakta etc. uppkommer, om 
det skulle vara frågan om felaktiga minnen. Den som ljuger kan ibland råka försäga sig, 
inte alls så ovanligt och ibland kan det bli frågan om fantastiska uppgifter utan 
verklighetsförankring.  
 
Även detaljerade och/eller dramatiska minnen kan vara påhittade. Hur trovärdig eller 
övertygande en person verkar vid minnesrapporteringen är logiskt sett en helt annan fråga 
än frågan huruvida det personen berättar är falskt eller sant. Både de som talar sanning 
och de som omedvetet eller medvetet (= lögn) lämnar felaktiga uppgifter eller undanhåller 
relevanta uppgifter vill framstå som trovärdiga, bli trodda.  
 
Det förtjänar att påpekas att människor allmänt har svårigheter att minnas exakta 
tidpunkter och hur lång tid som förflutit sedan något hände. Ibland kan det bli mer 
exakt när det finns några tidpunkter (typ en examen, ett bröllop, en flyttning) med 
dokumenterad tidpunkt att knyta till en händelse. Människor har även svårt att bedöma 
och minnas hur lång tid förlopp vid händelser tar.  
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