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Kan vi lita på att något uttalats, när det finns vittne som säger 
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Sammanfattning. Syftet är att undersöka hur människor bedömer säkerheten i sina 
egna samtalsminnen. Deltagare (N=50) i en studie av samtalsminne fick se en 
inspelning av ett 45 minuter långt kritiskt granskande och känslopåverkande TV-
reportage om ett socialtjänstfall. Nio dagar senare fick deltagarna ett 
bedömningsformulär med 36 st. citat och alla med angivna källor. Deltagarna fick i 
uppgift att bedöma om det stämde eller inte stämde att en viss angiven person uttalat ett 
påstående  (citat) som tillskrevs personen. För varje bedömning fick deltagarna bedöma 
om de var säkra eller osäkra på sin egen bedömning. 
 
En omfattande överkonfidens uppvisas av de flesta deltagare, men några få deltagare 
uppvisar liten eller ingen överkonfidens. Deltagarna uppvisar olika 
osäkerhetshanterande strategier. Flertalet valde att ”Säker”-markera runt 15 st. av de 
bedömningar som de gjort rörande om påståendena i formuläret uttalats av angiven 
källa eller inte.  I data finns en tendens att de som bedömt sig vara mest känslomässigt 
berörda uppvisar en något lägre korrekthet i sina bedömningar av om det kan anses 
säkert eller osäkert om ett visst uttalande med en viss källa har förekommit.   
 
Introduktion 
Inom samhälleliga utredningsverksamheter såsom socialtjänst, utredningshem, polisens 
förundersökningar och i domstolar förekommer ofta att människor hävdar att de själva 
eller andra personer gjort uttalanden som refereras eller citeras. Detta hävdas ofta med 
en som det verkar full säkerhet eller i vart fall utan språkliga osäkerhetsmarkeringar av 
något slag. Citat som tillskrivs personer framförs ofta som kategoriska (utan 
osäkerhetsmarkeringar). Exempelvis kan finnas inskrivna i utredningar flera tiotals ord 
långa citat. Det är väl känt från experiment med minne av enstaka meningar och samtal 
att exakta citatminnen av så långa uttalanden är orealistiska (se t.ex. Edvardsson & 
Sund, 1998). Fältsituationer tyder på att åtminstone i vissa situationer så är de 
metakognitiva processerna, dvs. den kritiska prövningen av hur pass säkra eller osäkra 
de egna samtalsminnena är, alltför svag.  
 
Samtalsminnen är en vanlig typ av episodminnen och det är väl känt att episodminnen 
är mycket sårbara och i mycket stor utsträckning bortfaller och kan förändras eller 
förvrängas och drabbas av falska tillägg. Det har även påtalats inom 
minnesforskningslitteratur (se t.ex. Christiansson, 1992) att emotioner kan försämra 
minnesprocesser.  
 
Inom kognitiv psykologi rörande området tankefel och minne så är begreppet 
överkonfidens (se t.ex. Granhag, 1996; Hardman, 2009) viktigt och etablerat. 
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Begreppet innebär att vi överdriver säkerheten i t.ex. våra varseblivningar, minnen, 
bedömningar och i vårt vetande. Vi kan ofta uppleva oss som säkra på t.ex. ett minne 
som är felaktigt. Ibland anförs hög upplevd säkerhet som ett argument för att ett minne 
skulle vara korrekt. Enligt minnesforskningen föreligger föga samband mellan upplevd 
säkerhet hos den som minns och korrekthet hos ett minne (se t.ex. Reisberg,  
2010,  s. 217f, om ”Memory confidence”). Dessa är logiskt skilda fenomen. Det finns 
inget som säger att upplevd säkerhet nödvändigtvis skulle innebära korrekthet i en 
bedömning.  
 
Syftet är här att undersöka samtalsminnen med anknytning till en praktisk verksamhet. 
En hypotes är att överkonfidens förekommer liksom i många andra sammanhang. En 
annan hypotes är att människor varierar i sina strategier när de ställs inför uppgifter med 
osäkerhet. Ytterligare en hypotes är att känslomässig upprördhet försämrar det 
metakognitiva fungerandet, dvs. i detta fall att kunna avgöra om minnen är säkra eller 
osäkra.  
 
Metod 
Socialtjänsten är ett av de områden där samtalsminnen av vad både vuxna och barn skall 
ha sagt ofta anförs. En grupp av socionomstuderande vid socionomutbildningen i 
Örebro på termin 1, vt 1997, förevisades ett TV-program på 45 minuter om ett 
socialtjänstfall i Lerum. Programmet kallades för ”Striptease” och hade Janne 
Josefsson som drivande reporter. I programmet uttalade sig främst en pappa och ett 
antal andra personer som hade någon koppling till fallet såsom advokat, socialchef, 
miljöterapeut m.fl. När programmet spelades upp fick de studerande inte veta att de 
senare skulle få ett formulär att fylla i rörande vad som sagts av olika personer. Nio 
dagar efter att gruppen av socionomstuderande förevisats programmet (inom en kurs i 
kritiskt tänkande med undersökaren som lärare), så ombads de fylla i ett 
bedömningsformulär (bil. 1) i samband med en examination. Alla närvarande valde att 
medverka (frivilligt). Eftersom programmet visats på TV kunde några ha sett det och 
därför redovisas de som uppgav sig ha sett programmet tidigare separat. Facit för 
minnesformuläret framgår av bil. 2, i vilken källor med tillhörande påstådda uttalanden 
(citat) har sorterats i olika logiska kategorier. Som framgår förekommer kategorier med 
både påhittade uttalanden och påhittade källor och med felkoppling av förekommande 
källor och uttalanden. 
 
Familjemedlemmarnas namn är avidentifierade i denna DiVA-version, men var inte 
avidentifierade i TV-programmet och därmed inte i det använda formuläret. Övriga 
personer har liksom i programmet här sina verkliga namn.  
 
Vid bearbetningen räknades för varje svarande hur många svar de markerat som 
”Säker”, vilket kunde vara maximalt 36 st. och som lägst 0 st. Vidare räknades hur 
många av de ”Säker”-markerade svaren som var korrekta (TV-programmet utgör här 
facit, se bil. 2).  Fördelningar för proportionen korrekta svar och för antal svarande per 
antal ”Säker”-markeringar redovisas i tab. 2 och 3.  
 
Beräkningar genomfördes även gällande eventuellt samband mellan formulärvariabeln 
”känslomässigt berörd” (skala 0 – 100) och proportionen korrekta bedömningar vad 
gäller de ”Säker”-markerade samtalscitaten.  
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Resultat 
Av tab. 1, 2 och 3 framgår att deltagarna i minnesexperimentet hanterar osäkerhet  med  
olika strategier. En del satsar på några få säkerhetsmarkeringar, medan andra satsar på 
rätt många (spännvidden är 0 – 28 st.) I genomsnitt gör deltagarna 15 st. ”Säker”-
markeringar, när de ställs inför 36 påståenden att bedöma. Graden av korrekthet i 
säkerhetsmarkeringarna varierar också avsevärt (från proportionen 0.18 till 1.00).  Det 
framgår att många av säkerhetsmarkeringarna (305 av 563 st., dvs. 54 procent) är 
felaktiga i förhållande till vad som sades och av vem, vilket innebär att fenomenet 
överkonfidens föreligger, dvs. att den bristande realismen i konfidensbedömningarna är 
hög.   
 
Vad gäller frågan om hur känslomässigt berörda på en skala 0 – 100 som deltagarna 
ansåg sig ha blivit av filmen (se fråga i bil. 1 och självskattningskolumnen i tab. 1), 
valde 16 st. värdet 100 (takeffekt) och ingen låg under värdet 40. För de 16 deltagare 
som angett värdet 100 (= maximal upplevd känsloeffekt), så erhölls medelvärdet 0.46 
för proportionen korrekta ”Säker”-markeringar. För de övriga 22 deltagarna som angett 
värden i intervallet 40-97 erhölls medelvärdet 0.54. Medelvärdet för de 12 deltagare 
som angett maximalt värdet 75 var 0.58. I dessa data finns således en tendens till högre 
korrekthet hos dem som inte ansett sig ha blivit starkt känslomässigt berörda. Ett 
exempel på detta utgör deltagare nr 32  (10 korrekta av 11 ”Säker”-markeringar, dvs. 
0.91 och känslobedömningen 40). Men det finns även motexempel såsom deltagare nr 
14  (3 korrekta av 17 ”Säker”- markeringar, dvs. 0.18 och känslobedömningen 60).   
 
 
Tabell 1. Proportion korrekta svar av de svar som markerats som ”Säker”. 
 
               N = 50. Antal korrekta svar före snedstreck; antal Säker-markerade 
               anges efter snedstreck; resultat anges för 39 resp. 7 svarande.  
               Fel ifyllda = 4 (borttagna). En deltagare har noll ”Säker”-markeringar 
               och tas därför inte med i några av beräkningarna, där då N = 38.  
               Känslomässigt berörd anges på     
               skala 0-100. 

  

   
     

    
  
Sett programmet 1 gång  (n= 39) Sett programmet 2 gånger eller fler (n=7)
korrekta/"säkra"; känslomässigt berörd 
 

korrekta/"säkra"; känslomässigt berörd 

Resultat per deltagare 
1.  8/14  = 0.57                70 

Resultat per deltagare 
40.  11/21 = 0.52                 70 

2.  6/23  = 0.26                97   41.  3/12   = 0.25                  75    
3.  0/0   (ingen Säker )     100 42.  19/20 = 0.95               100   
4.  9/19 = 0.47                 75 43.  11/21  = 0.52                 90 
5.  10/23 = 0.43               100 44.  16/16  =1.00                  70    
6.  7/14   = 0.50              100 45.  7/26   = 0.27                100   
7.  9/16  = 0.56                 80 46.  11/13  =0.85                100 
8.  6/15  = 0.40                 80  
9.  7/18  = 0.39               100 M = 0.62 
10.  4/8 = 0.50                 100 Md = 0.52 
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11.  6/15 = 0.40                 50 Variationsvidd = 0.25 – 1.00 
12.  2/2  =  1.00                 50     
13.  6/22 = 0.27                 60  
14. 3/17 = 0.18                  60    
15.  5/11 = 0.45                 70  
16.  6/15  = 0.40               100  
17.  9/20  = 0.45                100  
18.  7/28  = 0.25               100     
19.  1/1  =  1.00                  80    
20.  3/8   = 0.38                  60  
21.  1/1  =  1.00                 50   
22.  7/12  = 0.58                 90  
23.  4/8   =  0.50                95  
24.  18/25 = 0.72                60  
25.  6/13  = 0.46                90  
26.  11/17 = 0.65               100  
27.  10/16  = 0.63            100  
28.  17/26 =  0.65              75  
29.  3/9  = 0.33                100   
30.  6/17 = 0.35                 100  
31.  7/12 = 0.58                100  
32.  10/11 = 0.91               40    
33.  5/8 = 0.63                  100  
34.  5/12  = 0.42                  90  
35.  8/13  = 0.62                100  
36.  5/17  = 0.29                 90  
37.  5/18   = 0.28              100    
38.  8/18  =  0.44                 80  
39.  8/21  = 0.38                100  
  
M =  0.51 
Md = 0.455 

 

Variationsvidd = 0.18 – 1.00  
Antal ”Säker”-markeringar = 563  
Antal korrekta ”Säker”-markeringar =258 

 

Antal felaktiga ”Säker”-markeringar= 305
Proportion felbedömningar =  0.54  (54%)
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Tabell 2.  Fördelningen av proportionerna korrekta svar av de säkerhetsmarkerade. 
                 (N = 38) 
Proportion           Antal bedömare 
 
0.00 – 0.09        0 
 
0.10 – 0.19       X          1 
 
0.20 – 0.29       XXXXX        5 
 
0.30 – 0.39       XXXXX         5 
 
0.40 – 0.49       XXXXXXXXXX      10 
 
0.50 – 0.59       XXXXXXX       7 
 
0.60 – 0.69       XXXXX     5 
 
0.70 – 0.79       X       1 
 
0.80 – 0.89        0 
 
0.90-1.00          XXXX    4 
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Tabell 3.  Antal deltagare per varje antal ”Säker”-markeringar  (N=39) 
(maximalt möjligt antal ”Säker”-markeringar är 36 st.) 
 
Antal ”Säker”-        Antal  
markeringar        deltagare 
 
0                            X      1 
1                            XX     2 
2                            X      1 
3                            0 
4                            0 
5                            0 
6                            0 
7                            0 
8                             XXXX    4 
9                             X      1 
10                          0 
11                           XX      2 
12                           XXX      3 
13                           XX     2 
14                           XX     2 
15                           XXX     3 
16                           XX     2 
17                           XXXX      4 
18                           XXX     3 
19                           X      1 
20                           X      1 
21                           X      1 
22                           X      1 
23                           XX      2 
24                           0 
25                          X      1 
26                          X       1 
27                          0 
28                          X        1 
29-36                     0 
 
Fördelning över antal  ”Säker”-markeringar 
har följande egenskaper:  
Totalt antal ”Säker”-markeringar = 563 
M = 14,43 
Md = 15 
Variationsvidd = 0 – 28 
 
Diskussion 
Det här genomförda experimentet visar liksom andra experiment med samtalsminne att 
många felaktiga bedömningar kring vad som sagts kan inträffa. I detta experiment fanns 
inte krav på någon fri erinring utan det rörde sig om igenkänningsminne av sådant som 
uttalats av några på filmen synliga personer. Det är här frågan om till något mer än 
hälften (54%) felaktiga igenkänningar som bedömarna dessutom i stor utsträckning 
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bedömt som ”säkert” korrekta. Det finns en centraltendens i proportionen korrekta svar 
av dem som bedömts som säkra. Nästan hälften av bedömarna (17/38) ligger inom 
intervallet 0.40 – 0.60. Det är även så att de flesta deltagarna gör runt 15 st. ”Säker”-
markeringar – det är få deltagare som gör få markeringar och få som gör ett högt  antal. 
En psykologisk grund till att felaktiga källor och/eller uttalanden ger upphov till 
överdriven upplevd säkerhet kan vara att de passar in i och ter sig rimliga som 
uttalanden i granskningen av det aktuella socialtjänstfallet. En vanemässig faktor som 
kan ha inverkat är att det är mycket vanligt med skvaller, rykten och prat i vilket 
återberättas vad någon skall ha sagt och ofta med anspråk på att de förvanskade citaten 
är korrekta (se t.ex. Bergmann, 1993).  Det kan figurera kulturella föreställningar som 
överdriver samtalsminnens exakthet – att samtalsminnen är mer korrekta och lättare att 
minnas än vad de faktiskt är. Vi kan tro oss kunna lita mer på våra samtalsminnen än 
vad vi borde i beaktande av forskningsresultat (som inte är allmänt kända).  
 
De differentialpsykologiska aspekterna är påfallande. Svarsbilden antyder att vi kanske 
här ser relativt stabila personlighetsegenskaper vad gäller osäkerhetshantering. För att 
klargöra det krävs dock vid olika tillfällen i tid upprepade konfidensbedömningar av 
varierande slag av samtalsminnen. 
 
Även dagsformen hos experimentdeltagare kan ge upphov till variationer, vilka borde 
vara föga stabila och inte bör förväxlas med relativt stabila personlighetsegenskaper.  
 
Upprepade studier krävs för att avgöra om deltagare som är mer känslomässigt berörda  
faktiskt fungerar metakognitivt sämre, när det gäller just kritisk bedömning av minnens 
korrekthet. Det kan även tänkas att känslor ger energi och motivation till att minnas 
bättre och att känslomässig upprördhet inte nödvändigtvis leder till sämre metakognitivt 
fungerande.  
 
En del säkerhetsförklarar snabbt minnen och andra är mycket försiktiga och de flesta 
grupperar sig kring genomsnittsnivån. Det är uppenbart att sådana strategier kan ha både 
för- och nackdelar beroende på bedömningssituation. Att utan kritisk prövning tro sig 
vara säker på vad som sagts, när minnet är fel, kan vålla allehanda problem såsom 
konflikter, rykten, falsk tillvitelse, felaktiga vittnesmål och felaktiga domslut. Det finns 
även saklägen när det kan vara olämpligt med för höga säkerhetskrav på ett minne, t.ex. 
i situationer när snabbt agerande krävs. Det är i många saklägen inte nödvändigt att 
minnas exakt vad som sagts och inte heller nödvändigtvis minnas vem som sa något.  
Dock kan det ibland vara helt avgörande exakt vad som sagts och vem som sagt något.  
 
Åtminstone inom en del förekommande arbeten kan det vara av stor betydelse hur 
befattningshavare hanterar osäkerhet. Exempelvis kan alltför snabb låsning vid en 
uppgift eller en hypotes eller en metod hindra utredningsarbete. Vad som borde vara 
ett förhållningssätt med osäkerhet och försiktighet kan ibland iakttas bli blockerat av 
en upplevd säkerhet i fråga om vad man minns, vad som hänt etc.  
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Efterskrift 
Det kan nämnas att utgången av fallet var anmärkningsvärd på så sätt att socialnämnden 
gav upp fallet ett par dagar före den utsatta förhandlingen i kammarrätten. En poäng 
beträffande minnesfel (eller ev. missuppfattning) var att socialnämndens ordf. offentligt 
i TV fick erkänna att han beskrivit fadern som våldtäktsman, varvid han hade blandat 
ihop fadern med en annan man. Denna felaktiga uppgift verkade ha påverkat 
socialtjänstens handläggning.  
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Bilaga 1:  Minnestest på samtalsminne av TV-program om Lerumsfallet 
(Detta är det formulär som experimentdeltagarna (N = 50) fick fylla i 9 dagar efter 
att TV-programmet visats för dem. Som framgår var sidbrytningen annorlunda än här.) 
 
”Till studerande termin 1, socionomutbildningsprogrammet den 11/4  1997 
 
Projekt Samtalsminne: Forskningsformulär för Striptease- programmet om 
socialtjänstfallet i Lerum, som visades på undervisningen den 2/4 kl. 13.00 
Jag ber Dig att medverka i grundforskning om samtalsminne genom att utifrån vad Du 
minns av samtalen i programmet ange om uttalanden av olika personer är korrekt 
återgivna. Du fyller i formuläret efter skrivningens slut och lämnar anonymt i separat 
hög på inlämningsbordet. 
Din medverkan är av stort värde och betydelse för den internationella forskningen.   
 Jag stannar kvar efter skrivningens sluttidpunkt, så Du behöver inte förlora någon tid. 
Resultaten kommer senare att meddelas klasserna.  
 
Du sätter en ring runt siffran 1, om personen gjorde uttalandet och det är korrekt 
återgivet enligt citatet, dvs. om allt stämmer.  
Du sätter en ring runt siffran 2, om det inte stämmer att personen gjort ett citerat 
uttalande eller det inte är korrekt återgivet, dvs. så fort något inte stämmer sätter Du en 
2:a.  
 
Du gör också en bedömning av Din subjektiva säkerhet i svaret med en ring runt siffran 
3, om Du är säker och en ring runt siffran 4, om Du är osäker.  
                                                                                                  Stämmer 
                                                                                Stämmer           ej         Säker  Osäker 
 
1. Reporter                    "Dom flesta beskriver en helt            
Janne Josefsson              vanlig familj."                          1             2              3          4 
 
2. Fadern Åke Hed    "Socialtanterna har sagt åt 
                                    polisen å leta efter oss."               1              2             3          4 
 
3. Socialnämndens ordf.  "Det är klandervärt att jag inte    
Birger Rosén (m)         fått del av lärarnas skrivelser."    1             2              3           4  
 
4. Granne, anmälare      "Jag märkte aldrig något 
Helen Carlsson           konstigt med denna  
                                    familjen".                                     1             2              3          4 
                                             
5. Granne, anmälare     "Då har hon ju inte lyssnat. Då  
Lars Bäckman            har hon ju rabblat till ännu mer 
                                  grejer". 
                                  ("Hon"= socialsekreteraren)          1              2             3            4      
 
6.Skolbarnet                "Så kommer dom med polis".     1              2            3             4 
Johan Hed 
 
7. Fadern Åke Hed "Arbetsplanen kanske inte var så 
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                                  dålig, men de va för mycke."        1             2             3            4 
 
8. Speciallärare          "Men här har vi en socialsekre-  
Gertrud Paulsson       terare som förvanskar uppgifter"  1             2             3            4 
 
9. Farmor Hed        "Det är ju inte klokt. Ens 
                                  barnbarn ska behöva  
                                  hålla på så här."                              1            2             3             4 
 
10. Fadern Åke Hed   "Vi blir behandlade som hög- 
                                    kriminella knarkare - både 
                                     jag och min fru".                         1             2               3           4  
   
11. Miljöterapeut                                                    Stämmer   Stämmer ej   Säker  Osäker             
Lars-Eije Zantére        "Det var en bra pappa".                1            2             3            4 
 
12. Chef stadsdels- 
nämnden, Tuve          "Bitr. rektors skrivelse är 
Lars Brickzén             seriös"                                          1            2             3             4 
 
13. Rådman, länsrätten,  "Vi måste lita på den  
Peter Kockum              sociala utredningen."                  1            2            3              4 
 
14. Barnens ombud     "Det gör inte att man bör 
jur.kand.                   ändra på det här beslutet". 
Kerstin Palm             ("Det"= lärarnas skrivelser)           1            2            3              4       
 
15. Socialchef              "Vi får ta på oss ansvaret 
Astrid Levin-Larsson   för att fel begåtts."                      1           2             3              4 
 
16. Barnpsyk, miljö-   "Vi försökte hitta fel, men 
terapeut                       fann inte mer än att soc.            
Lars-Eije Zantére        stressade barnen."                        1          2              3              4 
  
17. Granne, anmälare  "Det mesta i min anmälan står 
Helen Carlsson              fel i papperen"                           1          2              3              4              
 
18. Faderns advokat    "Och efter en midsommar- 
Peter Haglund             fest där det skvallrats 
                                   mycket gjorde fem grannar 
                                   anmälningar."                              1           2             3              4  
                                                 
19. Socialchef              "Situationen har ju åsamkat  
Astrid Levin-Larsson    dom detta." (dvs. lidandet)        1           2              3              4 
 
20. Reporter              "Åke Hed och hans hustru  
Janne Josefsson         har från början satt sig upp 
                                  mot socialtjänsten... och det 
                                  får man inte göra."                       1           2             3              4  
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21. Farfar                  "Det finns barn som blir 
Oskar Hed               fruktansvärt behandlade"             1            2             3              4   
 
22. Faderns advokat  "Socialnämnden sysslar 
Peter Haglund             med falsarier"                            1            2             3             4 
 
23. Miljöterapeut       "Vi glömmer bort att 
Ulla Hjalmarsson       det handlar om barnen".             1           2               3              4 
                     
24. Socialchef            "Det finns inga belägg 
Astrid Levin-Larsson  för att dom skulle ha 
                                    utsatts för övergrepp".              1          2              3               4    
  
25. Socialchef             "Hans advokat kunde varit lite 
Astrid Levin-Larsson   smidigare"                                1          2              3              4 
    
26. Socialnämndens ordf    (Om våldtäkten) 
Birger Rosén (m)          "Det kan ha varit en muntlig  
                                      föredragning."                         1          2              3              4 
 
27. Läraren              "Under den tid dom vistades   Stämmer  Stäm.ej  Säker      Osäker 
Kerstin Landin          i skolan har dom uppträtt 
                                 på ett tämligen normalt sätt".        1          2            3               4 
 
28. Socialnämndens  "Man måste lita på vad dom 
sektionschef               har sagt". (dom=anmälare)         1          2            3               4                                
Anette Johannesson 
 
29. Avd.föreståndare,  "Vi delar i vissa stycken  
Bryggan,                     faderns kritik av social- 
Ulf-Peder Thörn          nämnden."                                1          2            3               4 
 
30. Fadern Åke Hed     (Om dem som talat om  
                                      våldtäkten)  "Då tycker 
                                       jag dom ska söka hjälp".        1           2            3               4 
 
31. Socialsekreterare   "Man är faktiskt ganska över- 
Lotta Åhlén                 tygad om som handläggare 
                                   att dom här barnen behöver 
                                   ha hjälp".                                    1           2           3               4 
   
32. Socialchef               "Intuition fungerar bra som  
Astrid Levin-Larsson      metod".                                  1           2           3               4 
 
 
33. Ledamoten i        "Vi utgick ifrån i vår be- 
socialnämnden,          dömning att det här (faxet) 
Erika Lager                var upprättat på  
                                   Glöstorpsskolan".                      1            2            3              4                   
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34. Länsstyrelsens      "Pappan kan omedelbart  
socialkonsulent           ta hem sina barn hos sig".          1           2             3              4       
Jörgen Olsson 
 
35. Socialnämndens ordf.  "Socialsekreterare Åhlén 
Birger Rosén (m)               har troligen begått ett 
                                            misstag."                           1           2             3              4 
 
36. Reporter                 "Myndigheternas agerande  
Janne Josefsson           uppvisar  brister."                    1           2            3               4 
 
  
 
Ange hur känslomässigt berörd Du blev av programmet  i procent 
(0 = oberörd, 100 = maximalt berörd(skakad, arg, ledsen, olustig etc.) _________ 
 
Ange hur många gånger Du sett programmet:    O  En gång       O Två-fler gånger 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Var god kontrollera att Du bedömt alla uttalanden!  
 
Tack för Din medverkan! 
 
Bilaga 2. Facit till minnestest på samtalsminne av TV-program om Lerumsfallet 
(Instruktion återges, men de presenterade påståendena har här 
sorterats upp i olika logiska kategorier.) 
 
 
Till eleverna termin 1, socionomutbildningen den 11/4  1997 
 
Projekt Samtalsminne: Anonymt minnestest på Striptease- programmet om 
socialtjänstfallet i Lerum, som visades på undervisningen 2/4 kl 13.00 
Jag (Bo Edvardsson) ber Dig att medverka i forskning om samtalsminne genom att 
utifrån vad Du minns av samtalen i programmet ange om uttalanden av olika 
källor/personer är korrekt återgivna. Du fyller i formuläret efter skrivningens slut och 
lämnar anonymt i separat hög på inlämningsbordet. 
Din medverkan är av stort värde och betydelse för den internationella forskningen. 
Projektet är ett bland ett större antal på Högskolan, som kommer att finnas med i vår 
ansökan om att bli universitet. Jag stannar kvar efter att skrivningens sluttidpunkt, så Du 
behöver inte förlora någon tid.  
 
Du sätter en ring runt siffran 1, om personen gjorde uttalandet och det är korrekt 
återgivet enligt citatet, dvs. om allt stämmer.  
Du sätter en ring runt siffran 2 om det inte stämmer att personen gjort ett citerat 
uttalande eller det inte är korrekt återgivet, dvs. så fort något inte stämmer sätter Du en 
2:a.  
 
Du gör också en bedömning av Din subjektiva säkerhet med en ring runt siffran 3 om 
Du är säker och en ring runt siffran 4 om Du är osäker.  
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LOGISKT FORMULÄR 
Villkor K: källa och uttalande ordagrant korrekt     Stämmer   Stämmer ej   Säker  
Osäker 
 
Reporter                      "Dom flesta beskriver en helt           1           2               3          4 
Janne Josefsson              vanlig familj."   
 
Socialnämndens ordf.     (Om våldtäkten) 
Birger Rosén (m)          "Det kan ha varit en muntlig  
                                     föredragning." 
 
Fadern Åke Hed        (Om dem som talat om våldtäkten) 
                                   "Då tycker jag dom ska söka hjälp." 
 
Socialchef                     "Situationen har ju åsamkat  
Astrid Levin-Larsson      dom detta." (dvs. lidandet) 
 
Villkor A: källan korrekt men uttalandet halvsant/halvfalskt 
a) stegrade uttalanden                                                     
 
Socialnämndens ordf.    "Det är klandervärt att jag inte    
Birger Rosén (m)          fått del av lärarnas skrivelser."        
 
Behandlingshemmets    "Det är inte möjligt för en   
föreståndare                  förälder att lura oss." 
 
Granne, anmälare        "Det mesta i min anmälan står 
                                      fel i papperen" 
 
b) dämpade uttalanden 
 
Socialchef                  "Hans advokat kunde varit lite 
Astrid Levin-Larsson   smidigare" 
 
Fadern, Åke Hed     "Arbetsplanen kanske inte var så 
                                  dålig, men de va för mycke." 
 
Reporter                    "Myndigheternas agerande  
Janne Josefsson             uppvisar  brister." 
 
 
Villkor B: källan finns och har uttalat sig, men uttalandet har inte gjorts  
                av någon källa i programmet ö h t 
 
a) rollförenliga (sannolika i förhållande till rollen) 
 
 
Stadsdelschefen          "Bitr. rektors skrivelse är 
Lars Brickzén             seriös" 
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Faderns advokat         "Socialnämnden borde  
Peter Haglund              anmälas för förvanskning" 
 
Rådman, länsrätten,    "Vi måste lita på den  
Peter Kockum              sociala utredningen." 
 
Fadern Åke Hed      "Socialtanterna har sagt åt 
                                  polisen å leta efter oss." 
 
b) rollstridiga (osannolika i förhållande till rollen) 
 
Socialchef                  "Vi får ta på oss ansvaret 
Astrid Levin-Larsson   för att fel begåtts." 
 
Socialnämndens ordf.   "Socialsekreterare Åhlén 
Birger Rosén (m)         har troligen begått ett 
                                     misstag." 
 
Barnpsyk., miljö-        "Vi försökte hitta fel, men 
terapeut                       fann inte mer än att soc.            
Lars-Erik Zantére        stressade barnen." 
 
Behandlingshems-      "Vi delar i vissa stycken  
föreståndare                faderns kritik av social- 
NN                              nämnden." 
 
 
Villkor C: källan finns och har uttalat sig; uttalandet finns, men har uttalats av en annan 
källa; kopplingen källa - uttalande är felaktig. 
 
 
a) rollförenliga 
 
Farmor Hed            "Det är ju inte klokt. Ens 
                                 barnbarn ska behöva  
                                 hålla på så här."                  (sagt av farfar) 
 
Faderns advokat        "Och efter en midsommar- 
Peter Haglund             fest där det skvallrats 
                                 mycket gjorde fem grannar 
                                 en anmälan."                       (sagt av reportern) 
 
Socialsekreterare       "Man är faktiskt ganska över- 
Lotta Åhlén                tygad om som handläggare 
                                 att dom här barnen behöver 
                                 ha hjälp".                           (sagt av socialchefen) 
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Reporter                   "Åke Hed och hans hustru  
Janne Josefsson         har från början satt sig upp 
                                  mot socialtjänsten och det 
                                  får man inte göra."           (sagt av advokaten) 
 
b) rollstridiga (osannolikt att detta skulle sagts av källan) 
 
Farfar                      "Det finns barn som blir 
Oskar Hed               fruktansvärt behandlade"  (sagt av fadern ÅH) 
 
Miljöterapeut            "Vi glömmer bort att 
Ulla Hjalmarsson        det handlar om barnen".  (sagt av socialchefen) 
 
Anmälare                 "Jag märkte aldrig något 
                                 konstigt med denna  
                                 familjen".                       (sagt av icke-anmälande 
                                                                        granne) 
 
Socialchef                 "Det finns inga belägg 
Astrid Levin-Larsson  för att dom skulle ha 
                                 utsatts för övergrepp".   (sagt av reportern) 
 
Villkor D: källan finns inte alls eller har inte alls uttalat sig, men uttalandet har gjorts av 
en annan källa 
 
a) källan finns i programmet, men har inget sagt ö h t 
 
Bitr. rektor               "Men här har vi en socialsekreterare 
Anette Hellström        som förvanskar uppgifter"     (sagt av reportern) 
 
 
Skolbarnet                "Så kommer dom med polis". (sagt av farmor) 
Johan Hed 
 
Läraren                    "Under den tid dom vistades  
Kerstin Landin            i skolan har dom uppträtt 
                                 på ett tämligen normalt sätt". (sagt av stadsdelsch) 
 
Socialsekreterare       "Man måste lita på vad folk 
                                 säger".                                (sagt av soc.chef) 
 
b) källan är påhittad, men uttalandet har gjorts i programmet 
 
Ledamoten i             "Vi utgick ifrån i vår be- 
socialnämnden,           dömning att detta (faxet) 
Erika Lager               var upprättat på  
                                Glöstorpsskolan".   (sagt av ordf.) 
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Länsstyrelsens          "Pappan kan omedelbart  
socialkonsulent           ta hem sina barn till sig". (sagt av KR domare) 
Jörgen Olsson 
 
Barnens ombud        "Det gör inte att man bör 
jur.kand.                   ändra på det här beslutet". 
Kerstin Palm             ("Det"= lärarnas skrivelser) (sagt av soc.sekr. LÅ) 
 
Anmälaren               "Hon lyssnade inte på mig". 
Lars Bäckman            ("Hon"= socialsekreteraren) (sagt av annan anmäl.) 
 
 Bifogad till deltagarna i experimentet utdelades som feedback även en enklare 
siffermässig redovisning motsvarande vad som finns i tab. 1.  
 
 
   
 
 
 
 


