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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att pröva och klargöra ett källkritiskt angreppssätt på de  
befintliga uppgifterna i förundersökningsmaterial och domskrivningar i ett rättsfall där en 
man anklagats och i domstolar dömts för att ha fysiskt misshandlat sin sambo. Ett avsevärt 
antal utredningsmetodiska fel, tankefel och sakliga grunder/goda skäl för källkritiskt 
förkastande av uppgifter och påståenden påvisas. Utredningsarbetet och domskrivningarna 
utmärks övergripande av en cirkulär logik (cirkelresonemang), där grova fel såsom ensidigt 
bekräftelsesökande, undvikande av falsifiering av anmälningshypotesen och ignorerande av 
alternativa hypoteser ingår. Elementära saklighetskrav åsidosätts och utredningsarbetet 
förfalskas genom undanhållandemetodik. Det här genomförda slaget av kritisk-vetenskaplig 
granskning torde vara relevant för bedömning av rättssäkerheten och för hur felaktiga 
domslut kan uppkomma i enskilda fall. Det är i detta fall tydligt att objektivitetskravet 
rörande förundersökningar i Rättegångsbalken 23 kap 4§ ignorerats i förundersökningen och 
att även tingsrätt och hovrätt ignorerat kravet på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” enligt 
Regeringsformen1 kap 9§.   
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Bakgrund 
En man G har blivit dömd i tingsrätt och hovrätt för ”grov fridskränkning” på grundval av en 
lång räcka anklagelsepunkter innebärande att han skall ha upprepat fysiskt angripit och uttalat 
grova hot mot flickvännen (= målsäganden M) och även mot andra personer. Han har förnekat 
nästan samtliga punkter och anser sig oskyldig, men dömdes i hovrätt till 6 månaders fängelse 
plus att betala skadestånd. Åtal för olaga hot mot en annan person ogillades i tingsrätten och 
åklagaren drev ej punkten i hovrätten.  
 
G har den 19 feb 2008 efter att ha hört av sig per telefon tillställt mig förundersökningen (86 
sidor) och de skrivna domarna från tingsrätt och  hovrätt. Jag har av forsknings- och 
utbildningsintresse gått igenom materialet och reflekterat över det ur utredningsmetodisk 
synvinkel. Det är alltså inte frågan om något arvoderat uppdrag utan om universitetens tre  
uppgifter: forskning, utbildning och att samverka med aktörer  på fältet. Det är inte heller 
frågan om att söka avgöra exakt vad som hänt eller inte (dvs. ingen ny utredning) utan det är 
frågan om hur man kan utredningsmetodiskt hantera det här slaget av material med bl.a. stora 
mängder varandra motsägande uppgifter. Min utredning kan betecknas som en metautredning 
eller utredning om utredningsdokumenten i fallet.   
 
Förutom flera förhör med vardera målsäganden och den misstänkte finns tio förhör med 
vittnen. Dock har inga vittnen till påstådd misshandel hörts. Det är i avsaknad av medicinsk 
och teknisk bevisning samt oberoende vittnesmål till påstådd misshandel nästan helt frågan 
om ett ”ord-står-mot ord”-material och med omfattande inslag av partsassocierade vittnen, 
hörsägen (dvs. påståenden om vad någon annan sagt, skvaller) samt icke relevanta uppgifter, 
dvs. uppgifter som inte gäller något eventuellt brottsligt. Flertalet vittnen framstår som mer 
associerade med målsäganden M än med den påstådde gärningsmannen G. Ett flertal vittnen 
har aldrig ens träffat G och utgår från uppgifter de fått av M.    
 
Syfte 
Syftet med denna granskning är att söka pröva och klargöra ett källkritiskt angreppssätt 
(i vid mening, inkl. logik, tankefel, utredningsfel m.m.) på de befintliga uppgifterna (se 
utförligare Edvardsson, 2003, 2007). Termen källkritik är något missvisande, men sedan 
länge inarbetad. Källkritik rör sig inte i första hand om att kritiskt granska källor utan om att 
kritiskt granska och pröva uppgifter och/eller hela berättelser, dokument etc. Detta kan 
innebära att sådant som arbetssätt, felkällor, saklighetskrav på uppgifter, resonemangens logik 
och hållbarhet m.m.  kritiskt prövas. Det är inte frågan om en juridisk granskning, vilken 
faller utanför mitt kompetensområde, utan om en kritisk-vetenskaplig granskning 
(saklighetsteoretisk granskning) med inriktning på utredningsmetodiken och sökande av 
sanningen. Det bör gå att använda resultat av denna fallstudie i forsknings- och 
utbildningssammanhang, men det står G fritt att använda granskningsrapporten i de 
sammanhang han finner lämpligt, inkl. domstolar. Detta är dock inte det primära syftet med 
denna rapport.  
 
Källkritik 
Grundprincipen vid källkritik är att förkasta uppgifter som på saklig grund (eller med goda 
skäl) kan misstänkas vara felaktiga (se även t.ex. Dahl, 1967; Torstendahl, 1978). De 
uppgifter som förkastas behöver således inte bevisas vara felaktiga (många felaktiga uppgifter 
kan inte motbevisas; bevisbördan ligger alltid hos den som hävdar något). Tanken är att den 
genomsnittliga kvaliteten på de kvarvarande uppgifterna ökar, men det kan ändå finnas kvar 
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felaktiga uppgifter och det är även möjligt att korrekta uppgifter kan ha misstänkts vara 
felaktiga och eliminerats. Källkritik ger alltså inga sanningsgarantier för kvarvarande 
uppgifter och inga falskhetsgarantier för de förkastade uppgifterna, men bör ge en avsevärd 
kvalitetshöjning för kvarvarande uppgifter. Det torde även vara så att säkerheten vid 
förkastande av uppgifter ökar, när de kan ifrågasättas utifrån inte bara en grund utan utifrån 
flera grunder, dvs. ett s.k. källkritiskt kluster (en grupp av omständigheter) föreligger och 
misstankarna mot den aktuella uppgiften/uppgifterna är då mycket starka. I vissa fall låter sig 
t.o.m. bevisas att en eller flera uppgifter är felaktiga, något som även utgör grund att 
misstänka uppgifter som är associerade med den felaktiga uppgiften, t.ex. sådana uppgifter 
som härrör från samma bevisligen slarviga eller fabulerande eller lögnaktiga källa. Det 
vanligaste är dock att man inte kan strikt bevisa att en uppgift eller en samling uppgifter är 
felaktig/a/. Källkritik kan riktas mot enskilda uppgifter/enstaka påståenden, men även mot 
större eller mindre uppsättningar av relaterade uppgifter (t.ex. hela artiklar, rapporter, böcker, 
TV-program, dokument, förundersökningar, socialutredningar, expertutlåtanden, 
domskrivningar, påstått vetenskapliga teorier och resultat etc.). Viktiga källkritiska 
invändningar bör ligga på en icke-trivial nivå, dvs. sådant som enstaka stavfel, mindre 
förbiseenden i resonemang eller mindre skillnader mellan olika minnesversioner av en 
händelse etc. kan inte bedömas som avgörande källkritiska argument och särskilt inte om de 
avser uppgifter som i sammanhanget är perifera eller betydelselösa. Källkritiska invändningar 
kan riktas mot logiken i en utredning, t.ex. att den saknar styrande frågeställning, att metoden 
inte är lämplig för frågeställningen, att urval av uppgifter är skevt, att man underlåtit att söka 
falsifiera en hypotes, att det inte finns tillräckliga sakliga grunder för en anförd slutsats eller 
bedömning, att det finns påtagliga felkällor som inte beaktats, att det figurerar avgörande 
tanke- eller metodfel. Ifrågasättanden kan även riktas mot fenomen eller avsaknad av 
fenomen i materialet.  
 
I det följande riktar jag ett antal preciserade källkritiska anmärkningar mot 
förundersökningen/polisutredningen och mot domskrivningarna i tingsrätt och hovrätt i det 
här aktuella rättsfallet. Det skall från början påpekas att det är stor skillnad på målsäganden 
M:s och den påstådde gärningsmannen G:s versioner av samma förlopp och att G anser att de 
flesta händelser aldrig inträffat utan är påhittade av M. I det följande kommer att visas hur en 
källkritisk analys kan genomföras.  
 
Alla namn på personer, orter, gator etc. har ersatts med  bokstavskoder och exakt årtal nämns 
inte. Jag har även undvikit att nämna ålder, yrken, intressen, vissa påståenden om personer, 
namn på utredare etc. i syfte att undvika identifiering från utomståendes sida och denna 
avidentifiering torde vara oproblematisk för det syfte som här är aktuellt. Ingen bör spekulera 
om vilka personerna är och det har ingen som helst betydelse för det allmänna syfte som jag 
har här. Inget material jag erhållit har haft sekretess-stämpel och domstolarnas texter är 
offentliga, men lär vara svåra att ta fram utan kännedom om personnamn, ortnamn och 
tidsperiod.  
 
Jag har haft tillgång till följande material som avidentifierats (namn och orter är 
bokstavskodade och årtalen anges inte av forskningsetiska skäl): 
      -     åklagarens ansökan om stämning  

- förundersökningen (anmälan, protokoll från polisförhör med parter och vittnen, några 
mailkopior, medicinskt journalutdrag för M)  

- tingsrättens dom 
- hovrättens dom 
- personutredning från Kriminalvården gällande G 
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- kort följebrev från G 
- skriftlig kommentar från G till preliminär version av denna rapport 

 
Jag har ansett det utredningsmetodiskt lämpligt att låta G gå igenom den första texten i denna 
rapport i mars 2008 och då med syfte att upptäcka sakfel i förhållande till underlaget, då mina 
syften motverkas av ev. sakfel. Jag har inte bedömt det som lämpligt att tillfråga M om att gå 
igenom min text, dels för att en sådan förfrågan och genomgång skulle kunna vara 
psykologiskt mycket störande och dels för att en sådan genomgång kräver mycket tid och 
ansträngning att ideellt ställa till förfogande inom det här slaget av nollbudgetforskning. 
Denna svaghet i metodiken är härmed tydliggjord. 
Jag har inte uppfattat att G:s kommentarer innebar några korrigeringar av sakfel i förhållande 
till underlag, men jag har i min text gjort några kontroller och tillfogat några valda citat från 
G:s skriftliga kommentarer som bidrar till uppfyllande av rapportens vetenskapliga och  
utbildningsinriktade syften. Ytterligare material kan ha tillförts fallet efter min granskning och 
har då inte beaktats här. G har givits möjlighet att söka sakfel även i den näst sista versionen 
dec 2008 och denna genomläsning föranledde inga påpekanden.   
 
Förundersökningsmaterialet: källkritiska anmärkningar 
1. Anmälans tidspositionering och anmälarroll 
Det framgår inte att M skulle ha bestyrkt texten i anmälan. Men i protokollet från förhör 9 dec 
(dagen efter) så finns noterat att M menat att texten ”objektivt stämmer, men att det fattas 
mycket vad gäller hur förfärligt G behandlat henne”.  
 
Målsäganden M:s anmälan görs den 8 dec  20.09 efter att den misstänkte G säger sig 
strax före ha gjort slut med henne. Anmälan innehåller i stort sett en beskrivning av vad som 
påstås ha hänt på kvällen den 8 dec. G påstås då ha knivhotat, sparkat och slagit M. 
Tidspositioneringen innebär att anmälan skulle kunna ha (men behöver inte ha) motiv som har 
med avbrytandet av relationen att göra. M nämner inget i sin anmälan om att G strax före 
avbrutit relationen (G uppger detta). Av anmälan framgår att M säger sig ha hoppat ut ur bilen 
med G som förare ”i farten och får hjälp av två yngre kvinnor som tar henne med till 
polisen”. Om det var M själv som ville till polisen eller om det var de två kvinnorna som tog 
henne dit är oklart. Som det är formulerat finns möjligheten att det var kvinnorna som tog 
initiativet till polisbesöket och att M då snabbt i en anmälarroll kan ha stått inför situationen 
att formulera något att anmäla G för. Anmärkningsvärt är även att brottstiden i anmälan anges 
till 14 nov till 8 dec, dvs. drygt tre veckor. Detta kan jämföras med att det senare framförs 
mängder av anklagelser rörande ett antal månader före denna treveckorsperiod. Det kan även 
verka som något lite av dessa åsyftas även i anmälans text. Det saknas i anmälan och i 
förundersökningsmaterialet i övrigt namnuppgifter på de två kvinnor som hjälpte M till 
polisen. Enligt G har dessa uppgifter slarvats bort av polisen. Bristande noggrannhet 
föreligger.  
 
Det finns även andra uppgifter i anmälan som ter sig anmärkningsvärda. Målsäganden påstår 
att ”de flyttade därifrån (från orten O) p g a att hon kände sig otrygg med honom”. Detta ter 
sig motsägelsefullt, då det rimliga hade varit att målsäganden flyttat utan mannen om hon 
kände sig otrygg med honom. Ingen förklaring till på vad sätt en gemensam flyttning skulle 
minska otryggheten nämns. Inget sägs om att M ens skulle ha haft tankar på att bryta sin  
relation med G eller skulle ha gjort någon ansats i den riktningen, vilket ter sig 
anmärkningsvärt, då de beteenden hon beskriver hos G hos de flesta nog skulle lett till 
undvikandebeteende, t.ex. ”Han har sagt att han skall döda henne och förnedrat henne”.  
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I anmälan står även att ”Han hade slagit henne vid ett tillfälle…”. Därefter övergår enligt 
texten målsäganden till att tala om att mannen ”har under tiden de bott ihop psykiskt 
misshandlat henne”. Denna uppgift bör jämföras med senare uppgifter om att G skall ha 
slagit M vid andra tillfällen, något som inte stämmer med uppgiften här om ”ett tillfälle”. 
 
Det hävdas även i anmälan att ”När han får sina aggressiva utbrott brukar han spotta och 
sparka på M”.  Det ter sig rimligt att dessa beteenden som ”brukar” förekomma skulle 
återspeglas i de mer omfattande uppgifter som målsäganden vid de nästföljande två förhören 
framför, men så är inte fallet. Av dessa senare uppgifter att döma förekom inte ”spotta och 
sparka”. Däremot framkommer något av detta i det tredje förhöret – förhörsledaren hade då 
tillgång till anmälningstexten och kan ha ställt ledande frågor liksom skedde beträffande det 
påstådda knivhotet. Det framkommer inte heller i de följande två förhören några uppgifter om 
t.ex. blåmärken, smärtor m.m. som följd av det upprepade sparkandet på M från G. I det tredje 
förhöret finns ett antal likartade uttalanden om särskilt ”smärta”, vilka kan ha uppkommit 
genom ledtrådar i förhörsledarens sätt att fråga, då de  inte kommit spontant i anmälan 
och/eller i de två första förhören.  
 
En anmärkningsvärd omständighet är att i anmälans förtext uppräknas inte mindre än fem  
personer som ”vittnen” (sådana M talat med, men som såvitt framgår inte har gjort några 
observationer av vad G sagt eller gjort). Den person som befann sig i lägenheten vid  
bråket och skulle kunna ha gjort observationer som ger stöd åt M:s uppgifter, dvs. M:s egen 
bror, finns inte upplistad som vittne. Däremot finns M:s mor som inte var närvarande vid 
bråket upplistad som vittne. M verkar av texten i anmälan att döma inte alls ha nämnt 
broderns existens i lägenheten vid anmälningstillfället. Vad undanhållandet av brodern kan  
tyda på är att dennes uppgifter skulle kunna tänkas gå emot M:s intressen och version om  
vad som hände. Det är ett generellt psykologiskt fungerande hos många människor att de 
söker få fram uppgifter som ger stöd åt deras version och söker kväva/undanhålla uppgifter 
som kan tala emot deras version, särskilt när mycket står på spel. Det stödja-kväva-fenomen 
vi här ser i materialet inger källkritisk skepsis. Har M något att dölja rörande den påstådda 
våldshändelsen i lägenheten? Vad i så fall?  
 
Flera bristande överensstämmelser (bristande kongruens) mellan innehållet i anmälan och i 
senare uppgifter ger upphov till ett källkritiskt frågetecken. Vad som även vållar ett 
källkritiskt frågetecken är frånvaron av rapporterad ansats till undvikande/flykt. M flyttar med 
den påstådde psykiske och fysiske misshandlaren till annan ort och sätter sig i samma bil som  
denne kort efter ett påstått utbrott den 8 dec med ”en kökskniv med spetsen mot M:s vänstra 
revben och mot ansiktet” och påstått hot om att ”döda henne” och ”sparkar henne” och 
”slår huvudet i väggen”. Varken känslor, tankar eller beteenden av undvikande art nämns. 
Det inger källkritisk skepsis att M inte uppvisar psykologiskt komplementära känslor, tankar 
och beteenden i förhållande till vad hon säger sig ha blivit utsatt för. Exempelvis uttalanden 
om rädsla/fruktan, tankar på att lämna partnern eller beskrivning av eget undvikandebeteende.  
En möjlig grund till att sådana komplementära fenomen saknas är att de beteenden som M 
beskriver  inte har inträffat utan är påhittade. Det är enligt min erfarenhet vanligt vid i övrigt 
suspekta berättelser om övergrepp att spontan rapportering av undvikandefenomen saknas 
från målsäganden. Om målsäganden bejakar ledande frågor i den riktningen (dvs. rörande 
psykologiskt komplementära fenomen) från utredare är det inte frågan om spontan 
rapportering utan om att utredaren okritiskt bränner en av möjligheterna att reda ut vad som 
faktiskt hände – enligt min erfarenhet vanligt. 
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Sammanfattningsvis ser vi här flera användbara källkritiska kriterier framtona i materialet:  
kongruenskriteriet vad gäller uppgifter lämnade vid olika tillfällen och undvikandekriteriet 
vad gäller svåra hot- och våldssituationer. Det är inom inlärningsforskningen väl känt att det 
kan räcka med ett enda obehags-/smärt-tillfälle för att undvikandebeteende skall uppkomma.  
Ett tredje kriterium som kan indelas i två kriterier är spontan rapportering av 
 (a) omedelbara våldskonsekvenser, t.ex. att det gjorde ont, smärtade etc. vid själva   
       våldshändelsen 
(b) långa våldskonsekvenser, t.ex. blåmärke under flera dagar, smärtor vid vissa 
      rörelser dagarna efter, dvs. något som känns eller syns eller hindrar under  längre tid.  
 
En person som ljuger om att våldshändelser inträffat kan, om personen saknar erfarenhet eller  
kunskap om våldshändelser och deras konsekvenser missa att spontant rapportera sådana 
konsekvenser som nämns i de  tre här nämnda konsekvenskriterierna. Personen kan också få 
svårt att minnas vad personen sagt vid tidigare förhörstillfällen (kongruenskriteriet), då det 
inte finns några faktiskt inträffade händelser i minnet, som underlättar att minnas samma vid 
olika tillfällen. Detta kan t.ex. leda till att tidigare hävdade händelser eller viktiga aspekter av 
händelser (i detta fall t.ex. knivhot i anmälan, spotta och sparka) faller bort. Det kan även 
senare leda till omfattande tillägg av uppgifter som verkar stärka anklagelserna, något som här 
inträffar i det tredje polisförhöret.   
  
 2. Första polisförhöret med M (uppläst och godkänt) 
Det första polisförhöret görs på kvällen den 8 dec kl 21.50 – 22.41 efter anmälan. Trots att 
förhöret pågick 51 minuter är innehållet mycket tunt (23 påbörjade rader med historisk 
information om vad G skall ha gjort; vad pratade förhörsledaren och målsäganden om 
resten av tiden???). Det uppges här att ”Terrorn har pågått ca i gång (kanske är ”i” 
felskrivning för 1) i veckan sista halvåret, det har varit olika anklagelser, nedvärderande ord, 
personangrepp samt hot om våld, som ofta leder till förtryck och maktlöshet”. Endast två 
konkreta händelser nämns summariskt. G påstås ha dragit ut M ”i underarmen” från en krog 
och ”in i en taxi”. För denna situation finns ett undvikandebeteende noterat: ”M ropar på 
hjälp men ingen reagerar.” Den andra händelsen påstås ha inneburit att ”G börjar jaga M 
efter gatan och sprang ikapp henne och puttar henne hårt mot väggen, och därefter tvingar 
henne till att gå tillbaks till lägenheten och göra det hon blir tillsagd, annars ska han sparka 
av henne benet”. Det påstås även att ”Idag är M psykiskt knäckt och rädd vad han kan utföra 
eftersom enligt honom själv har han ett tungt kriminellt förflutet som han velat lämna bakom 
sig”, något som saknas belägg för i förundersökningen och i personutredningen och inte 
bekräftas av G. Uppgiftens brist på underlag i sak från M själv och i övrigt  antyder 
benägenhet till fabulering hos M, ett källkritiskt förkastelsekriterium. Med hänvisning till att 
G skall ha ett tungt kriminellt förflutet så påstår sig, som framgår av referatet M idag vara 
”psykiskt knäckt och rädd vad han kan utföra”. Om man i ett förhör låter en person prata på 
så kan personen försäga sig och trassla in sig i motsägelse. Det är vad som sker här. Som 
framgår påstår sig M här psykiskt knäckt och rädd för vad G ”kan utföra” p.g.a. att G har ”ett 
tungt kriminellt förflutet”. Det är INTE på grund av vad G gjort mot M som hon är psykiskt 
knäckt och rädd utan på grund av att han enligt henne (och endast enligt henne, märk väl!) har 
ett tungt kriminellt förflutet. Det kanske kan verka som ”psykiskt knäckt och rädd” är att 
bedöma som undvikandereaktioner, men som det av M beskrivs här uppkommer de utifrån 
M:s egen föreställning om G:s förflutna, inte på grund av slag, sparkar eller hot. Det är 
mycket anmärkningsvärt och en stark källkritisk invändning att påstådda känsloreaktioner inte 
kopplas till vad G konkret gjort mot M utan till G:s förflutna och vad han ”kan utföra”, inte 
vad han utfört mot M eller ens mot någon annan. Det är värt att tillägga att detta förhörsreferat 
anges vara uppläst och godkänt av M.  
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Förhörsprotokollet avslutas med en synnerligen anmärkningsvärd formulering. 
  
”M har i dag svårt att precisera de olika hoten som förekommit längre tillbaka i tiden 
men är beredd att återkomma på ett mer ingående Förhör.” 
 
Mycket anmärkningsvärt är att det här i detta av M godkända referat står om ”att precisera 
de olika hoten som förekommit”. Det står alltså INTE om att precisera de olika händelser eller 
våldshändelser som förekommit, vilket rimligen skulle haft prioritet. Vad formuleringen 
antyder är att preciseringen av våldshändelser (två stycken finns summariskt beskrivna i 
förhöret, en i början och en i slutet precis före denna avslutande mening om precisering) är 
avklarad, men att preciseringen av hothändelser inte är avklarad.  Den händelse som beskrivs i 
anmälan rörande vad som skedde samma kväll förutsätts antagligen redan vara beskriven i 
anmälan. Det var samma polis som skötte anmälningsupptagningen och det efterföljande 
första förhöret. Det ter sig anmärkningsvärt att den äldre händelse med två slag mot M som i 
en enda mening antyds i början av anmälan inte blivit preciserad, som det verkar inte berörd 
alls, i det efterföljande förhöret. Frågade inte förhörsledaren, som visste vad M sagt, eller var 
det så att ingen precisering erhölls?  
 
När förhörsledaren ber om preciseringar så kunde M alltså inte presentera några sådana och 
här har vi möjligen en förklaring till att förhörstexten är så kort i förhållande till den använda  
tiden – förhörsledaren har försökt få preciseringar men inte fått det och då blir det inte mycket 
text. Frågan är vad M då sagt – en dialogdokumentation hade varit av stort värde för analysen. 
Hade M beskrivit fler påstådda våldshändelser kan vi nog lugnt utgå från att förhörsledaren  
åtminstone sammanfattat beskrivningarna av dessa.   
 
En hypotes om hur tiden förbrukades är att M anfört ännu mer icke-relevant material rörande 
G eller rörande annat som förhörsledaren funnit så vid sidan om det saken gällde att det inte 
alls noterats. För M:s del  kan sådant innehåll ha tjänat som en avledning från att hon inte 
hade särskilt mycket i sak att anföra eller som ett uttryckande av relationsbekymmer, närmast 
terapeutiskt samtal etc. Det föreligger en bristande kongruens mellan de två summariskt 
angivna händelserna i detta förhör och den stora mängden senare påstådda händelser. Det är 
även påtagligt att den uppgivna brottstiden nu sträcker sig ett halvår tillbaka i stället för bara 
tre veckor vid anmälningsupptagningen. 
  
Det tunna innehållet i förhörsprotokollet och den avslutande formuleringen från 
förhörsledaren inger misstanke om att det för M vid denna tidpunkt inte fanns något mer att  
berätta om och att senare mer specifika uppgifter konstruerats efter detta förhör.   
Att det inte framkommer preciseringar utgör ett källkritiskt förkastelsekriterium, som kan 
kallas för vaghetskriteriet.  
 
Det är även så att det inte går att återfinna någon beskrivning av den andra händelsen i de 
senare förhörsmaterialen från M. Det finns dock en händelse med ikappspringning från G, 
men beskrivningen är annorlunda. Det verkar som ikappspringningen förses med olika 
åtföljande detaljer vid de två tillfällena. Den andra versionen (om det nu är samma händelse 
som avses) är följande:  
”…tryckte in henne i en garageport. Han klämmer hennes ena hand så hårt att M 
trodde att skinnet gick sönder. Han gick sen bakom henne och knuffade henne framför sig och 
sade att hon skall förklara för C.” 
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I anmälan uppgav M att G ”brukar spotta och sparka” henne. I det första polisförhöret 
lämnar M inga uppgifter om att så skulle ha skett och det generaliserande uttalandet upprepas 
inte i texten i vart fall. Det enda som finns nämnt i denna riktning är ett påstått, uttalat hot om 
att ”sparka av henne benet”.  
 
Den enda känslobeskrivning i det första polisförhöret, som av M kopplas till G:s beteende, är 
vad jag kan se ordet ”maktlöshet” (som ev. används i känslomässig betydelse) som anges 
som reaktion på ”olika anklagelser, nedvärderande ord, personangrepp samt hot om våld”. 
Ingen känsloreaktion på fysiskt våld från G beskrivs och fysiskt våld nämns ö.h.t. inte i 
uppräkningen av beteenden (se anfört citat) som skulle leda till maktlöshet. Med tanke på den 
intensitet i fysiskt våld som särskilt i senare förhör påstås ter sig uppgiftsbilden 
motsägelsefull.  
 
I stället för att beskriva konkreta våldshändelser (M kunde enligt texten inte då beskriva några 
fler händelser än de två som antyds) verkar en del av förhörstiden ha använts till 
beskrivningar och generaliseringar kring G som person och uppgifter som rimligen har föga 
med frågan om brott begåtts att göra finns noterade, t.ex. påståenden om G:s barndom och  
om G:s relation till sin pappa respektive mamma och generaliseringar om G:s personlighet.  
 
Sammanfattningsvis finns i detta textmässigt sett korta, men i tid långa förhör, ett flertal  
omständigheter som tyder på att det inte står rätt till med M:s uppgifter. 
   
- Det finns två stycken på vardera fem rader beskrivna påstådda våldshändelser, inte fler 
händelser, av någon relevans. Till den första händelsen bör det finnas flera vittnen, som 
ignorerats av polisen. Det framgår inte att utredaren efterfrågat namn på  vittnen, vilket är 
mycket anmärkningsvärt, då sanningshalten i det som påstås eventuellt skulle kunna bedömas 
med hjälp av vittnen. Det framgår inte om förhörsledaren efterfrågat vittnen till den andra 
händelsen – kanske fanns inga vittnen. Målsäganden uppger att G:s mor varit i den aktuella 
lägenheten, men förhörsledaren verkar inte ha efterfrågat vad modern kan ha bevittnat av 
förloppet. Båda händelserna avser när M och G bodde på en annan ort O och tillhör således 
inte boendetiden på den nya orten X.   
- Innehållet i förhöret brister starkt i kongruens gentemot följande förhör vad gäller inträffade, 
påstådda våldshändelser. Förhörets tunna innehåll jämfört med allt som senare påstås i det 
tredje förhöret leder till en stark misstanke om att evidensfabrikation senare kan ha skett.  
- Även i detta förhör hävdas av  M föga av känsloreaktioner: inga känsloreaktioner på påstått 
våld och endast ett reaktionsord vad gäller påstådd psykisk misshandel.  
- M uppger sig ”psykiskt knäckt och rädd” men det hänförs INTE till vad G faktiskt skall ha 
utfört mot M utan till vad han utifrån sitt påstått kriminella förflutna ”kan utföra”. M försäger 
sig här på ett mycket tydligt sätt. Att tala om vad G ”kan utföra” ger ingen rimlig logik, när 
han redan enligt vad M på andra ställen i förhörsmaterialen påstår skall ha utfört mängder av 
fysisk misshandel mot M.  
- M kan enligt förhörstexten inte ”precisera de olika hoten” (inte våldshändelser, märk väl) 
just då och det verkar som om  preciseringen av våldshändelser redan är avklarad.  
 
3. Andra polisförhöret med M (anges inte uppläst och godkänt) 
Detta förhör äger rum den 9 dec klockan 10.00 – 12.20, dvs. 2 tim och 20 min, med en annan 
förhörsledare än det första förhöret och med en i förhållande till förhörstiden mycket tunn 
redovisning på 1, 5 sidor. Även här förekommer ett antal generaliseringar om vad G 
”brukade” göra, t.ex. hota henne till livet. Händelsen på och utanför krogen i förra förhöret 
upprepas här och med tillägget att han ”bryter ner henne på marken”. Inte heller i denna 
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version nämner M att hon skulle ha varit berusad och förts ut från krogen av vakter, varefter 
G övertog ansvaret (enligt senare version). Förhörsledaren verkar inte ha efterfrågat om M 
kunde namnge vittnen – noggrannheten i metodiken brister. Det anges även att ”Senaste 
gången han tog struptag på henne var igår”, något som inte framgick av vare sig 
polisanmälan eller det första polisförhöret – bristande kongruens föreligger.  
 
Det påstås att ”Han har vid flera tillfällen tryckt upp henne mot väggen och tagit struptag på 
henne, så hårt att hon haft svårt att få luft.” Detta har inte framgått av vare sig anmälan eller 
det första polisförhöret. Det ter sig källkritiskt mycket anmärkningsvärt att uppgiften inte 
finns med i det mycket uppgiftsfattiga första polisförhöret – bristande kongruens.  Det verkar 
inte som förhörsledaren sökt få fram preciseringar av tidpunkter, platser, förlopp, ev. skador, 
ev. vittnen etc. kring dessa påstådda struptagshändelser – bristande noggrannhet. Det påstås 
även att G ”brukade…berätta hur M skulle dödas, skäras i ansiktet”. Inte heller för detta 
påstådda beteende finns någon ansats till precisering av händelser. Dessutom ter det sig 
naturligt att sådana extremt obehagliga beteenden med struptag och dödshot skulle lett till 
undvikandereaktioner och känsloreaktioner av olika slag, men sådana nämns inte.  
 
Det är anmärkningsvärt att den första konkreta händelse som M beskriver i förhöret är att G 
skall ha ringt och hotat en f d pojkvän till henne, dvs. möjligen ett brott mot denne och 
knappast mot M. Detta antyder att M inte hade mer allvarliga och mot henne själv riktade  
händelser mentalt lätt tillgängliga.  
”Exakt vad G:s hotelser (mot den f d pojkvännen) innehöll kan M pga sitt då upprivna 
tillstånd, inte erinra sig”. En fråga om motsägelse verkar föreligga, hur kan M kategoriskt 
hävda att det var hotelser, när hon inte minns något om innehållet i dem ? Vid följdfrågor som 
en ljugande eller fabulerande förhörd person inte är beredd på kan det ibland vara svårt för 
denne att omedelbart ljuga ihop ytterligare svar – detta är en möjlig tolkning av frånvaron av 
redogörelse. Dock har händelsen i någon form inträffat att döma av uppgifter även från G. 
 
Målsäganden har med sig två A4-sidor med handskrivna stödanteckningar om händelser hon 
påstår sig ha utsatts för och ”önskar att förhörsledaren skriver in dessa minnesbilder i 
förhöret”. Det saknas notering om att polisen skulle ha tagit hand om dessa 
minnesanteckningar som bevismaterial. Det saknas även uppgift om i vilken utsträckning 
minnesanteckningarna faktiskt fördes in i förhörsprotokollet. I protokollet återges ett långt 
citat av hotelser med totalt 129 ord, som G enligt M skall ha uttalat den 8 dec., vilket möjligen 
härrör från minnesanteckningarna och då borde tydligt källredovisats. Förhörsledaren verkar 
inte ha frågat hur och när hon kunnat få detta korrekt nerskrivet. Datum för nedtecknande 
saknas. Det är inte möjligt att minnas ett så här långt citat från ett samtal (det är det längsta 
samtalscitat jag någonsin sett). Mängder av experiment har visat att samtalsminne är 
synnerligen sårbara och att det knappast är möjligt att minnas ens en längre mening (se t.ex. 
Edvardsson, 2002). Jag har i många år använt vittneseden på 22 ord som exempel på kurser 
vid Örebro universitet och hittills har endast en student av flera hundra klarat att skriva ner 
den korrekt omedelbart efter en  uppläsning. Domarna brukar dela upp den i små portioner 
med 3-4 ord åt gången, när vittnen skall återge den. Detta ger en rätt talande bild av 
människans kapacitet vad gäller samtalsminne. Det förekommer även ett antal andra citat i 
förhörsmaterialet som är alltför långa för att kunna vara korrekt återgivna.  
 
I övrigt tillkommer i förhöret ett påstående om att G för tre dagar sedan har hotat att skjuta  
henne. Detta var tydligen ett av hoten som  G inte kunde precisera i det första förhöret kvällen 
före (11-12 timmar tidigare). Det är svårt att förstå att ett sådant hot inte skulle varit mentalt 
tillgängligt några timmar tidigare. Det framgår även av förhöret att ”M gråter av och till 
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under förhöret” och framför oro kring vad G och dennes ”grovt kriminella vänner” kan 
tänkas göra.  Mer anmärkningsvärt är att M ingenstans under 2 tim och 20 min har noterats 
gråta etc. över vad G påstås redan ha gjort mot henne. Enligt texten är M kapabel att gråta.  
Denna psykologiska situation är källkritiskt anmärkningsvärd, dvs. inger misstanke om att det 
inte står rätt till med uppgifterna om vad G gjort mot henne. Det är möjligt att M faktiskt tror 
att G och dennes (enligt endast M) grovt kriminella vänner kan tänkas göra något mot henne 
och därifrån får den psykologiska grunden för sin gråt. Men det ter sig rimligt att i första hand 
eller åtminstone också gråta etc. över allt det våld och hot som G redan skall ha uppvisat mot 
henne. Att så inte sker talar emot att G gjort det som påstås. Det finns här anledning erinra om 
att M i det första polisförhöret sade sig vara ”psykisk knäckt och rädd för vad han (G) kan 
utföra”, inte för vad G redan utfört. Det är samma motsägande sätt att resonera som 
här återkommer. Psykologiskt komplementära reaktioner till G:s påstådda våldsbeteenden 
uppvisas inte.  
 
Fortfarande i det andra polisförhöret dagen efter anmälan så är förhörsinnehållet mycket tunnt  
efter 2 tim och 20 min förhör vad gäller konkreta misshandels- eller hothändelser och tydliga 
tecken på avledning (att ta upp andra frågor och mer allmänna frågor) från målsägandens sida 
förekommer. Detta är en mycket vanlig strategi i många sammanhang, när någon har lite att 
anföra eller minnas i sakfrågan. Det verkar vara händelsen från en krog på tidigare boendeort 
O som återkommer, men fortfarande inte preciseras rimligt. En annan händelse gäller inte G:s 
agerande gentemot M utan påstått telefonhot (M minns inte vad hotet innehöll) mot en f d 
pojkvän till M. Vad det tidigare nämnda långa citatet skulle ingått i för slags situation framgår 
inte av protokollet. Inga undvikandereaktioner finns noterade utöver att M skrikit på hjälp i 
samband med kroghändelsen. Det kan påpekas att denna undvikandereaktion finns nämnd i 
samband med en händelse som faktiskt inträffat (att döma av material även från G, men 
versionerna skiljer sig åt) och bekräftar (om det nu inträffat) att undvikandereaktioner är 
naturliga vid obehagssituationer. I alla M:s mer allmänt hållna påståenden nämns inga 
undvikandereaktioner, t.ex. att hon tänkt sig lämna G, att hon undvikit eller flytt från 
situationer, att hon vidtagit säkerhetsåtgärder etc.  
Inte heller nämns några som helst fysiska omedelbara eller långa skadekonsekvenser som 
blåmärken, svullnader, sår, ömhet, smärtor, påverkan av rörelseförmåga, arbetsförmåga etc.  
 
Mycket anmärkningsvärt är att i anmälan vagt nämnd händelse med två slag och i första 
polisförhöret vagt nämnd händelse med ikappspringning och hot inte alls kommit att beröras 
i detta långa, men textmässigt extremt tunna förhör med en ny förhörsledare. Det brister i 
kongruensen mellan de olika förhörstillfällena. Hade M nu dagen efter glömt dessa båda 
händelser? Eller glömt vad hon sagt? Och varför tog inte förhörsledaren (som inte var samma 
som dagen före) upp dessa påstådda händelser för att få dem preciserade med tidpunkter, 
platser, förlopp, ev. vittnen,  ev. skador etc. ? En allmän reflektion är att det kan vara svårt att 
minnas eller hålla mentalt lätt tillgängligt vad man tidigare sagt om händelser,  
om de händelser man antytt inte inträffat utan var påhittade/fabulerade/lögner. Den 
möjligheten föreligger här.  
 
Som nämnts framgår inte att förhörstexten är godkänd av M och den är därmed även på denna 
sakliga grund inte källkritiskt godtagbar. Dokumentation skall vara noggrann och inte slarvig 
och i synnerhet så vid utredning av påstådda brott.  
  
4. Tredje polisförhöret med M (uppläst och godkänt) 
Det tredje polisförhöret genomförs med en kvinnlig förhörsledare (som inte varit med vid 
tidigare förhör) och äger rum fyra dagar efter det andra förhöret den 13 dec klockan 09.00 till 
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12.50, dvs. 3 tim och 50 min, ett alldeles för långt förhör ur psykologisk synpunkt. Protokollet 
omfattar hela 12 sidor och ett mindre antal avsnitt som ansetts tyda på  brott har fetats i 
protokollet. Detta kan förefalla praktiskt, men utifrån RB 23 kap 4§ och utifrån rimlig logik 
vid hypotesprövning borde även sådant som talar till den misstänktes fördel fetas i texten – så 
har inte skett. Ett sådant förfarande skulle förstås förutsätta att det i förhöret eftersökts även 
sådant som kunde tala till den misstänktes fördel, en seriös strävan till falsifiering av 
misshandels- och hothypotesen.  En sådan strävan är det svårt att påvisa i förhörets text.  
 
Förhörets innehåll handlar mycket om M:s upplevelser under den tid relationen pågått. 
Tidigare påstådda händelser återkommer och delvis i mer detaljerat skick. Men det 
tillkommer också en del påstådda händelser med karaktär av misshandel och hot, som inte 
nämnts tidigare. Ett mönster i de 12 sidorna material är att det nästan inte alls framkommer 
något positivt i relationshistoriken, som framstår som ett löpande flöde av bråk parterna 
emellan. Ett mönster är att M inte rapporterar sig ha haft några impulser eller tankar på att 
bryta relationen och lämna G. Avsaknaden av undvikandetemat i förhållande till G:s påstådda, 
repeterade våld och hot, framstår som högst anmärkningsvärd. Ett anmärkningsvärt exempel 
ur de fetade textbitarna är följande: 
 
”Han har tvingat fram svaren genom att bl.a. ta strypgrepp på henne, knuffa in henne i  
väggen, spottat på henne och skrika hora. 
Detta har han gjort vid  många tillfällen inte bara den här gången.  
Han klämde/klämmer hennes händer och markerar att han kan krossa hennes händer.  
Han bröt/bryter hennes fingrar baklänges tills det känns som att de skall gå av.  
Denna behandling upprepas ungefär en till två ggr i veckan. 
Hon har svårt att ange varje specifikt tillfälle då tillfällena är väldigt lika varandra.” 
 
Den påstådda monotonin (regelbundenheten, en till två ggr i veckan) inger källkritisk skepsis 
och i synnerhet då några tillfällen inte kan specificeras. Samtidigt kan ofta upprepade 
händelseförlopp i minnet sammanföras till generaliserade minnen, s.k. scriptminnen. Till detta 
kommer att människor har olika lätt/svårt för att minnas och att uppfattandet av verkligheten 
kan vara mer eller mindre skarpt. Det inger stor skepsis att M inte i förhöret nämner några 
undvikandereaktioner såsom tankar på att lämna relationen eller andra undvikandebeteenden. 
Det bör dock uppmärksammas att i citatet finns en rimlig känslo-/smärtreaktion nämnd av M 
(”tills det känns som att de skall gå av”), dock möjligen tillkommen genom ledande fråga 
från förhörsledaren. Inget hindrar att en sådan reaktion kan vara påhittad eller en erfarenhet 
hämtad från någon annan situation. Som tidigare påtalats är det mycket anmärkningsvärt att 
det här slaget av känslo- eller smärtreaktioner inte alls förekommit i anmälans text och i de 
två tidigare polisförhörens texter. Detta bör då ställas i relation till den omfattande förekomst 
av våldsbeteenden från G:s sida som hävdas av M.  
 
Vad gäller kroghändelsen så återkommer den med  en beskrivning på 1,5 sida utan att det 
någonstans framgår att M skulle ha varit berusad och hur mycket. Åtminstone är det något 
som förhörsledaren borde ha sökt klarlägga. Möjligen är det så att M och/eller förhörsledaren 
underlåter att nämna berusningen för att förbättra M:s historia. Det står belysande att vakterna 
”bar ut henne”, vilket antyder en avsevärd berusningsgrad.  Det står även att M ”blev 
hysterisk när hon förstod att G knuffat henne”. Uppgifterna tyder på att förändrade 
medvetandetillstånd (FMT = verklighetsrelaterandet är inte normalt, t.ex. vid hysteriska 
tillstånd, vid berusning etc.) var förhanden hos M och uppgifterna bör värderas med hänsyn 
till detta. Kroghändelsen är en händelse som faktiskt inträffat och i texten finns här följande 
om smärta m.m. ”M kände smärta av hans grepp, det var ett nypande grepp som gjorde ont. 
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Hon fick blånader efter det.” Det talas även om att  M tvingades ner på marken på grund av 
”smärtan” i armen. I samband med att G skall ha tvingat M in i en taxi så påstås att ”han 
vred hennes arm så att det kändes som att den skall gå av om hon rörde sig”. De frågor som 
ställts till M finns inte redovisade, så det går inte att säga om detta är en spontan rapportering 
eller något som framkommit genom efterkonstruktion utifrån förväntningar eller ledtrådar i 
riktning mot smärta från förhörsledaren. Det bör för övrigt påtalas att episodminnen är mycket 
sårbara med stora bortfall av detaljer, frekvent förekomst av  felaktiga minnen, felaktiga 
tillägg och sammanblandningar av episoder.  
 
Den påstådda händelse med två slag som förekom i en mening i anmälan verkar återkomma 
här. Här rapporteras att ”hon kände smärta i huvudet  och kinden. Hon började blöda ur 
munnen.” I samband med en annan händelse beskrivs att ”hon hann få andnöd och bli rädd 
för sitt liv”. ”Under kvällen och natten hade hon varit rädd för att han skulle ta hennes liv.” 
I annat sammanhang påstås att ”det smärtade på halsen”. Beträffande en annan händelse 
nämns att ”hon började gråta”, ”det smärtade i håret” och ”det smärtade i ryggen”. Vid 
en annan händelse påstås att ”det smärtade”. I det anslutande förloppet återkommer 
uttrycket ”det smärtade”  ytterligare två gånger. Ordet ”smärta/smärtade” ter sig stereotypt 
återkommande och termen ”smärta” återkommer senare i många av de anklagelsepunkter 
som läses upp för G i förhör med denne. Det kan  här misstänkas att förhörsledaren som insett 
behovet av redovisade smärtreaktioner som evidens har uppmärksammat M på detta t.ex. 
genom någon/några ledande frågor typ ”Hur kändes det?” eller det ännu mer ledande ”Gjorde 
det ont?” (som jag ofta sett användas i dialogutskrivna förhör med barn och ungdomar:  Det är 
inte svårt att inse vad som kan bli konsekvenserna i form av svar på en sådan fråga om en 
förhörd person framför falska anklagelser som är tunna i sak. Det går att snabbt lära upp sig 
beträffande vad som bör ingå bara det ges någon form av ledtråd. Om en faktiskt misshandlad 
person får ledande frågor så kan även i det sakläget ledande, suggererande frågor och/eller 
påståenden få personen att göra tillägg till den sanna berättelsen.  
 
I anslutning till beskrivning av ett telefonsamtal mellan G och en f.d. pojkvän till M, så finns 
följande uppgift i förhörstexten. 
”Efter ett tag så avbryts samtalet, M var så hysterisk så hon minns inte vad de sade mer.” 
Detta (att M själv uppfattade sig som hysterisk = FMT) är en upplysning om kvaliteten på de 
medvetandetillstånd från vilka de anförda uppgifterna kommer och kan även tänkas  
gälla för fler minnesuppgifter.  
 
En del uppgifter från M rörande G är så grova, bisarra och massiva att de inger källkritisk 
skepsis.  
 
Enligt M gäller exempelvis följande: 
 ”G säger flera ggr om dagen att han skulle skjuta olika personer, att han ville mörda vissa 
osv.” ( Lämplig följdfråga kunde varit: Sedan hur länge har det pågått?) 
”Han tål inte sprit för han blir psykotisk då.” 
(Detta påstående är möjligt att pröva om G är villig att genomgå kontrollerade experiment 
med intag av alkohol. Alternativt kan det bestyrkas eller falsifieras av vittnen.) 
”Han har tidigare sagt att han blir sexuellt upphetsad av att misshandla andra människor så 
mycket att han får utlösning”.  (Det saknas i materialet helt uppgifter om att G skulle ha 
misshandlat någon annan än M.) 
”Han tog sladden och visade den för henne, han sade att han skulle strypa henne och att han 
skulle förnedra henne.”  
”G sade att om inte M berättade hur de haft det så kommer han att  bryta M:s fingrar.” 
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”G sade sen till henne att han hotat psykologen till livet och att psykologen skulle bränna 
alla handlingar om dom, om psykologen inte gjorde det skulle han skjuta psykologen och 
hans familj.” (Det borde varit lätt för polisen att fråga psykologen, om denne på detta sätt 
blivit hotad av G. Varför kontrollerades inte uppgiften?) 
”G har fått M att erkänna en längre affär som hon haft med Q. Om hon inte berättade om  
den här relationen för honom så skulle han tvinga henne att se på när han sköt Q och även 
vara delaktig. Han skulle förmå Q:s fru S att ha sex med Q:s och hennes barn.”  
”Han hade sagt ´i kväll skall jag döda dig´”. (En uppgift av detta slag borde föranlett 
psykiatrisk undersökning av G.) 
 
En uppdaterad version av vad som hände i bilen omedelbart före tidpunkten då M påstår sig 
ha hoppat ut i farten (utan skador) den 8 dec är i tredje polisförhöret följande (G:s version är 
mycket annorlunda): 
 
”Han sade att de skulle till Z och skjuta Q:s familj och misshandla dom. Han sade att hon 
skulle få smaka på hennes egen smärta eftersom hon orsakat honom så mycket ont. Han sade 
att han bestämt sig för att döda henne ikväll.” (Lämpligt med psykiatrisk undersökning av G.) 
 
Uppgifterna antyder svår psykopatologi hos G, särskilt de sista referaten framstår som bisarra. 
Det anförs även inom temat  liknande uttalanden från G om att denne sagt att han skulle döda 
M:s bror, M:s syster och även systerns pojkvän. 
 
”Han har sagt till M när de bråkat att han skall gå in och döda hennes bror. Han sade ”jag 
skall slå ihjäl honom”.  
”Han har sagt att han skall döda M:s syster och hennes pojkvän för de är  två 
samhällsparasiter, att de inte tar ansvar.” 
”Han har flera ggr sagt att han tänker ta självmord, då går han bort i ca 10 minuter sen 
kommer han  tillbaka.” 
”Han har sagt att han vill skjuta hennes vänner.” 
 
Uppgifterna antyder en grav psykopatologi hos G och som inte verkar stämma med  
oberoende fakta och med vittnesuppgifter om G från ett vittne F som känt G länge. Inget i 
denna psykopatologiska riktning framkommer heller om G i den av domstolen beställda 
personutredningen. G har i sitt liv hittills framstått som en skötsam person utan kriminell 
karriär, med goda studieresultat och utan några som helst problem med alkohol och droger. 
Våldsbeteenden är som forskning visat mycket starkt kopplade till alkoholkonsumtion. I detta 
fall verkar knappast förekomma alkoholkonsumtion hos G i orsaksbakgrunden till påstådda 
våldsbeteenden (enligt M:s uppgifter). Dock har jag här inte haft någon psykiatrisk 
undersökning av G att tillgå. Då åklagare och domstolar i andra avseenden litat på M:s 
uppgifter kan det synas anmärkningsvärt att ingen psykiatrisk bedömning genomförts. Det 
skulle kunna vara så att G är en svårt psykiskt störd person som är i behov av vård och som, 
om han inte får vård, skulle kunna begå svåra våldsbrott att döma av innehållet i de uppgifter 
M lämnat. Enligt skriftlig uppgift från G har han vid två tillfällen begärt hos polis och 
åklagare att få genomgå psykiatrisk undersökning med anledning av det här refererade slaget 
av påståenden från M, men vägrats sådan – en noggrannhetsbrist och ansvarslöst beteende hos 
utredarna. Dessa underlåter att söka information som skulle kunna förebygga våldsbeteende 
eller tala till den misstänktes fördel, dvs. förfalskar utredningen.  Alternativt skulle en  
psykiatrisk undersökning kunna avslöja en vettvilling som behöver vård, men utredarna är 
inte intresserade av sådana insatser till den enskildes och samhällets bästa.  
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En källkritiskt mycket viktig omständighet i det omfattande förhörsprotokollet av den 13 dec 
är att det på sid 17-19 finns en omfattande redogörelse för förloppet före anmälan på kvällen 
den 8 dec. I denna redogörelse från M saknas helt det knivhot som var en av de centrala 
uppgifterna i anmälan strax efter den påstådda våldshändelsen fem dagar tidigare.  
 
Version 1 i anmälan den 8 dec: 
”Under tiden håller G en kökskniv med spetsen mot G:s vänstra revben samt mot ansiktet, 
och sedan drar han henne i håret ned mot golvet. Han tvingar henne ringa sina väninnor från 
…” 
 
Version 2 i förhöret den 13 dec: ingen kniv eller knivhot existerar någonstans i uppgifterna 
under rubriken den 8 dec. (sid 17-19 i FU) 
 
Version 3 i förhöret den 13 dec: Som sista avsnitt i förhörsprotokollet finns följande rubrik 
”FL frågar ang. knivhot som M berättat  om i tidigare förhör” 
När förhörsledaren agerar minne åt M och hänvisar till fem dagar tidigare i anmälan lämnade 
uppgifter från M, så kan M beskriva hur G hotat henne med en kökskniv ungefär som i 
anmälan, men att G skulle ha dragit M i håret ned mot golvet finns inte med som i den första 
versionen.  
 
Jämförelsen leder till en stark misstanke om att M hittar på uppgifter. Ett påhittat knivhot 
kan mycket lättare försvinna ur minnet än ett faktiskt inträffat. Ett knivhot av den här mycket 
otäcka intensiteten blir knappast naturligt bortglömt efter fem dagar och borde stanna länge 
i minnet.  
 
Sammanfattningsvis föreligger  avsevärda skillnader i mängden och även i arten av material 
mellan det tredje polisförhöret och de två tidigare. Det första polisförhöret varade i 51 min 
och gav ett mycket tunt material (ca ½ sida). Det andra polisförhöret dagen efter varade i 2 
tim och 20 min och resulterade även det som i ett tunt material (ca 1 ½ sida). Det tredje 
polisförhöret fem dagar efter det första varade i 3 tim och 50 min och resulterade i ett 
omfattande textmaterial (ca 12  ½ sida). En antal, delvis inte tidigare nämnda, 
händelseförlopp är mer ingående beskrivna av M och förhörsledaren (förmodligen) har försett 
textavsnitt med fetstil här och var då de såvitt jag förstår kan tyda på att brott begåtts av G. En 
egenskap hos textmaterialet som inte förekom i de tidigare förhörens text är ett antal 
påståenden rörande G, vars innehåll är av bisarr karaktär och antyder grav psykopatologi hos 
G, om de är sanna. En annan egenskap som dykt upp i detta förhör är flera uttalanden om 
”smärta” eller liknande från M:s sida och i samband med några påstådda händelser. Sådana 
uttalanden förekom inte i de tidigare polisförhören och anmälan. Mycket anmärkningsvärt är 
att det påstådda grova knivhotet den 8 dec som finns beskrivet i anmälan helt försvann i den 
mycket längre och mer detaljerade beskrivningen över den 8 dec i det tredje polisförhöret och 
M ger en beskrivning först när förhörsledaren senare i förhöret påminner henne om det (det 
framgår inte hur detaljerad förhörsledarens påminnelse/ledande fråga var, i värsta fall har den 
tidigare redogörelsen lästs upp). Undvikandeteman såsom tankar eller handlingar i riktning 
mot att lämna relationen saknas i det tredje polisförhöret liksom i tidigare polisförhör. Även i 
detta förhör nämns långa skadekonsekvenser inte alls. Det är svårt att finna några tydliga spår 
av att kritiskt prövande motfrågor skulle ha ställts kring de redovisade uppgifterna i detta 
förhör och tidigare förhör.  
 
En utredningsmetodiskt intressant fråga är om det tredje polisförhöret med sin 
materialrikedom ger en mer sann och fullständig bild över vad som hänt, särskilt då med 
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avseende på våld och hot, mellan parterna, än vad de tidigare polisförhören ger. Om det som 
står är sant, så är den bild som ges mer sann och fullständig än den som de tidigare förhören 
gett. Men logiskt och även empiriskt (erfarenhetsmässigt) sett behöver ett omfattande och 
detaljerat material inte vara sant, särskilt inte om det finns källkritiska invändningar och 
varningstecken såsom motsägelser. Om föga i brottslig riktning har hänt och den förhörde är 
inriktad på att fabulera eller ljuga ihop uppgifter i syfte att skada motparten, så kan en 
energisk förhörsledare få en förhörd person att uttala fler och fler osanna påståenden, särskilt 
när det gäller sådant som är svårt att kontrollera (inga vittnen eller andra kontrollmöjligheter 
kan finnas att tillgå för många uppgifter). Det kan även förekomma suggestioner och förslag 
från förhörsledaren eller från annat håll på vad som skall ha hänt som en lögnare kan ta till sig 
och använda. För en källkritisk analys av materialet hade det varit mycket värdefullt i sak att 
ha tillgång till inspelningar av polisförhören. Det hade då gått att få en bild av hur den 
interaktiva processen såg ut i förhören. Utan tillgång till en mer detaljerad bild av processerna 
(sådant som förhörsstrategi, frågeurval, frågeteknik, förhörsledarens svarsteknik etc.) i 
förhören kan inte med säkerhet bedömas om det tredje polisförhöret var i arbetssätt bättre 
eller sämre än de två tidigare polisförhören. Det förtjänar att påpekas att även ett 
utredningsmetodiskt väl genomfört förhör kan ge felaktigt resultat, t.ex. därför att den 
förhörde minns fel, ljuger eller fabulerar. I ett scenario där det tredje polisförhöret var i 
arbetssätt sämre skulle det exempelvis kunna ha förekommit att en övertygelse hos 
förhörsledaren lett till skevt frågeurval, ledande frågor, förväntningar och uppmärksamhet 
(t.ex. förstärkande kroppssignaler och svar från förhörsledaren) i riktning mot vålds- och 
hothändelser och till bortfall av kritiskt prövande och kontrollerande frågor. Beträffande 
exempelvis de i tredje förhöret uppdykande uppgifterna om ”smärta” kan det vara så att 
förhörsledaren i detta förhör har frågat hur det kändes eller om det gjorde ont eller liknande, 
vilket ger den förhörde en ledtråd för att konstruera ett uttalande i den riktningen. Uppgifter 
om ”smärta” är naturligtvis brända ur evidenssynpunkt om förhörsledaren suggererat fram en 
enda av dem. Beträffande exempelvis de bisarra uppgifterna om G som M uttalar i det tredje 
förhöret så kan inte uteslutas att de kan vara en effekt av förhörsprocessen, t.ex. att M har 
upplevt sig få sådan förståelse från en övertygad och okritiskt instämmande förhörsledare för 
sin negativa uppfattning om G att fabuleringar börjat komma. Den långa förhörstiden (nära 4 
tim) kan ha bidragit till uppkomst av förändrat medvetandetillstånd (FMT, t.ex. trötthet, 
maniskhet, hysteri) hos M, där den kritiska granskningen av de egna tankarna och uttalandena 
försvagats eller kopplats ur (detta är typiskt för många FMT). Det kan allmänt påpekas att ett 
okritiskt och ensidigt förstärkande förhållningssätt hos en förhörsledare lätt kan smitta av sig 
på den förhördes uppgiftslämnande. De bisarra uttalandena om G från M utgör en källkritisk 
varningssignal.  
 
Ur källkritisk synpunkt (där metodiken inte kräver att man bevisar att uppgifter är felaktiga) 
kan konstateras att det finns flera (tidigare nämnda) omständigheter i materialet som 
föranleder misstanke om förekomst av felaktiga påståenden. Därmed skall det tredje 
polisförhörets material förkastas ur källkritisk synpunkt. I brist på processredovisning 
(inspelat band eller dialogutskrift) är det inte heller rimligt att anta att den för en granskare 
dolda processen varit utredningsmetodiskt korrekt. Utredningsmetodiskt undermåliga 
polisförhör verkar enligt min erfarenhet av hundratals utskrifter av sådana vara ett 
högfrekvent fenomen (se t ex Edvardsson, 2001ab), dvs. det finns källkritiskt sett även 
anledning väga in basfrekvensen (den statistiska vanligheten) av metodfel, när vi inte har 
tillgång till någon exakt dokumentation. Ett sammanfattningsprotokoll torde vara praxis, men 
medger i ett sådant här fall liten möjlighet att precisera hur processen sett ut. Det saknas ett 
erforderligt underlag för att kunna granska och ifrågasätta uppkomstprocessen bakom 
uppgifterna i särskilt det tredje polisförhöret. Det bör åvila polis och åklagare att kunna visa 
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att dessa uppgifter tillkommit på ett utredningsmetodiskt korrekt sätt inom ett polisarbete som 
i detta fall i övrigt innehåller stora mängder utredningsmetodiska fel och brister, som i en del 
avseenden bör betecknas som förfalskningar. Uppgifterna skall vara möjliga att falsifiera (jfr 
vetenskapsfilosofen Poppers (1959) falsifieringsprincip vid hypotesprövning) genom  
att granska uppkomstprocessen och t.ex. kunna finna att förhörsledaren givit förslag eller 
ledtrådar på vissa av uppgifterna och att de på grund därav inte kan tillskrivas sakligt värde.  
Öppen redovisning är en grundläggande princip inom forskning och utredningsarbete. Dolda 
evidens eller dolda evidensskapande processer kan inte godtas ur källkritisk synpunkt. 
Bristande öppenhet och ofullständighet i redovisningen utgör ett källkritiskt 
förkastelsekriterium. Inspelade band av förhören skulle möjliggöra kritisk prövning av 
uppkomstprocesserna kring de centrala utsagorna.  
 
5. Bristande skadedokumentation 
Gällande bråket den 8 dec ger M följande beskrivning av våldet i det tredje polisförhöret. 
 
”Han sparkade till henne på vänster sida vid revbenen, hon pratade då fortfarande i 
telefonen. M flög iväg från stolen och telefonen stängdes av. Hon (skall antagligen vara han) 
slog hennes huvud i väggen och hon föll ihop på golvet. Hon kunde inte andas pga. sparken 
mot revbenen och hon kände smärta i huvud och kropp.” 
Frågan är vilka synliga skador som kan finnas efter en sådan våldshändelse? 
 
Enligt anmälan har M uppvisat ”en synlig svullnad på höger överläpp”, vilket anges bero 
på att G slagit henne i bilen, inte på bråket dessförinnan. Enligt G var detta en 
avvärjningsskada som uppkom när G fick värja sig mot en slagserie från M, medan han körde 
bilen. När G förhörs så nämner han ett antal skador, uppräknade och preciserade i 
förhörsprotokollet från den 10 dec, som M åsamkat honom. Det framgår av protokollet att ”G 
vill träffa någon för att visa upp sina skador, blåmärken som M givit honom”. Detta förvägras 
G av polisen. Det står även i förhörsprotokollet ”SKADOR ej fotodokumenterade”, något som 
G begärt att få med i protokollet och som visar att begäran funnits från hans sida.  
Varken för M eller G sker någon fotodokumentation eller läkarbedömning av de påstådda  
skadorna, vilket framstår som en synnerligen undermålig utredningsmetodik, vilken kan 
resultera i ett felaktigt domslut. Det framstår som utomordentligt anmärkningsvärt att  
ett demokratiskt rättssamhälle kan tillåtas fungera på detta sätt – underlåtande av att tillvarata 
evidens/bevisning är oförenligt med lagens anda och kan betecknas som bevisförfalskning. 
Att undanhålla relevanta uppgifter torde vara den vanligaste formen av lögn (”förtiga” heter 
det i vittneseden i domstolarna).    
 
I förhör den 21 dec nämner M att hon inte har lätt att få blånader på kroppen, det är sällsynt 
att hon får blåmärken. Det är en mycket anmärkningsvärd omständighet i materialet att  
trots stora mängder påstådda sparkar, knuffar, slag, struptag, klämmande etc. så har inte  
uppvisats mer än en svullnad på läppen vid anmälningstillfället. En rättsläkares kommentar 
till vilka skador som rimligen borde blivit resultatet på grundval av förhörsmaterialets 
uppgifter saknas. 
  
Avsaknaden av skadedokumentation och avsaknaden av medicinsk bedömning av materialet 
utgör svagheter kring M:s påståenden. Motevidens utgör även de 10 dec uppvisade skadorna 
på G, som kan innebära att M slagit G, vilket inte framgår av M:s egna uppgifter. Om det kan 
visas att M medvetet undanhållit att hon slagit G, så undergräver det hennes uppgifter i övrigt.   
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6. Teknisk undersökning av och rekonstruktion på påstådd brottsplats. 
Polisen undersöker inte och fotodokumenterar inte den påstådda brottsplatsen hemma i 
bostaden vid den sista påstådda misshandeln, när M skall ha blivit sparkad, ha slagit huvudet i 
väggen och en stol skall ha gått sönder och grannar kan ha hört det påstådda tumultet. G har i 
en skriftlig kommentar påpekat att han krävde brottsplatsundersökning flera gånger och redan 
första dygnet ”då polisen lastade mig för att ha slagit sönder en stol, använt vapen m.m.” 
 
Anmärkningsvärda datatekniska uttalanden från M verkar inte ha följts upp vare sig i förhören 
eller genom utlåtande från datateknisk expertis.  
I det andra polisförhöret (FU sid 8) citeras M, som citerar G beträffande vad denne påstås  
ha sagt den 8 dec. ”Om du inte ger mig lösenordet till din mail bryter jag av din arm”.  
Fram till denna tidpunkt verkar det då som G inte haft tillgång till M:s lösenord eftersom 
denne genom hot söker få det. I det tredje polisförhöret (FU sid 18) finns en annan version 
av som det verkar samma  händelse: ”han tvingade henne att berätta koden genom att hålla i 
hennes händer och klämma henne hårt på händerna och bryta hennes fingrar bakåt. Det 
smärtade och till slut så sade hon koden.” I denna version handlar det som framgår inte  
om hot att bryta av M:s arm som det gjorde i den första versionen (bristande kongruens 
föreligger). Nu är frågan om G behövde något lösenord eller kod så sent som den 8 dec.  
 
I tredje polisförhöret (FU sid 13) finns uppgifter från sensommaren före den aktuella hösten.  
”G har letat fram gamla raderade mejl som M och Q skickat till varandra. Det är inget  
som G kan själv men han har kompisar som hjälpt honom. På det viset har han sett vad Q och 
M skrivit till varandra och sen korsförhört henne om innehållet och dess betydelse. Allt från 
hur ofta de haft sex, vart de haft sex och hur de gjort m.m. Han var hotfull. 
Han har tvingat fram svaren genom att bl.a. ta strypgrepp på henne, knuffa in henne i väggen, 
spottat på henne och skrika hora. Detta har han gjort vid många tillfällen, inte bara den här 
gången”. 
 
Det kan här verka som G var i besittning av lösenord långt tidigare och då inte skulle behöva 
efterfråga det den 8 dec, i vart fall framstår det som oklart och borde följts upp. Det framstår 
även i förundersökningsmaterialet som oklart om det är möjligt att på detta sätt ta fram 
raderade mejl. För den händelse det skulle vara möjligt så behöver visas hur G kunnat få tag i 
den erforderliga kunskapen. Inte ens namn på de påstådda kompisarna verkar ha efterfrågats. 
Det saknas i polisutredningen svar på frågan om det  ö.h.t. är möjligt att ta fram raderade mejl 
i det aktuella systemet. Om inte, så falsifieras M:s anklagelse och även påståendena om de 
fysiska övergrepp som följer på G:s påstådda läsning  av de raderade mejlen bör då 
källkritiskt avvisas. En förundersökning bör självfallet noga tillvarata möjligheter att objektivt 
testa påståenden som målsäganden respektive den misstänkte framför. I detta fall verkar det 
kunna röra sig om en 5-10 minuters kontakt med en dataexpert för att testa påståendet om 
återvinning av raderade mejl. Att jämföra påståenden med objektivt konstaterade 
omständigheter är ett utmärkt sätt att bringa klarhet i det här slaget av ”ord står mot ord” - 
material. Den version som objektivt kan konstateras innehålla felaktigheter bör anses 
falsifierad (skall källkritiskt sett avvisas). Att kunna objektivt visa att uppgifter är felaktiga 
är en starkare metod än källkritik, som innebär att avvisa uppgifter utifrån sakligt grundade 
misstankar om att de är felaktiga. En viktig utredningspsykologisk fråga är varför ett flertal 
möjligheter att objektivt pröva påståenden från M rörande G inte har utnyttjats i 
förundersökningen ?  
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7. Motsägande uppgifter från vittnen 
Vittnet B polisförhördes den 14 dec angående bråk mellan G och M den 8 dec i lägenheten 
ovanför. Hon ”bor precis under den lägenhet där tjejen brukar vistas. Det är lyhört i huset 
för övrigt men B har inte lagt märke till något speciellt ljud från lägenheten.” Att M vid  
bråket den 8 dec gick ner till B och talade om relationsproblem etc. och sedan avlägsnade sig 
ger inget extra stöd för påståenden om just misshandel eller hot. M är då källa även till B:s 
uppgifter. Det är också fullt möjligt att M hade avsikten att skapa ett vittne för sin sak i 
bråket. Enligt G hade han strax före meddelat M att han ville bryta relationen.   
 
Vittnet R är bror till målsäganden och hörs på kvällen den 8 dec klockan 22:01-22:36. 
Denne uppger att han ”ej sett något bråk mellan M och G idag. ” Vittnet R befann sig 
alltså i sin egen lägenhet, där den påstådda misshandeln skall ha ägt rum, men har inte märkt 
den. ”På frågan om R har sett M och G bråka tidigare säger han att han inte har det. 
R berättar att M och G tidigare levde i staden O. R uppfattar det som att M och G har en bra 
relation. R säger att det är bra mellan dem när han träffar dem.” 
Enligt både M och G har ett bråk ägt rum i lägenheten den 8 dec. Om detta var 
fallet så borde R ha märkt det.  Möjligheten finns även att  R inte velat peka ut någon som 
angripare och då förnekar att han hört något – en strategi för att inte bli inblandad. Det är  
t.ex. inte svårt att tänka sig att R inte velat peka ut sin egen syster som angripare i ett fysiskt 
bråk och föredrar att inte ha lagt märke till något.  
 
Vittnet I är syster till målsäganden och verkar starkt ogilla G. Hon uppger bland annat  
följande:  
”M har inte berättat om G:s misshandlar för I förrän nu när han blev häktad”. 
”M har berättat om olika saker hon blivit utsatt för av G men det var efter att han 
blivit häktad så det var inte tidigare.”  
 
Vittnet F har tidigare varit arbetskamrat med G, men har kontaktats per telefon av M 
rörande om han ville berätta för polisen om hur G är. I polisförhör den 21 dec säger 
vittnet F följande: 
”F berättar att under den tid han känt G har han aldrig uppvisat något aggressivt beteende 
eller ens höjt rösten mot någon. Under en period då F hade separerat utgjorde G ett stort 
stöd och han fanns alltid tillgänglig. F upplever G som mycket mogen för sin ålder. ” 
Det är här M som ringer upp F och drar in F som vittne, inte G som gör det, märk väl. Det 
verkar dock vara så att F är mer associerad med G än med M.  
 
I det tredje polisförhöret (FU sid. 16) nämner M att hon berättat ”vad som hänt” för en 
väninna, som senare vittnar, men bara kan minnas omtalande av en örfil. Vidare nämner 
M att hon berättade ”allt som hänt” för dels en kvinnlig läkare och dels en psykolog. Detta 
skall ha skett långt före händelsen den 8 dec. Det finns här skäl erinra även om att  
den påstådda brottsperioden i anmälan var specificerad till 14 nov kl. 21.00 till 8 dec kl. 
19.55, tämligen exakt! Här är det alltså frågan om att M enligt egen uppgift skulle ha suttit 
och berättat ”allt som hänt” långt före den påstådda brottsperioden, som ju ingen annan än 
hon själv kan ha uppgivit vid anmälningstillfället.  
Inget av dessa vittnen har såvitt framgått berättat att de skulle ha fått berättat något eller några 
omstridda tillfällen med våld, så en källkritiskt viktig motsägelse föreligger, dessutom i 
förhållande till tre olika källor. Det förekommer alltså av M själv utpekade vittnen som inte 
bestyrkt M:s uppgifter. I sjukvårdsjournalen saknas helt uppgift om varje form av våld och 
syftet med sjukvårdskontakten verkar av journaltexten att döma ha varit att få ett sjukintyg att 
förevisa på ett utbildningsinstitut, då det senare i journalen anges som skäl att begära kopia att 
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sjukintyget hade lämnats till utbildningsinstitutet. Enligt journaltexten den 3 nov anges som 
en omständighet för sjukintyg ordet ”relationsproblem” utan specifikation. Grunden för 
denna notering kan ha varit ett lika vagt påstående från M och det kan även ha haft funktion 
av stödargument för ett önskat sjukintyg, dvs. påstådda relationsproblem behöver inte 
nödvändigtvis ha någon motsvarighet i den verkliga relationen.  
 
I förundersökningsmaterialet saknas helt intyg från såväl läkare som psykolog rörande att  
M skulle ha berättat något om misshandel. Polisutredningen borde åtminstone tagit reda på 
och redovisat vilken kommentar som läkaren respektive psykologen hade till M:s påstående.  
Här fanns en möjlighet att objektivt testa M:s påstående mot två vittnen, något som polisen 
även här försummar att göra. Eller har en förfrågan med för M icke gynnsamt utfall gjorts och 
som sedan mörklagts i utredningen? Det ter sig onekligen källkritiskt misstänkt att inget finns 
dokumenterat kring dessa båda vittnen, som borde varit lätta att kontakta för polisen.  
 
Även om en väninna, läkare, psykolog osv. skulle kunna bekräfta att något berättats, så följer 
inte därav att uppgifterna som berättades var sanna. Möjligheten finns till och med att sådana 
personer används som spelbrickor i samband med falska anklagelser. Om de fått falska 
uppgifter så skulle de inte kunna återge något annat än falska uppgifter plus möjligen en  
värdering av uppgifterna.  
 
8. Frågan om personlighetsförändring 
Det förekommer på flera ställen i materialet från hörda vittnen subjektiva bedömningar  
att M skulle ha förändrats som person. En kommentar till detta är givetvis att 
efterhandsbedömningarna är osäkra, att det finns risk för selektiv erinring och omtolkning av 
minnen samt att det finns många orsaker till att en person kan förändras (en s.k. mång-entydig 
relationslogik, dvs. att många tänkbara orsaker kan var för sig eller i kombinationer ge 
upphov till samma tecken). Det saknas även en symtomutredning kring hur och när det 
påstådda symtomet har uppkommit och utvecklats. Det går alltså inte att anföra personlig 
förändring som evidens för att M skulle ha misshandlats av G, då det kan finnas annan orsak 
eller flerfaktoriella orsaksbakgrunder till förändringen. Det kan inte heller uteslutas att  
en personlighetsförändring kan vara en orsak till falska utsagor om en partner, dvs. det är inte 
självklart vad som är orsak och verkan i ett sådant här fall.  
 
9. Frågan om vad målsäganden har berättat för andra 
Det förekommer en del material och vittnesmål som uppkommer genom att målsäganden 
har talat med andra om sig själv och G. Motsvarande material rörande vad G har berättat 
för andra om M verkar knappast finnas. Det inses lätt att allt vad någon berättar för en vän 
eller väninna inte behöver vara sant och att sammanblandningar lätt sker beträffande vid 
vilken tidpunkt och av vem något sagts (s.k. källförväxlingsfel). Det föreligger inga 
sanningsgarantier för någonting som pratas. Lögn/fabulering förekommer, minnesproblem 
existerar och att bli hörd först efter det att något har inträffat (som i detta fall) inbjuder till 
selektiv erinring, efterkonstruktioner och omtolkningar och även lojalitetshänsyn. Det är även 
mycket påtagligt i materialet hur M sagt föga till mamma, syster och hörda väninnor före 
anmälan, men när denna väl är gjord blir mycket talför med långa telefonsamtal etc., vilket 
kan uppfattas som något motsägelsefullt, även om det är något som är möjligt.  En 
förundersökning är knappast betjänt av att en väninna i förgrovad form och med diverse 
felrisker vad gäller att missuppfatta, minnas fel etc. återberättar sådant som målsäganden själv 
berättat för polisen, dvs. källan är densamma och mellanhanden tillför inget av sakligt intresse 
utan kan snarare kontaminera utredningen med till exempel missuppfattningar,  minnesfel och 
falska tillägg.  
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Det är direkta iakttagelser, inte hörsägen, som skulle kunna ha sakligt värde. Det är vad M 
själv uppger, inte väninnors återgivande av vad M skall ha sagt som kan ha sakligt värde.  
 
10. Den påstådde gärningsmannens uppgifter  
Det första polisförhöret äger rum den 9 dec kl. 00.05 – 00.59 och protokollet omfattar endast 
16 påbörjade rader, en rätt tunn utdelning från 54 minuters förhör. G förnekar brott.  
Vid förhöret på natten efter anmälan uppger G att M angripit honom under bilkörning, 
varvid han slagit tillbaka med öppen hand som träffade M:s läpp som inte började blöda.  
Enligt G skall M ha kastat ut hans tillhörigheter från bilen och efter detta ha hoppat ut ur bilen 
när denna stod stilla. Enligt M hoppade hon ur i farten.  
 
Vid det andra förhöret den 10 dec kl. 13:23 – 15:55 (2 tim 32 min ger endast 1,5 sidor) vill G 
enligt texten ”träffa någon för att visa upp sina skador, blåmärken som M givit honom”. 
Detta får han inte och det framgår även av förhörsprotokollet att skador ej är  
fotodokumenterade. I protokollet nämns följande skador: 
 

• Vänster överarms insida blåmärke som av ett knogslag med två mer synliga fingrar. 
• Höger överarms insida, liten blå/röd cm-punkt. 
• Höger fots ovansida blå ca 1 dm i diameter. Efter att M kastat en stol på G  den 8 dec, 

innan de for med bilen.  
• Höger lår ömmande efter spark från M.  
 

”Dessa skador gjordes av M innan de for med bilen till deras nyrenoverade gemensamma  
lägenhet på….” upplyser texten om att G sagt. Ur opartisk utredningssynpunkt borde 
självfallet G:s påstådda skador fått mer uppmärksamhet i form av fotodokumentation och  
läkarinspektion, bl.a. för att söka tidsbestämma dem och söka utröna möjliga 
uppkomstbetingelser. Det finns anledning åter påminna om RB 23 kap 4 §, som även här  
åsidosätts.  
 
Vid förhör den 20 dec (3 tim, 17 sidor; jfr förhör 10 dec) delges G tio punkter med 
förtydligade misstankar ang. grov kvinnofridskränkning. Punkterna utgör en återgivning av 
anklagelser från M. Den misstänkte G besvarar varje punkt. En del anförda punkter stämmer 
inte enligt G. I andra fall föreligger en annan version från G. Ord står mot ord.  
 
Beträffande den anförda kroghändelsen så uppger G att ”M blev vansinnig inne på 
restaurangen, hon hällde en drink på hans byxor, medvetet. Därefter började hon slå och 
skrika mot honom. Två vakter avlägsnade henne från restaurangen. M var mycket berusad 
när det hände, G var nästan nykter, han hade druckit två drinkar.”  
”M slog mot G och då kom vakterna och tog ut henne. innan det hade han tagit i hennes arm 
och hand för att freda sig mot ´haglande av slag´ från henne.” 
”G gick efter vakterna och M, när de var utanför så började hon slå mot honom igen, 
vakterna hade släppt henne då…G tog återigen tag i hennes ena arm och försökte freda sig 
mot hennes slag.” 
 
För denna händelse finns relativt utförliga förloppsbeskrivningar från båda parter, men med 
en avgörande skillnad beträffande vem som brukade våld. Det framgår inte av materialet att 
polisen skulle på något sätt försökt få tag på avgörande vittnesmål från vakterna om vad de 
sett. Att M togs ut av vakterna är båda parter ense om. Att M säkerligen var påtagligt berusad 
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(något hon undanhåller i sina uppgifter, dvs. ljuger) utgör skäl att källkritiskt förkasta M:s 
uppgifter om misshandel. Vittnesmål från vakterna skulle kunna ha lett till att frågan om  
vems version som är riktig skulle kunna avgjorts med nöjaktig säkerhet. Om vakterna 
bekräftat G:s version, så skulle även andra uppgifter från M ha kunnat misstänkas vara 
felaktiga. Det är inte uteslutet att någon vakt fortfarande kan minnas förloppet och t.ex.  
huruvida M berusad slog mot G eller tvärtom. M uppger i en skriftlig kommentar att han vid 
flera tillfällen bad åklagare och polis att ta kontakt med polisen på den ort där kroghändelsen 
inträffade och ta fram namn på vakterna aktuell kväll på den angivna krogen. G skriver att 
han påpekade att han kunde ta fram vilket datum det gällde genom registreringarna för  
hans VISA-betalningar, men åklagare och polis undanbad sig vidare utredningstips.  
”De poängterade än en gång att jag skulle sitta tyst i mitt förvar tills jag blev ombedd att 
svara på frågor som de hade!” 
Den åklagare som var förundersökningsledare borde självfallet tagit till sig G:s begäran 
och vidtagit lämpliga utredningsåtgärder för att nå fram till sanningen i fallet. RB 23 kap 
4§ gäller och åklagare är skyldiga att ta fram sådana uppgifter som  kan tala till den 
misstänktes fördel. Lagen tillåter inte partiskt utredningsarbete och förfalskningar av detta 
slag i förundersökningarna.  
 
Påståenden att G skall ha misshandlat M 1-2 ggr i veckan under tiden juni-dec förnekas av G 
och denne uppger att han var utomlands från 8 juni till mitten av augusti och att dessutom  
M varit borta på andra orter och arbetat mycket samt att G åkt till skola 06.30 varje morgon, 
när M sov efter att ha kommit hem från nattarbete vid 05.00 – ”de har inte setts så mycket”.  
I beaktande av dessa uppgifter från G, som borde vara relativt lätta att verifiera, så framstår 
M:s generalisering om misshandel 1-2 ggr i veckan som en suspekt uppgift.  
En punkt innehåller ett långt citat på 31 ord av vad G skall ha sagt. Det är inte möjligt att ur 
minnet korrekt återge så långa citat av vad någon sagt. 
G medger på denna punkt att han givit M en örfil en kväll.  
Beträffande situationen kort före anmälan den 8 dec, så säger G följande: 
 
”M bönade och bad att han skulle stanna kvar, han kände att det var för tungt. Han packade 
in i bilen och då blev M helt galen. Han hade burit ut några saker, hon ville prata men G 
orkade inte vara kvar. M blev väldigt ledsen, hon grät och han sade till henne att de borde 
vara ifrån varandra för att få det här att fungera. Han sade att de borde gått till en terapeut 
som de hade pratat om förut.  
M gick till angrepp mot G, hon sparkade och slog honom och slängde en stol på honom. Den 
träffade hans fot för han parerade med benet.” 
 
Intressant som möjligen en belysning av samtalsminne och förvrängning av minne är följande 
avsnitt. 
”FL undrar om han minns att han sade ´nu är du dödens´ i samband med att M pratade med 
S eller U och M frågade honom ´vad sa du´. Han har inte sagt så men han har sagt att hon 
dödat hans självkänsla, det har han sagt flera ggr.”  
Det anförs även ett citat från något tillfälle på hela 22 ord, som därmed torde vara åtminstone 
mer eller mindre felaktigt, om något sagts i den riktningen.  
 
Angående punkt 10 (den allra sista händelsen parterna emellan den 8 dec kort före anmälan) 
så ger G följande version. 
 
”M ville åka med i bilen. De åkte från mammans lägenhet mot X-gatan, under färden så slår 
M mot G när han kör. Hon slår med knuten näve mot hans högra sida av kroppen och 
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huvudet. Det är ca 5 slag. Han avvärjde hennes slag genom att slå ut med sin högra arm och 
då tror han att han träffade henne i ansiktet. Det var halt ute så han koncentrerade sig på att 
köra. M sade aj och hon sade att hennes läpp var skadad, han stannade på en upplyst 
rastplats och hon och G gick ur bilen och han frågade hur det var. Han sade ursäkta och hon 
ville ta lite snö mot skadan. Det gjorde hon. Efter det så satte de sig i bilen igen och han sade 
det här håller inte om vi skall åka till ….om du skall slå mig. Hon sade då att hon skulle sluta 
slå honom och att de skulle vara sansade tills de kom fram. 
När de kom till…så sade han ´så som de är mellan oss så orkar inte jag med, det får vara slut 
nu´, så som det ser ut just nu så ville han inte fortsätta förhållandet. Han ville göra klar sin  
utbildning och åka till sina föräldrar. 
M öppnar då dörren i farten, han kör sakta, en låda med värdefulla saker åker ut och det åker 
ut saker på vägkanten.  
G håller tag i hennes jacka för att hindra henne att hoppa ut och skada sig.  
När bilen stannar så släpper han och hon springer iväg till en jeep. Han står där själv och 
plockar ihop saker.” 
”FL undrar om det stämmer att han dunkat hennes huvud in i en bilruta och tilldelat henne 
slag mot ansiktet, att han uttalat att han skulle döda henne och en bekant till henne Q.  
Det stämmer inte.” 
 
Vad gäller både den anförda kroghändelsen och den avslutande bilhändelsen så föreligger  
varandra motsägande versioner från parterna.  Det är svårt att se att G:s mer alldagliga 
versioner skulle framstå som mindre sanna än M:s mer hot- och våldsladdade versioner.  
 
11. Frånvaro av konsekvensobservationer 
I beaktande av de omfattande och starka våldshändelser som M säger sig ha blivit utsatt för så 
föreligger en mycket anmärkningsvärd frånvaro av rapporterade konsekvensobservationer 
både från M själv och från andra. Det förekommer i tredje polisförhöret, och då möjligen efter 
ledande frågor från förhörsledaren, några uttalanden från M om mer omedelbar smärta etc. i 
anslutning till påstått fysiskt angrepp.  Men det föreligger en mycket anmärkningsvärd 
frånvaro av uttalanden om mer långsiktiga konsekvenser såsom hur det kändes dagarna efter.  
Slag och sparkar leder till blåmärken och till att det känns ömt och ont i dagar eller veckor 
efter. Blir händer och fingrar hårt klämda så kan det bli svårigheter att använda dem i dagar 
eller veckor eller månader efter och det kan kännas ont eller ömt och förhörsmaterialet borde 
ha innehållit spontana uppgifter om hur det kändes i händer och fingrar efter allt klämmande.  
Målsäganden använde händerna i sitt yrke dagligen och spontana uttalanden om  
yrkesmässiga konsekvenser av våldet kunde tett sig naturliga. Upprepade strypgrepp leder 
ofta till blåmärken och kan medföra att det kan bli svårt att svälja eller prata och även till 
psykiska trauman som gör sig kännbara. Att få huvudet dunkat i väggen kan medföra 
hjärnskakning. Att bli knuffad in i väggen och slå i ryggen, axeln etc. kan ge kännbara skador 
i dagar och veckor efter. Det kan göra ont i skalpen och hårfästet efter att ha blivit dragen i 
håret. Att hoppa ur en bil i farten kan ge påtagliga skadekonsekvenser. Blir man bespottad så 
träffar spottet någonstans på kropp eller kläder – inget nämns om detta. 
Det saknas nästan helt beskrivningar av fysiska och psykiska efterverkningar av all 
misshandel i förhören med M (M nämner ”blånader” på underarmen efter kroghändelsen, 
även vakter var inblandade där med utbärande av den berusade M så blånader kan ha 
uppkommit genom denna utbärning). Inga andra vittnen kan redogöra för sådana skador som 
borde  uppkommit. Det utdrag ur journalanteckningar som ingår i förundersökningen uppvisar 
inga utsagor om misshandel eller misshandelsskador. Det hade varit lämpligt att i 
polisutredningen anlita en rättsläkare för att mer sakkunnigt bedöma vilka slags skador som 
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sannolikt uppkommit i det här aktuella fallet utifrån M:s egna uppgifter. Detta är ju inte för 
sent att göra än. 
 
Ett kort polisförhör med inriktning mot skador på M görs först den 21 dec, dvs. först 13 dagar 
efter anmälan – just kroppsskador borde naturligtvis undersökts med prioritet, då spåren kan 
minska för varje dag. En uppenbar felkälla i detta förhör är att det är förutsättande och 
ledande av protokollet att döma. M hävdar där att ”det är sällsynt att hon får blåmärken”, 
något som det saknas en  rättsmedicinsk kommentar till i utredningen. Det som uppges av M, 
när hon så långt efter frågas ut är några obestyrkta ”blånader” och ”ömhet på händerna när 
han tryckt hennes händer” (något som nämns allra sist och kan vara föreslaget av 
förhörsledaren eller suggererat av förhörets innehåll).  
Trots att förhöret är uppenbart ledande, så framtonar en mycket svag och vag skadebild i 
förhållande till de påstådda, våldsamma fysiska angreppen. Inget utöver en svullnad på läppen 
för bilhändelsen den 8 dec verkar kunna bestyrkas på annat sätt.  En anmärkningsvärd uppgift 
är följande uttalande: 
”Vid ett tillfälle (avser enligt tidigare polisförhör den 6 dec) lyfte han henne i jackan och 
halsen och då fick hon en blånad på halsen nästan vid struphuvudet. Den syntes inte när hon 
gjorde anmälan tror hon.” 
Denna påstådda blånad syntes inte och visades då inte upp vid anmälningstillfället den 8 dec.  
tror M. Det verkar krävas en medicinsk kommentar till att en blånad som uppkommer den 6 
dec är försvunnen redan den 8 dec – jag vet inte om det är medicinskt möjligt.  
Påståenden om skador som pressas fram i ett ledande förhör bör källkritiskt avvisas om de 
inte kan objektivt beläggas. Objektivt dokumenterade (foto, läkarintyg etc.) och/eller spontana 
uttalanden under förhör om olika efterverkningar på eller i kroppen kan däremot ha stort 
sakligt värde.  
 
12. Undvikandebeteenden 
Med anknytning till frågan om kännbara skador, så är väl känt inom inlärningsforskningen 
sedan länge att undvikandebeteenden kan uppkomma redan efter ett enda obehagstillfälle. I 
detta fall påstås ett avsevärt antal fysiska och psykiska övergrepp utan att M nämner något om 
att hon använt sig av strategier för att inte hamna i sådana smärtsamma och närmast 
livshotande situationer ihop med G och utan att M nämner att hon tänkt på att avbryta och 
lämna relationen.  
Anmälan kan eventuellt utgöra ett slags undvikandebeteende, men verkar enligt G:s uppgifter 
uppkomma först minuterna efter denne sagt sig vilja avbryta och lämna relationen, dvs. G:s 
undvikandebeteende verkar komma före M:s och som en reaktion på att M (enligt G) har 
slagit honom samma dag kort före (psykologiskt rimligt). Huruvida M vidgår att G till henne 
sagt sig vilja avbryta relationen har jag inte funnit svar på i förundersökningsmaterialet, då 
förhörsledarna inte förhört sig om en del som kunde tala emot M:s uppgifter. En anmälan 
behöver inte tolkas som undvikandebeteende utan kan styras av andra motiv såsom 
att vilja hämnas, få uppmärksamhet, få skadeståndsbelopp eller vilja stoppa en förövare.  
 
13. Mejl avsänt den 4 dec från M till C (= G:s mamma) 
 
Hejsan C, 
Hoppas du mår bra och njuter av din ledighet. 
Här börjar allt komma i ordning och imorgon ska vi betala målaren och städa, vi fick betala x 
kr för i stort sett hela lägenheten, är så glad att vi fått till det med ett sånt bra pris. 
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Jag är ledsen att jag inte gjort dig mer delaktig i mina och G:s oenigheter som alltid slutar 
med att vi båda håller på att psykiskt kollapsa, men sanningen är att jag omedvetet valt att 
leva i total förnekelse i förhållande till vad jag egentligen känner om det jag utsatt mig själv 
för, aldrig har jag velat leva som jag gjort de senaste åren, och det har fyllt mig med så 
mycket skam att det ”känts” bättre att försköna allt istället för att komma underfund och 
erkänna den smärta jag levt med. Efter många om och men, har jag dock förstått vad G 
försökt säga mig, det gör så ont att den här oförståelsen straffat oss båda och jag känner mig 
avsevärt dum. Men som G tidigt citerade, genom smärta kommer växande. Och trist nog har 
jag inte velat inse vilken fantastisk människa jag har vid min sida, förr än nu idag.  
 
Jag ser mycket ifram emot att spendera jul med dig och G var det än blir. 
 
Älskar er oerhört, ni är den finaste familj jag någonsin kunnat önska mig. 
Kram 
M  
 
Åtminstone de av mig understrukna formuleringarna i mejlet motsäger de omfattande  
anklagelser för misshandel, olaga hot m.m., som dyker upp från M gentemot G fyra  
dagar senare och framåt. Även om M inte vill skylta med vad som faktiskt kan ha hänt 
av misshandel etc., så uppkommer frågan om de starka ordens (”fantastisk människa”, 
”finaste familj”) motsatsställning till påstådd misshandel. Det bör påpekas att M i detta 
mejl syftar på sitt yrkesmässiga liv de senaste åren beträffande vad ”jag utsatt mig själv för” 
(av etiska skäl undviker jag här att specficera).  
 
I polisförhöret den 13 dec säger M att 
”Hon skrev mejlet för att lugna C, det var inte sant det hon skrev.” 
M menar alltså att hon ljög, en upplysning som undergräver även annat M sagt, då hon 
erkänner att ljugande av detta slag ingår i hennes beteenderepertoar.  
Nu finns även den möjligheten att M ljuger när hon säger att hon skrev mejlet för att lugna 
och att det inte var sant. Så på det ena eller andra sättet ljuger M. M:s övriga uppgifter 
undergrävs källkritiskt sett därmed oavsett om mejlet uttrycker en äkta upplevelse eller ger en 
falsk bild.  
 
En närmare läsning av mejlet visar att det verkar mycket uppriktigt och med intima eller 
psykologiskt djuplodande bekännelser och upplysningar om M själv, vilka efterhand kopplas 
till G:s person och utmynnar i uttalandet om vilken fantastisk människa han är. Det här slaget 
av självavslöjande bekännelsemejl är nog inte särskilt vanliga. Min bedömning (med felrisk 
förstås) är att M upplevde situationen så som hon beskriver den och att i den meningen är 
detta mejl sant.  
 
Om jag har fel, så kan M uppfattas som en mycket skicklig lögnare, som förstår att lögnaktigt 
komponera detta bekännelseartade mejl. Ett mer alldagligt och trivialt lögnmejl kunde 
tillräckligt väl ha löst uppgiften att ljuga för C och upprätthålla en fasad.  
 
Mejlets innehåll ger ytterligare ett skäl att ifrågasätta M:s påståenden om omfattande  
misshandel, olaga hot m.m. Mejlet bedömer jag vara ett centralt dokument som ger  
goda skäl att källkritiskt förkasta M:s omfattande påståenden om hot och misshandel 
från G:s sida. Vid källkritik behöver inte strikt bevisas att mejlet är sant – det räcker med att 
det existerar, bedöms bära M:s uppriktiga upplevelse, och därmed ger grund för en misstanke 
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om att M lämnat felaktiga uppgifter om hot och misshandel. En sakligt grundad (här är mejl = 
saklig grund) misstanke räcker för förkastande av de uppgifter om misshandel som M lämnat.  
 
14. Källkritik beträffande G:s utsagor 
Det är logiskt givet att källkritisk granskning bör riktas även gentemot det som G säger 
i förhören. Utfallet vid källkritik kan bli så att ingen parts utsagor, den ena partens utsagor 
eller båda parters utsagor drabbas av stark källkritik. Även vittnesutsagor kan drabbas av 
källkritik (t.ex. misstanke om minnesfel, lojalitet med part etc.). I detta fall är parternas roller 
olika på så sätt att den ena parten är offensiv/anklagande och den andra parten i stor 
utsträckning defensiv/försvarande sig själv. Långa anklagelseberättelser kan ge mer grunder 
för källkritiska anmärkningar än kortfattade försvar av typen ”det stämmer inte”. Skillnader 
i inriktning och omfattning på material kan ge upphov till skillnader i källkritiska 
anmärkningar. Skillnader i saklighet kan förstås också ge upphov till skillnader i 
anmärkningar. Det är inte bara vad som finns utan även vad som inte finns uttalat som kan 
föranleda källkritiska anmärkningar. Några kritiska funderingar kring G:s uppgifter är 
följande. 
 
- det första polisförhöret avslutas med att G uppger att ”Vid bråken har inga vapen eller  
tillhyggen använts och inget våld” (punkt saknas efter meningen och möjligen har den 
råkat bli oavslutad i protokollet). Att ”inget våld” skulle ha använts stämmer inte med hur G 
strax före beskriver bilhändelsen och inte heller med att han senare flera gånger talar om hur 
M slagit mot honom och även tar upp sin örfil mot M. Möjligen förklaras motsägelsen av 
något skrivfel, felaktigt referat eller att G har en snävare definition för ordet ”våld”. Ingen 
annanstans i förhörsmaterialet hävdar G att inget våld förekommit. Då G klargjort sin syn 
på andra ställen i materialet torde den här uppmärksammade formuleringen sakna betydelse.  
 
- det första polisförhöret innehåller även uppgift om att G ”är beredd att göra en 
motanmälan”. Det framgår inte av mitt material om någon sådan gjorts. Rimligen 
borde en specificerad motanmälan stärka G:s sak. Kanske föll intentionen i och 
med att polisen visar sig ointresserad av att dokumentera de skador G anser sig ha 
fått av M. G skriver i en vad gäller rättssäkerhet i Sverige mycket läsvärd kommentar att 
polisen beträffande motanmälan sagt till honom följande:  
 
”att det inte är lönt då de kommer utreda allt i fallet och om det är så som jag säger så 
kommer detta att komma fram och jag behöver inte oroa mig. Efter detta 24:8 förhör brakade 
mitt psyke helt och någon motanmälan gjorde jag inte .Chocken kom först efter 24:8 förhöret 
 när polisen sade att jag var anhållen och att jag antagligen skulle bli häktad inom några 
dagar och få ett långt fängelsestraff. Det var bara tur att jag hade sinnesnärvaro en dag och 
lyckades få till stånd ett möte med polisen för att få visa mina skador och lyckades få dem att 
skriva att de inte fotodokumenterade mina skador. Resten av dagarna fick jag mängder av 
Atarax tabletter för att jag skulle få ned min ångest och panik. Jag var i mycket dåligt skick! 
Jag bönade och bad om kroppsbesiktning, fotografering, brottsplatsundersökning, namngivna 
kända advokater m.fl. saker men fick inget av detta. Jag fick en Bibel och skulle sitta still, tyst  
och läsa denna. Jag fick inte ens mina glasögon så läsa bibeln var mindre aktuellt. Två dagar 
tog det tills jag fick glasögonen och de fick jag ha mellan toaletten och cellen samt i förhör 
då de sade att de kunde användas som tillhygge och inte fick finnas i min cell. Jag fick 
varken mina begäranden tillgodosedda för att få en chans att bevisa min oskuld och jag levde 
i en psykisk och okulär dimma, då jag inte såg något mera än suddiga väggar. Det var 
fruktansvärt traumatiskt för mig. Jag begärde även att få tala med en  psykolog, vilket inte 
heller hände.” 
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Såvitt jag förstår kan åklagare och polis inte enligt Rättegångsbalken 23 kap 4§ såsom skedde 
i detta fall vägra att tillvarata evidens som talar till den misstänktes fördel. Det är även 
uppenbart att det här rör sig om en psykologisk nedbrytningsmetodik, som kan få svåra 
konsekvenser för både skyldiga och oskyldiga misstänkta personer (bl.a. 
förvirringstillstånd/konfusioner, efterföljande psykiska störningar, falska bekännelser för att 
slippa situationen, nedsättningar av omdöme och kritiskt tänkande m.m.) Långvariga psykiska 
störningar kan utlösas av mindre trauman än det G här beskriver. Behovet av stöd från en 
aktiv advokat är uppenbart och den frågan borde omgående ha lösts. Det kan även verka 
motsägelsefullt att G fick ha glasögonen i situationer med personal närvarande, men inte fick 
ha dem ensam i cellen för att läsa eller skriva, om nu skälet var att de kunde användas som 
tillhygge, men kanske avsågs suicidrisk. Nedbrytningen betyder t.ex. att G:s möjligheter att 
försvara sig eller formulera en motanmälan försvagades avsevärt, vilket väl var en av tankarna 
med denna i ett demokratiskt rättssamhälle ovärdiga metodik.  
 
Källkritiskt är G:s beskrivning mycket intressant, då den generellt påvisar möjliga 
psykologiska omständigheter kring tillkomsten av uttalanden från en inlåst, misstänkt person. 
Inom kognitionspsykologisk forskning talas om ”situerad kognition”, dvs. att tänkandet sker  
i samspel med de situationer (sociala och fysiska) som en person befinner sig i. Är  
situationerna ogynnsamma kan tänkandet och omdömet avsevärt påverkas till det sämre. 
Det kan även nämnas att en viktig strategi vid ångest är att kunna rikta uppmärksamheten 
utåt mot omgivningen – detta försvåras mycket om en person fråntas sina glasögon och  
uppfattar omgivningen suddigt och försvåras naturligtvis av att sitta eller ligga sysslolös i en 
cell.    
  
- G medger i materialet en örfil gentemot M och slag som träffat M på läppen med  
svullnad som följd vid bilhändelsen den 8 dec. Detta kan tolkas som att G medger 
det våld han  faktiskt använt och inte mer. Men det kan även tolkas som att G  
strategiskt medger våld, där det finns tidigare uttalanden av honom och oberoende evidens 
och strategiskt förnekar våld när det inte finns oberoende evidens. Beträffande kroghändelsen 
går det dock att få fram vakter som vittnen, vilket polisen inte brytt sig om. Om G är 
strategisk borde han då även medgett våld vid kroghändelsen, vilket han inte gjort. Allmänt 
gäller att om G gjort sig skyldig till de vålds- och hotbeteenden han anklagas för, så borde han 
inte vara intresserad av att vissa utredningsåtgärder, som han försökt få till stånd, skulle 
vidtas.  
 
Varför försöka få fram vittnesmål från vakterna vid kroghändelsen, om det var G som slog M 
och inte tvärtom? Varför begära brottsplatsundersökning beträffande den påstådda 
våldshändelsen den 8 dec, om det var han själv som misshandlade? Varför begära  
utredning angående möjligheten att läsa raderade mejl, om han  faktiskt gjorde det 
och vet att utredningen skulle ge till resultat att det var möjligt?  
 
Frågor som ”Vem vill ha utrett vad?”, ”Vem vill inte ha utrett vad?” och ”Hur kan 
viljan/oviljan att utreda något tolkas?” framstår som källkritiskt viktiga. Tyckte polis och 
åklagare att det var klart hur det förhöll sig utan att utredningsåtgärder vidtogs? Tyckte de 
att det var ett struntmål som de ville offra minsta möjliga arbete på? Hur kunde man utan 
självkritik genomföra en så partisk och ofullständig, dvs. förfalskad, utredning och låta den 
utgöra grund för stämningsansökan?    
 
G:s upprepade begäranden om utredningsåtgärder har sådant innehåll att de ger stöd åt hans 
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version av det som inträffat.  
 
- G nämner i det andra polisförhöret att ”M har svårare att uttrycka sig verbalt och har då 
tagit till våld”. På flera ställen nämner G mer vagt att M slagit mot honom (t.ex. 
lägenhetshändelsen 8 dec.,  bilhändelsen 8 dec. och kroghändelsen verkar tydligast), men det 
saknas i övrigt mer ingående beskrivningar av förloppen kring de påstådda våldsutbrotten från 
M:s sida. Detta behöver förstås inte belasta G:s version utan kan vara ett resultat av polisens 
ointresse av att notera eller av att ställa följdfrågor i den riktningen. Mer ingående 
beskrivningar av våld från M:s sida skulle rimligen tala till den misstänktes fördel. 
I en skriftlig kommentar påpekar G beträffande detta: 
”Att jag inte nämner mera om målsägandens misshandel mot mig och övriga saker som hon 
gjort är just för att polisen bett mig att svara endast på de frågor de har, inte sitta och berätta 
saker som jag anser är viktigt. Polisen sade att det är de som ´ställer frågorna och jag ger  
svaren inget annat´.”  
 
Den extremt  auktoritära, ignorerande förhörsmetodik som G här beskriver, dvs. att enbart 
polisen söker svar på frågor som enbart polisen tänker ut, innebär förstås att polisutredningen 
kan missa viktiga och helt avgörande uppgifter som utredarna inte känner till och därför inte 
kan ställa frågor om sådant som skulle framkommit om utredarna följt upp. Det kan självfallet 
inträffa att t.ex. en misstänkt oskyldig person korrekt inser att polisen bör få vissa uppgifter, 
som polisen inte inser finns eller behövs för utredningen. Vid utredningsarbete föreligger ett 
allsidighetskrav i förhållande till frågeställningen. En utredning i ett sådant här fall måste 
utredningsmetodiskt sett ges möjlighet att resultera i motsatsen till vad som hävdas av 
målsäganden, nämligen att det var målsäganden som misshandlade den misstänkte eller att 
ingen misshandel skedde. Ett sådant resultat är föga möjligt om den misstänkte inte får ge sin 
version fullt ut. Det förtjänar att påpekas att det i regel inte går att a priori (på förhand) avgöra 
om en uppgift är relevant för utredningens frågeställning, dvs. innan den har uttalats och 
värderats. Dessutom kan det råda delade meningar om huruvida en uppgift är relevant eller  
inte och den frågan torde i så fall få överlåtas till åklagare eller domstol att rättsligt avgöra. 
Den förhörde bör få möjlighet att tillfoga en uppgift som den förhörde anser relevant även om 
utredaren har en annan uppfattning. Det kan senare visa sig att den förhördes uppfattning 
bedöms som rimlig. Att som i detta exempel driva en ofelbarhetsmyt för polisutredare ter sig 
närmast omdömeslöst och ger associationer till polisverksamhet i en del diktaturstater.   
 
- Om det är så att M ljugit ihop en mängd hot- och våldshändelser kring G, så ligger nära 
tillhands att tänka sig att M skulle ha lurats eller ljugit om andra saker eller i andra 
sammanhang. G och hörda vittnen nämner inget om detta (flertalet vittnen är associerade med 
M). Även detta kan sammanhänga med att polisen inte brytt sig om att notera eller fråga i den 
riktningen. Det bör påpekas att ljugande kan vara områdesbundet – en person kan ljuga inom 
ett område och tala sanning inom ett annat. Det har intresse i en utredning att klarlägga om  
påstådda uttalanden och handlingar finns inom en persons beteenderepertoar inom det 
aktuella området och inom andra områden. Om G gjort sig skyldig till alla de bisarra 
uttalanden och våldshandlingar som han tillskrivs av M, så borde finnas evidens från andra 
källor där liknande beteenden i G:s beteenderepertoar påtalas. Sådana evidens finns inte i 
materialet. 
 
Sammantagna ger inte dessa funderingar anledning att förkasta G:s uppgifter. Det måste 
vägas in att G här utsätts för en i strid med lagens föreskrifter klart partisk polisutredning 
(som är i strid med RB 23 kap 4§), vilket bl.a. gör att vissa slag av material får mycket mindre 
möjlighet att framkomma till stöd för G:s utsagor samtidigt som omfattande mängder av 



 28

utsagor som misstänkliggör G produceras. Granskningen innebär dock inte att fel i G:s 
uppgifter kan uteslutas. Normalt sett borde t.ex. åtminstone några minnesfel finnas. Det är väl 
känt att personer som begått brott ofta nekar, men det statistiska förhållandet säger inget om 
hur det förhåller sig i ett enskilt fall och kan inte utgöra källkritisk grund för att avvisa just 
G:s förnekanden och uppgifter. G skriver i en skriftlig kommentar: 
”Kanske bör det även vägas in hur mitt psykiska tillstånd var vilket var mycket dåligt. Polisen 
psykade mig med att säga att jag skulle få flera års fängelse, att jag var en sjuk man som 
misshandlade kvinnor och att jag skulle inte få det lätt i fängelset m.m. Jag var helt ifrån mig. 
Gällande att jag nekar till brott och fortfarande gör det hänger samman med att jag har 
erkänt det jag gjort men jag erkänner inte saker som jag inte gjort.” 
Polisens påstådda, trakasserande uttalanden står i strid med Europakonventionen artikel 6 
(vilken även är svensk lag, SFS 1994:1219) vad gäller att en för brott misstänkt person skall 
betraktas som oskyldig till dess att domstol avgjort frågan. Här avgjorde enligt G:s referat 
tydligen poliserna skuldfrågan före domstol. Polisledningen i riket och på den aktuella orten 
har ett  stort ansvar för det nämnda slaget av i ett demokratiskt rättssamhälle ovärdiga 
attityder och arbetssätt. Det finns skäl att påminna om att makt korrumperar,  något som 
kräver tydliga direktiv och kontroll för att hindra sådant. Mediadebatten i början av 2009 med 
anledning av polisers anmärkningsvärda uttalanden om personer belyser frågan. Om 
polisförhör rutinmässigt spelades in skulle det vara möjligt att röja effektivt i både felaktig 
förhörsmetodik och olämpliga uttalanden och rättssäkerheten skulle höjas.  
 
15. Källkritik av ett vittnesmål rörande olaga hot 
I förundersökningsmaterialet finns ett protokoll över ett telefonförhör den 9 dec med en f.d. 
pojkvän J till M. Förhöret pågick i 20 minuter och protokollet är på en knapp sida (34 
påbörjade rader). J förhörs om innehållet i ett telefonsamtal med G under hösten 2005 och 
säger att han ”mindes mycket väl innehållet i samtalet”. Observera att det är skillnad på att 
minnas mycket väl och på att uppleva att man minns mycket väl – vi överskattar ofta 
(tankefelet överkonfidens) kvaliteten på våra minnen och lägger inte märke till bortfall och 
felaktigheter. Forskning har upprepat påvisat att minnen som upplevs som säkra är föga 
mer korrekta i genomsnitt än minnen som upplevs som osäkra (Reisberg, 2008). Om den som 
säger sig minnas själv talar om sina minnen som t.ex. ”minns mycket väl”, så utgör det inte 
anledning till ökad tilltro. Vi har ofta svårt att inse eller upptäcka våra egna minnesfel – det är 
sällan de blir korrigerade.  
 
Beskaffenheten av informationen i förhöret är av källkritiskt intresse. Protokollet redovisar 
med en enda  rad vad J själv skall ha sagt i samtalet. Däremot redovisas ett stort antal rader 
med dels referat av vad G enligt J påstås ha sagt och dels J:s egna upplevelser/tolkningar 
kring motparten, vilka han vad kan förstås inte uttalade i samtalet, t.ex. ”J fick dock den 
känslan att mannen skulle kunna slå ihjäl M om han på något sätt blev provocerad”,  ”I J:s 
öron lät mannen som ett ´riktigt psykfall´” osv. Enligt G var syftet med samtalet att göra klart 
för J att denne skulle lämna M i fred. J insisterade enligt G på att få fortsätta att höra av sig till 
M. Detta tema om att lämna M i fred är inget som redovisas av J i dennes påstått goda minne 
av samtalet. Här kan föreligga problem av typen selektivt, självgynnande minne eller censur 
av det egna minnet vid rapporteringen (förutsatt att G:s uppgift är korrekt – den framstår som  
kongruent med annat G enligt J skall ha talat om).  
 
Om man, t.ex. i ett rättsligt sammanhang, vill veta mer exakt vad som sades i ett samtal (det 
går inte att minnas samtal exakt) så bör ett förhör innefatta även frågor om och så långt 
möjligt redovisning av vad den som förhörs själv sade i samtalet – idealt sett en utskrift  
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av hela dialogen. Det kan även vara lämpligt att på något sätt skilja på starkt subjektivt 
material av karaktären ”tycka-tro-känna-uppleva” och mer konkreta påståenden om 
observationer av vad parterna gjort och sagt. Det finns även anledning att erinra om de 
minnesmässiga svårigheterna att korrekt minnas samtal och särskilt efter lång tid som i detta 
fall. Bortfall av sådant som sagts, förvrängningar av sådant som sagts, förväxlingar av vem 
som sagt vad och tillägg av sådant som inte sagts (men kanske tänkts eller tolkats av den som 
erinrar sig) utgör felkällor. Att det i samtalet rådde en motsättning eller konflikt mellan G och 
J rörande M innebär en förhöjd risk för felaktiga minnesuppgifter från dem båda. Det kan 
anmärkas att åtalet för olaga hot ogillades av tingsrätten och åklagaren släppte frågan i 
hovrätten.  
 
Beträffande tillförlitligheten av tidsuppskattningar i minnet så uppger den uppringde J att 
samtalet pågick i ”ungefär 10 minuter”, medan den uppringande G säger ”ca 2-3 minuter”. 
Det är svårt att  uppskatta tidslängder korrekt. Den psykologiska situationen är inte likvärdig.  
Kanske upplever den uppringde J att samtalet tar längre tid, då han inte är intresserad av  
samtalet. I just detta fall spelar tidslängden ingen roll för besluten i målet.  
  
Förundersökningsmaterial: sammanfattande diskussion 
Med de höga krav på säkerhet som gäller vid avgörande av brottmål i domstol, 
så finns anledning noga överväga eventuella källkritiska ifrågasättanden av  
förundersökningsmaterialet, dvs. hoten mot uppgifternas korrekthet bör övervägas. 
På det hela taget är det inte möjligt att här bevisa att en mängd påståenden om misshandel, 
hot m.m. från G mot målsäganden är felaktiga, då motfrågor till M och vittnen från 
förhörsledarna, hörda ögonvittnen, rättsmedicinska och tekniska undersökningar lyser mycket 
med sin frånvaro och objektivitetskravet i RB 23 kap 4§ satts ur spel. Det är inte heller 
möjligt att rimligt bevisa att påståendena är sanna utöver de fall där parterna är eniga om vad 
som skett. Noggrannare och mer förutsättningslöst utredningsarbete skulle dock kanske ha 
objektivt visat att ett antal centrala påståenden från M är felaktiga, men det utredningsarbetet 
utfördes inte.  
 
I en som i detta fall icke ovanlig situation där ord står mot ord, kan logiskt sett  
(utan hänsyn till ev. omständigheter runt) hävdas att det finns tre möjligheter: 

1. M:s uppgifter är väsentligen sanna och G:s förnekanden är lögner 
2. G:s uppgifter är väsentligen sanna och därmed minns M fel eller fabulerar eller ljuger 
3. En blandad situation föreligger där M:s uppgifter är delvis sanna och delvis minnesfel 

och/eller fabulering/lögn och G:s uppgifter är delvis sanna och delvis minnesfel 
och/eller fabulering/lögn 

 
Vid källkritiskt arbete behöver inte en utredare ta ställning till om uppgifter är korrekta eller 
felaktiga. Om saklig grund föreligger att misstänka att uppgifter (eller hela samlingar av 
uppgifter) är felaktiga så skall de förkastas. Det är svårt att skilja på sanna och falska 
påståenden, då de kan se likadana ut. Omständigheter runt påståenden, t.ex. motsägelser, 
tecken på fabulering, frånvaro av beteenden som  borde funnits m.m. kan dock ge sakliga 
grunder eller goda skäl att förkasta påståenden.  
 
I det här aktuella fallet föreligger beträffande M:s uppgifter ett källkritiskt kluster, i vilket 
åtminstone följande omständigheter ingår. 

- anmälans tidspositionering direkt efter det att G (enligt G:s egen uppgift) till M sagt 
            sig vilja avbryta relationen inger misstanke om motreaktion 

- i de första polisförhören föreligger materialfattigdom och bristande precisering från M 
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- M rapporterar spontant föga av tankar, känslor och handlingar i riktning mot att 
undvika G:s våld och/eller att avbryta den påstått misshandelsfyllda relationen före 
bilhändelsen. Däremot finns en uppgift från G att han kort före sagt sig vilja bryta 
relationen i samband med att han uppger sig ha blivit misshandlad av M.  

- föga av påvisade, iakttagbara skador hos M 
- föga av spontant rapporterade korta respektive långa skadekonsekvenser hos M, t.ex. 

att det gör ont direkt eller i dagar efter  på ställen i kroppen efter misshandel 
- föga av spontant rapporterade undvikandebeteenden i samband med eller som 

psykologisk följd av de påstådda misshandelshändelserna 
- vittnena B och R säger sig inte ha märkt ljud av bråk i R:s lägenhet 
- G uppvisar ett antal skador den 8 dec, vilket är i linje med hans uppgift att det är  
      M som slagit honom 
- det finns en del generaliseringar i M:s uppgifter 
- det finns ett mejl från M till C den 4 dec med starkt positiva uttalanden om G 

Detta mejl visar att M ljugit på det ena eller andra sättet.  
 

Beträffande förundersökningen så finns källkritiskt sett ett kluster med avsevärda 
metodbrister vad gäller frånvaro av fotodokumentation av påstådda skador på båda parter, 
frånvaro av läkarbedömning av påstådda skador hos båda parter samt att vittnesuppgifter från 
vakterna vid kroghändelsen inte finns med och verkar inte alls ha efterfrågats.  Brister 
föreligger vad gäller iakttagande av objektivitetsplikten i RB 23 kap 4§ och i RF 1 kap 9§ och 
det finns goda skäl tala om bevisförfalskning genom undanhållandemetodik. Det torde ha 
varit frågan om medvetet undvikande av att ta fram relevanta uppgifter, särskilt som G påstår 
sig ha gjort upprepade påpekanden.  

 
Det föreligger inte goda skäl att avvisa G:s uppgifter vid en källkritisk granskning 
(att bedömare kan avvisa dem med sakligt ohållbar, extremt subjektiv metodik är en annan 
sak). Uppgifterna till stöd för G kunde varit starkare om polisen utrett opartiskt. Vad gäller 
vittnesuppgifter saknas direkta observationer av misshandel och problemen vad gäller 
partiskhet/lojalitet, risker för minnesfel, hörsägen, efterhandstolkningar och tyckanden är 
uppenbara i den här aktuella vittnesuppsättningen.  

  
Polisutredningen brister i fokusering vad gäller vittnesmål och ställda frågor och motfrågor. 
Viktiga vittnen (hjälpande kvinnor 8 dec, krogvakter, rättsläkare, dataexpertis,  
läkare, psykolog, fler bedömare av G:s beteenderepertoar) hörs inte, medan vittnen som har 
föga att bidra med hörs och mycket irrelevant och personinriktat prat dokumenteras. Den 
bevisförfalskande undanhållandemetodiken kombineras med fabrikation av struntprat i 
huvudsak inriktat mot den misstänkte. I stället borde utredningen bedrivits så att relevanta 
vittnen och uppgifter eftersträvats och produktion av struntprat minimerats (helt kan det vara 
svårt att undvika, då hörda personer är med och påverkar vad som sägs).  

 
Polisen använder sina förhörsresurser delvis felaktigt – fel prioriteringar. Detta innebär 
en allvarlig källkritisk invändning mot förundersökningen som helhet, mot urvalet av 
material, mot vad som finns och vad som inte finns. Urvalet styrs av övertygelsen att 
det som M påstår har inträffat och även pseudoevidens i linje med övertygelsen produceras.   

     
Sammanfattningsvis föreligger ett flertal omständigheter som åtminstone tagna tillsammans 
innebär att påståenden om omfattande fysisk misshandel och hot från G gentemot M bör 
misstänkas vara felaktiga. Utredningsmaterialet (i det bristfälliga skick det har) medger eller 
är förenligt med den alternativa tolkningshypotesen att M falskeligen anklagar G för 
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omfattande misshandel. Det kan därmed inte anses säkerställt att G på sätt som beskrivits av 
M har misshandlat M. Det kan inte heller anses säkerställt att G inte misshandlat M på sätt 
som beskrivits av M, eftersom den källkritiska metodiken inte nödvändigtvis leder till en mer 
korrekt bedömning i ett enskilt fall. Det förtjänar dock att påpekas att det källkritiska kluster 
(grupp av omständigheter/kriterier) som här påvisats har en stor samlad tyngd som starkt 
pekar i riktning mot att M fabulerar eller ljuger – i vart fall står ur källkritiskt perspektiv helt 
klart att M:s omfattande påståenden om hot, misshandel m.m. bör avvisas på källkritiska 
grunder.   

 
Tingsrättens dom 15 feb följande år 
Här bortses från den ogillade åtalspunkten gällande olaga hot mot en f.d. pojkvän till M. 
Det nämns att ”Under huvudförhandlingen har åklagaren frånfallit sitt gärningspåstående 
såvitt avser fjärde stycket under åtalspunkten 1”.   

  
Utredningsmetodiskt intressant är här materialhantering och logik i den skrivna domen.  
I domstolen hörs utöver M och G ytterligare 10 personer  (6 st. på åklagarens begäran och 
4 st. på den åtalades begäran). Inget av dessa vittnen har såvitt jag kunnat förstå iakttagit 
att G skulle ha misshandlat M. Inget av vad dessa vittnen sagt har refererats i domen, vilket är 
begripligt då de saknat iakttagelser av misshandelssituationer. Dock kan andra slags 
iakttagelser ibland vara relevanta, t.ex. i detta fall  iakttagelser av närvaro/frånvaro av skador 
på kroppen som kan åtfölja misshandel eller närvaro/frånvaro av undvikandebeteenden 
(inräknat uttalanden i den riktningen).  

 
Det finns i domens text cirka 5 sidor där M:s och G:s uppgifter från vad de berättat i 
domstolen enbart refereras och ställs mot varandra och som gäller det slag av påstådda 
brottshändelser som förekommer i det här tidigare något återgivna 
förundersökningsmaterialet. Ur utredningsmetodisk synpunkt kan  hävdas att det här finns 
två i många avseenden olika berättelser att väga mot varandra. Det torde vara vanskligt 
att på grundval av karaktären hos uppgifterna i respektive berättelse med säkerhet hävda att 
den ena berättelsen är sann och den andra falsk. En grundläggande svårighet är att sanna och 
falska uppgifter kan se likadana ut och framföras på sätt som bedömare uppfattar som  
likartat.   

 
Domstolen analyserar och bedömer materialet på drygt sju rader text, som jag här återger 
oavkortad. 

 
”Vad gäller gärningarna under denna åtalspunkt kan inledningsvis konstateras att G 
vidgått att han vid två tillfällen tilldelat M slag. Det framstår som uppenbart att han inte 
befunnit sig i någon nödvärnssituation. M har i allt väsentligt framstått som trovärdig. 
Vad hon uppgett om de olika gärningstillfällena vinner i huvudsak också stöd av vad de 
hörda vittnena berättat. Hennes uppgifter skall därvid läggas till grund för bedömningen. 
Därigenom är det styrkt att G gjort sig skyldig till den åtalade gärningen.” 
 

Begreppet ”inte nödvärnssituation” blir här ett motargument till G:s argument om 
nödvärn. ”Inte nödvärn” är här ett juridiskt begrepp som jag inte här kan  ha några synpunkter 
på vad gäller gränsdragningar etc. Vad som allmänt kan förtjäna att påpekas är att slående 
mot en bilförare (en av de här åsyftade situationerna) kan resultera i mycket allvarliga 
olyckor, även om bilföraren inte skulle få några allvarligare men av själva slagen. Det finns 
alltså vid en mer allsidig betraktelse ett avsevärt intresse av att värna t.ex. personer i den egna 
bilen, andra biltrafikanter, cyklister, fotgängare, personer på trottoarer, busshållplatser osv. 
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som kan råka mycket illa ut om slag mot bilförare leder till kontrollförluster. Det är heller inte 
alltid möjligt för föraren att snabbt stanna en bil, när slagen haglar, då t.ex. annat fordon kan 
ligga några få meter efter. Det förekommer knappast att en person med normal psykologi slår 
mot föraren i farten, då en normalt funtad person är medveten om det jag nyss påpekade.  
Det rör sig alltså här om en typ av situation där värnet ofta mer gäller andra personer 
än den egna personen. Det  kan även anmärkas att en förares uppmärksamhet på annat 
än att hålla bilen på vägen, hålla koll på andra trafikanter m.m. är ytterst begränsad.  
Själva bilkörningen tar i anspråk nästan hela uppmärksamhetsresursen föraren har. 
Hantering av en på föraren slående passagerare kan därför förväntas bli mer reflexmässig 
och automatisk (och kanske mindre lyckad) eller rentav panikartad i en pressad trafiksituation 
att hantera samtidigt. Den begränsade uppmärksamhetsresursen räcker inte till för att hantera 
den slående personen på ett mer genomtänkt sätt (jfr frågan om den störande inverkan på 
körningen av att samtidigt tala i mobiltelefon, när man kör bil, och vilket är olämpligt p g a 
den begränsade uppmärksamhetsresursen hos föraren). Det verkar inte som domstolen här 
kritiskt har vägt in de aspekter jag här påtalar. Men kanske utgår domstolen utifrån en 
förekommande stereotyp uppfattning enbart från möjligheten att G misshandlat M och 
inte från andra möjligheter?   

 
Begreppet ”trovärdig” används för att bedöma endast M, inte G. Det används här som allmänt 
stödargument för den ena partens version.  

 
Det saknas helt precisering av vad som utgör saklig grund för användning av begreppet 
”trovärdig” på ena parten. Och det förefaller vara frågan om en intuitiv/subjektiv bedömning 
(”framstått som trovärdig”). Ett problem med begreppet ”trovärdig” är som ofta påtalats bland 
forskare att det blir den som är skickligast på att framställa sig som trovärdig i bedömarnas 
ögon som får försteg oavsett sanningshalten i uppgifterna. Både personer som talar sanning 
och personer som  ljuger, fabulerar,  minns fel etc. vill framstå som 
trovärdiga/sanningstalande i ett domstolsförhör. Lögnare kan t.o.m. vara mer angelägna om 
det eftersom de vet att de ljuger (se Vrij, 2000, 2008). Och sanningen framstår inte alltid som 
så trovärdig som lögnen, vilket påvisats i många experiment och erfarenhetsmässigt. Ett annat 
problem är att människor framstår olika/varierar, t.ex. talar en del sämre, ser suspekta ut eller 
har inte så övertygande kroppsspråk, men det betyder inte att de lämnar fler osanna uppgifter.  
Det har sedan länge inom lögnforskningen påvisats att bedömare i stort sett inte klarar av att 
skilja falska från sanna historier/uppgifter från varandra bättre än vad som sker genom att 
kasta krona (50% chans att få rätt) – jag har själv i undervisningsgrupper genomfört stora 
mängder sådana experiment i utbildningssyfte. För varenda historia som någon klasskamrat 
drar så tycker ett ansenligt antal av de övriga att den är sann och ett ansenligt antal att den är 
falsk och ibland används exakt samma motiveringar (= angiven saklig grund) för dess sannhet 
som för dess falskhet. Lögnkriterier är ofta godtyckliga och saknar ofta vetenskaplig grund 
(se Vrij 2000, 2008).  

 
Ur utredningsmetodisk synpunkt framstår det som osakligt att söka avgöra vem som  
talar sanning genom att förlita sig på oredovisade subjektiva omständigheter (t.ex. att 
personen uppfattas som trovärdig i en viss situation eller som person). 
Principen om öppen redovisning av relevanta omständigheter sätts här ur spel och  
ersätts av en princip att påstådda, dolda evidens skulle vara acceptabelt i 
domstolsargumentation. Som lätt inses är dolda evidens inte möjliga att kontrollera och 
kritiskt pröva, då man inte vet vari de består. Den som påstår något har bevisbördan –  
här är det domstolen som lägger fram påståenden utan att presentera bevisning.  
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Det hävdas även att M:s uppgifter ”vinner i huvudsak också stöd av vad de hörda vittnena 
berättat”. Inga preciseringar redovisas av vad vittnena sagt som skulle utgöra stöd och de 
åsyftade vittnena har ö.h.t. inte refererats i domskrivningen. Även detta argument till M:s 
fördel inbegriper principen om dolda evidens och sätter principen om öppen redovisning ur 
spel. Dessutom inställer sig frågan om inte även G:s uppgifter kan påstås ha fått en del stöd 
från vittnena (jfr förundersökningsmaterialet). Vidare inställer sig frågan om inte M:s 
uppgifter kan ha fått en del mothugg av några vittnen. Domstolen tar inte upp dessa aspekter.   

 
Det hävdas att M:s uppgifter skall ”läggas till grund för bedömningen”, men inget nämns om 
G:s uppgifter utöver de två tillfällen som nämns i början.  

 
Det går inte av den språkliga argumentationen att utläsa varför M:s uppgifter skulle 
vara en bättre saklig grund än G:s uppgifter. Ingen källkritisk granskning verkar ha 
förevarit utom möjligen att G:s påståenden om nödvärn avvisas.  

 
Som framgår av det långa citatet ovan så använder sig domstolen av vaga språkliga 
formuleringar  i sin domstolsargumentation och inte av godtagbar logik och preciserad 
empiri (iakttagelser). Domstolen förmår inte alls axla bevisbördan. Det sätt att  
resonera som här förekommer verkar kunna beskrivas som ett slags vag, cirkulär 
”logik” (inte hållbar logik, märk väl) med i detta fall i grova drag följande mönster. 

 
Utgångsantagande: G är skyldig till det M påstår. 
Avfärda, förbise eller undvik sådant som kan tala emot utgångsantagandet, dvs. 
     arbeta inte med hypotesprövning (för respektive emot) utan i stället med ensidigt  
     bekräftelsesökande som ingrediens i ”logiken”.  
Använd vagt begreppen ”trovärdig” och ”stöd” för att låta M och vittnena 
   visa att G är skyldig – gå inte in på relevanta detaljer utan använd vaga  
    språkliga formuleringar. Även G kan framstå som trovärdig och få stöd,  
    men nämn inte det.  
Använd M:s påståenden för att bevisa M:s påståenden (och undvik källkritik 
     och motsägande omständigheter), men lägg ut en språklig dimridå.  
Slutsats: Genom M:s påståenden är styrkt att G är skyldig. Utgångsantagandet 
               är bekräftat. Cirkeln är sluten till utgångsantagandet.  
 

Detta slags tok-logik kunde förstås lika väl ha använts för att hävda att M slagit G. 
Inom logiken talas om fallacia libidinis (felslut av begärelse), dvs. att genom tokresonemang 
nå fram till önskad slutsats.  
Jag kan inte se att det i domskrivningen refererade materialet skulle kunna ge 
underlag för att avgöra vilken av parterna, om någon, som i huvudsak lämnat sanna uppgifter 
(som påvisats är möjligheterna mycket bättre med förundersökningsmaterialet, men det är inte 
detta som domstolen använder – de muntliga presentationerna gäller).  
Konflikt råder och ord står mot ord. Inga ögonvittnen eller inspelningar finns. Dessutom har 
polisen gjort ett flertal grundläggande dokumentations- och bedömningsmissar beträffande 
påstådda skador och gällande ett par viktiga händelser (bilhändelsen, kroghändelsen), inte 
hört medverkande ögonvittnen, vilket inte bör läggas den misstänkte till last. Polisen har 
dessutom underlåtit att objektivt pröva en del andra av M:s påståenden.  

 
Mycket arbete har i domstolen lagts ner på att höra vittnen (som inte alls refererats) och 
mycket lite arbete har lagts ner på källkritisk och logisk analys och på en hållbar 
domsargumentation i denna domskrivning. Ur källkritisk synpunkt bör domskrivningen 
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förkastas p.g.a. den felaktiga utredningsmetodiken och ohållbara argumentationen med t.ex. 
hänvisning till dolda evidens, frånvaro av källkritik, ensidigt bekräftelsesökande utan 
hypotesprövning  och förekomst av vag, språklig argumentation och cirkelresonemang.  

 
Hovrättens dom cirka 1,5 år efter tingsrättsdomen 
I hovrätten gäller saken inte längre olaga hot mot en annan person utan enbart ”grov 
fridskränkning” gentemot M.  
I hovrätten yrkar G ”att han döms för ringa misshandel vid ett tillfälle till böter samt  
att åtalet  i övrigt samt skadeståndsyrkandet ogillas”. 

 
Hovrätten konstaterar att det i hovrätten förebringats ”samma utredning” som i tingsrätten, 
vilket inte stämmer med vad som därefter uppges. Påståendet är en fabulering. 
Parterna och tre vittnen (associerade med målsäganden) har hörts på nytt. Sex andra vittnen 
hörs via bandinspelningar från tingsrätten. Ett av dessa tillhörde den nu inte  
aktuella åtalspunkten olaga hot och nämns i tingsrättens dom inte som vittne rörande 
den här aktuella åtalspunkten. Två vittnen som hördes på den här aktuella åtalspunkten i 
tingsrätten finns inte omnämnda alls som hörda i hovrättens dom. Således förelåg två  
tydliga avvikelser i utredningen och den är inte ”samma”. Hovrätten konstaterar även att ”Vid 
de förnyade förhören har lämnats i allt väsentligt samma uppgifter som antecknats i 
tingsrättens dom.” (min understrykning) 
Konstaterandet är mycket anmärkningsvärt och ytterligare en fabulering. På den aktuella 
åtalspunkten saknas i tingsrättens dom helt ”antecknat” vad vittnen sagt. 
Det är enbart uppgifter från M och G som refereras. Ingen av de tre hovrättsdomare som 
undertecknat domen har tydligen lagt märke till de felaktiga påståendena om utredningen 
och felen kan ses som en tydlig indikation på slarv eller bristande noggrannhet.  

 
Hovrätten refererar inget som anförts i domstolen utan verkar nöja sig med sådant som  
antecknats att M och G sagt i tingsrättens dom. Frågan är väl om det inte kan ha funnits 
några betydelsefulla avvikelser från eller tillägg till vad som sagts i tingsrätten när M och G 
kom till hovrätten ?  
 
I hovrättens utredning finns inga uppgifter från vittnen antecknade, men ett fåtal uppgifter 
finns nämnda i hovrättens domsskäl (se domsskälen i nästa citat). Principen om öppen    
redovisning av relevanta uppgifter verkar till stor del ha satts ur spel och en princip om i  
stor utsträckning dolda evidens verkar tillämpas.   
 
Hovrätten går i sin dom direkt efter den korta punkten om utredning in på  
domskälen. Jag återger här oavkortat den första delen av dessa fram till konstaterandet 
att G gjort sig skyldig till misshandel m.m. (därefter diskuterar domstolen mer brottets  
rubricering inkl. frågan om M och G var att betrakta som  ”närstående”, en juridisk  
utredning jag inte ser anledning kommentera). Det framgår här tydligt hur hovrätten  
argumenterar ensidigt, med några få logiskt ohållbara argument, till  M:s fördel. Ett enda 
av ett flertal möjliga motargument nämns och beaktas inte (det pekar i riktning mot att M 
kan ha ljugit, en alternativ hypotes som hovrätten inte vill ta sig det intellektuella besväret 
att ens argumentera och överväga – det finns ju betydligt fler uppgifter som pekar i den  
riktningen).  
 
     ”HOVRÄTTENS DOMSSKÄL 
       Skuld- och rubricering 
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Inledningsvis kan konstateras att såväl G som M lämnat i sig trovärdiga berättelser som i   
flera avseenden även stämmer väl överens ifråga om de yttre förhållandena, såsom 
exempelvis var de befunnit sig vid olika tillfällen. De har båda också givit intryck av att 
försöka lämna så detaljerade och ingående redogörelser som möjligt. Vid bedömningen av 
om någon av berättelserna kan tillmätas större tilltro än den andra beaktar hovrätten 
följande.  
 
M har hela tiden givit intryck av måttfullhet och av att vara noga med att de uppgifter som 
hon lämnat skall vara riktiga. Hennes berättelse innehåller till viss del känslostämningar och  
är detaljrik. M:s berättelse vinner även stöd i vad vittnena berättat. Även om det kan förefalla 
anmärkningsvärt att M, såvitt vittnet S kunnat minnas, för henne enbart berättat om att hon 
tilldelats en örfil och inte om det grövre våld och de hot som M själv berättat om, förringar 
det inte tilltron till M:s berättelse. Således stöds M:s berättelse beträffande händelserna i 
bostaden i oktober-november 200X till vissa delar av de uppgifter som såväl L som S lämnat 
och händelserna den 7-8 december 200X i X till vissa delar av vad U och B berättat. Därtill 
kommer att såväl S som U har uppgett att de från sommaren 200X och framåt upplevt en  
personlighetsförändring hos M, från att tidigare alltid ha varit glad och spontan till att ha 
blivit ledsen och kortfattad. De har vidare uppgett att M alltmer sällan kontaktade dem och 
att hon inte heller alltid svarade när de ringde. De uppgifter som de sålunda lämnat beskriver 
att M uppvisat ett beteende – allt större isolering och ofrihet – som inte är alltför ovanligt vid 
övergrepp och kränkande behandling från en partner.  
 
 
Sammantaget ger utredningen i hovrätten stöd för att större tilltro bör sättas till M:s 
berättelse än till G:s berättelse. Hovrätten ansluter sig således till tingsrättens bedömning att 
M:s uppgifter skall ligga till grund för bedömningen i målet. Vid en samlad bedömning finner 
därför hovrätten utrett att G gjort sig skyldig till misshandel, olaga hot och olaga tvång på 
sätt som åklagaren gjort gällande i hovrätten.” 
 
Resonemanget är mer utförligt än i tingsrätten, men rymmer ett flertal logiska problem. 
  
I det inledande stycket behandlas M och G lika. Bådas ”berättelser” bedöms som 
”trovärdiga”(i den här domens text är det berättelserna, märk väl, och inte personerna som 
bedöms som trovärdiga), vilket väl kan antas innebära att de upplevs som i stort sett sanna. 
Två olika vaga, sakliga grunder anförs: 
1) överensstämmelser mellan berättelserna (bör gå att konstatera relativt objektivt),  
2) intryck av att de försökt lämna så detaljerade och ingående berättelser som möjligt (relativt 
subjektiv grund) 
Som grund anges t.ex. inte bedömning av motsägelser inom respektive berättelse.  
Det hovrätten här skriver belyser väl problemet med att uppfatta berättelser eller personer  
som trovärdiga. I detta fall torde stå helt klart att minst en av M eller G ljuger i åtminstone 
en del avseenden. Med lögn menas då medvetet vilseledande, vilket kan ske genom 
undanhållande av relevant information, genom att hitta på felaktiga uppgifter eller genom att 
förvränga sanna uppgifter. En lögn kan ofta innehålla en bas av konstaterbart sanna uppgifter 
vilken förses med undanhållanden av relevanta uppgifter och/eller tillägg av felaktiga 
uppgifter eller vissa förvrängningar (t.ex. överdrifter, betydelseförändringar). Det är en 
avsevärd logisk skillnad mellan hur en berättelse uppfattas (hur övertygande den ter sig för en 
viss bedömare) och i vilken grad den faktiskt är sann. Både den som talar sanning och den 
som ljuger vill normalt sett bli trodda och i synnerhet när mycket står på spel såsom i en 
domstol. Trots att minst en ljuger kan då båda personerna i en ord-mot-ord-konflikt eller deras 
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respektive berättelser komma att uppfattas som trovärdiga (vilket oberättigat ofta tänks ha ett 
starkt samband med sanningsvärde), så länge ingen av dem begår alltför grova misstag genom  
att producera bevisade lögner, tokigheter etc. I detta fall avgörs inte vilken berättelse man bör 
lita på genom argumentationen i det inledande stycket. Domstolen söker då avgöra genom 
ytterligare argumentation i det följande långa stycket ”om någon av berättelserna kan 
tillmätas större tilltro än den andra” (denna formulering innebär logiskt sett att det inte 
behöver vara så att den ena berättelsen kan tillmätas större tilltro; tilltron skulle kunna bli lika 
stark eller svag). 
 
Som klart framgår av den citerade texten så söker hovrätten avgöra frågan genom att resonera 
enbart om M:s uppgifter och utan någon motsvarande diskussion kring G:s uppgifter, vilket 
logiskt sett krävs för att kunna klara ut frågan som innebär en jämförelse mellan berättelserna. 
Dessutom är argumentationen ensidigt bekräftelsesökande till stöd för M:s berättelse. Det 
saknas logiskt sett en rimlig för-respektive-emot-argumentation rörande M:s berättelse och 
även rörande G:s berättelse (jfr kravet på ”saklighet och opartiskhet” i RF 1 kap 9§).  
 
Det nämns att M ”givit intryck av måttfullhet” och av att ”vara noga med att de uppgifter 
som hon lämnat skall vara riktiga”. Dessutom nämns som argument att hennes berättelse 
”innehåller till viss del känslostämningar” och är ”detaljrik”. Som tidigare påpekats söker 
även den som ljuger att framstå i fördelaktig dager och det är en logisk skillnad på att 
tala sanning respektive att ge intryck av att tala sanning. Detta slag av iakttagelser eller 
argument kan inte avgöra frågan  om utsagornas sanningsvärde. Ett ytterligare fundamentalt 
logiskt problem är att G:s utsagor inte alls kommenteras – de kan alltså ha framstått som  
mer, mindre eller lika sanningsenliga/trovärdiga enligt det här slaget av pseudokriterier. Det 
kan tilläggas att det finns internationellt forskningsstöd (se t.ex. Vrij, 2000, 2008) för 
vanskligheten med det här slaget av kriterier. En del lögnaktiga berättelser innehåller det här 
nämnda slaget av fenomen, t.ex. detaljrikedom och känslouttryck. Inom vittnespsykologin 
talas ibland om ”realitetskriterier”, vilka dels bygger på en sammanblandning av hur 
övertygande en berättelse verkar med hur sann den är, dels har föga forskningsstöd och dels 
lider av det logiska problemet att det inte används en parallell uppsättning 
falsifieringskriterier (för kritik se t.ex. Edvardsson, 2003;  Vrij, 2000, 2008). Även om man 
skulle kunna få stöd för några sannolikhetsbaserade kriterier på  gruppnivå, så kan dessa inte 
säga något i enskilda fall, då förhållandena i ett enskilt fall ofta är annorlunda och alla 
kriterier kan simuleras av den hörde/a eller suggereras fram bl.a. av förhörsledare. Det rör sig 
alltså om grova logiska hypotesprövningsfel. Argumentationen i domskrivningen verkar här 
innehålla en mycket urvattnad och vetenskapligt ohållbar version med två påstådda 
realitetskriterier (ett tjugotal figurerar i facklitteraturen, men dessa två tycks vara de 
vanligaste, ibland godtyckligt anförda i rättsfall). Att påstådda realitetskriterier kan få en 
historia att kännas mer övertygande är logiskt sett ett annat förhållande än att den skulle vara 
sann. Sanningen är mer svårfångad än upplevelsen att vara övertygad. Annorlunda uttryckt 
skulle kunna sägas att påstådda realitetskriterier inte klarar källkritisk granskning, som skulle 
påtala flera tankefel i anslutning till användning av påstådda realitetskriterier.   
 
Ett motargument från vittnet S nämns (S minns endast att M berättat om en örfil), 
men avförs retoriskt utan förklaring (”förringar …inte tilltron” förefaller vara ett 
anmärkningsvärt argument, när uppgiften talar emot M:s berättelse). Ett ytterligare logiskt 
problem är att det hävdas att M:s berättelse ”stöds” till ”vissa delar”, dels av uppgifterna från 
vittnena L och S och till ”vissa delar” av uppgifter som U och B berättat om händelser den 7-
8 dec. Här saknas helt preciserade uppgifter om vad domstolen åsyftar vad gäller både ”till 
vissa delar” och vad gäller specifika vittnesutsagor. Enligt principen om öppen redovisning 
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av relevant information så har domstolen att redovisa denna. Här tillämpas uppenbarligen en  
princip  om dolda evidens och en princip om vaghet i stället för en princip  om precisering. 
 
Domstolen anför även att vittnena S och U från sommaren 200X ”upplevt en 
personlighetsförändring hos M” och ägnar 8 rader åt detta utan att påpeka att detta, 
om det är korrekt, kan ha ett flertal olika förklaringar, t.ex. relationsproblem som inte 
har något med brott att göra, ekonomiska problem, problem med studier, arbetsrelaterade 
problem, byte av arbete, sjukdom, andra individualpsykologiska problem, själv vald personlig 
utveckling etc. Någon som helst symtomutredning, som klarlagt när och hur tecknen började, 
hur de utvecklades, på vilka sätt/i vilka situationer de framträdde, vilka faktorer som kan 
tänkas ha inverkat osv., verkar inte ha gjorts. Det verkar inte  som domstolen vägt in någon 
beskrivning från M själv kring den eventuella förändringen. Jag har i  tingsrättens noteringar 
inte kunnat finna något om detta i M:s egna uppgifter.  
 
Upplevelsemetodik (”upplevt en…”) är naturligtvis starkt subjektiv, då en upplevelse är starkt 
beroende av den som upplever och i princip vad som helst kan upplevas utan yttre 
motsvarighet. Personer kan uppleva ett och samma objekt eller skeende på motsägande sätt. 
Upplevelser och omtolkningar av vad som inträffat kan lätt skapas i efterhand, t.ex. genom 
selektiv erinring av vad som hänt och efterkonstruktioner utifrån föreställningar om hur det 
brukar vara eller bör ha varit. Huruvida M genomgått någon personlighetsförändring och av 
vad slag i så fall är logiskt sett en annan fråga än frågan om hur andra personer upplevt M 
under en tidsperiod. En komplikation är att tillfälliga tillstånd hos en person eller innehållet i 
enstaka händelser lätt kan komma att förväxlas med mer långvariga förändringar. Det är 
även möjligt att personlighetsförändring kan leda till falska anklagelser mot en eller flera  
andra människor, dvs. det är inte självklart vad som är orsak respektive verkan. Det 
förekommer t.ex. att människor vid psykisk störning uttalar felaktiga anklagelser.  
 
Det bör även påpekas att alla de vittnen som hovrätten hänvisar till (de tre kallade och ett via  
bandinspelning i tingsrätten) verkar vara på olika sätt relaterade närmast till M och 
upplevelser till stöd för M är att förvänta, men visar inget i sak.  
  
Vittnen som kan ge stöd åt G har inte hörts på nytt och hänvisas inte alls till i 
domskrivningen, som ensidigt söker stöd för just M:s berättelse.  
 
Det kan även  påpekas att det till grund för hovrättens bedömning saknats 
som vittnen en eller flera vakter från kroghändelsen, saknats de två personer som körde M 
till polisstationen den 8 dec (enligt uppgift från G hade polisen slarvat bort namn och adress 
för dessa), saknats fotodokumentation rörande M:s och G:s påstådda skador och saknats en 
rättsläkarbedömning av skadorna och av materialet, bl.a. att ställa M:s uppgifter om 
omfattande misshandel i relation till konstaterade skador. Vidare saknas vittnesmål från en 
läkare som M besökt och en psykolog som G enligt M skall ha hotat. Vittnesmål från en  
datateknisk expert angående möjligheten att återvinna raderade mejl saknas. Det saknas alltså 
ett flertal mer oberoende vittnesmål, vilket kan starkt missgynna G.  
 
Den bedömning som hovrätten gör att utredningen i hovrätten ger stöd för att större tilltro bör  
sättas till M:s berättelse än till G:s berättelse är som framgått inte grundad på någon 
källkritiskt och logiskt godtagbar argumentation utan framstår som ologisk,  godtycklig och 
partisk.  
 
Hovrätten anser att M:s uppgifter skall ligga till grund för bedömningen i målet. Utan kritisk 
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prövning av dessa (jfr mina tidigare källkritiska synpunkter på förundersökningen)  och utan 
en rimlig logik i argumentationen (där även G:s berättelse kunde haft en chans) finner 
hovrätten att G gjort sig skyldig till det som M påstår.  
 
Sammanfattningsvis är det min bedömning att det saknas alltför mycket vittnesmål i 
hovrättens underlag (och hur mycket lyssnade man faktiskt på banden från tingsrätten?) och 
att argumentationen brister i källkritik och logik. Efter det första stycket  
utgör argumentationen en uppvisning i cirkulär ”logik”. Det går inte, på grundval 
av det av domstolen redovisade materialet, att med intellektuell redlighet hävda att just M:s 
berättelse är den riktiga och därmed att G:s berättelse är den felaktiga. Det kan vara tvärtom 
och det finns särskilt i förundersökningsmaterialet ett källkritiskt kluster med tecken som 
leder till ifrågasättande av M:s uppgifter. Att G skall drabbas av grava brister i 
förundersökningen torde inte vara rimligt. Att brist på saklig utredning ersätts med intuitiva 
och mycket skönsmässiga bedömningar är inte godtagbart inom ett kritiskt-vetenskapligt,  
källkritiskt synsätt.   

 
Sammanfattande utredningsmetodisk kommentar 
Tre påstådda utredningar (bristerna är sådana att termen ”utredning” knappast bör vara 
aktuell, snarare rör det sig om övertalningsdokument till ena partens fördel) i ett brottmål 
rörande misshandel, olaga hot och olaga tvång har kommenterats ur främst kritisk-
vetenskaplig synvinkel. I detta fall anklagar två personer i konflikt varandra för misshandel 
m.m. och anklagar åtminstone indirekt varandra för att ljuga om vad som inträffat. Det är 
uppenbart att detta är ett fall där minst en av parterna ljuger på mer omfattande sätt. Detta 
kräver stor noggrannhet och utredningsstrategier som söker förutsättningslöst klarlägga vem 
som ljuger, något som inte kan rimligt säkerställas genom allehanda starkt subjektiva 
bedömningar. Vem som ljuger kan i praktiken inte avgöras genom att bedöma hur personer 
beter sig eller talar eller genom att beakta hörsägen eller genom schablonlistor med  s.k. 
realitetskriterier, utan måste avgöras med andra mer mödosamma metoder, i de fall det går att 
avgöra. Dessvärre kan en lögn se likadan ut och ge samma intryck hos en bedömare som en 
sanning kan göra. Intrycksmetodik är därför inte lämplig. I stället kan exempelvis skickligt 
ställda uppföljningsfrågor leda till svar som uppenbarar lögner, eller fria berättelser kan ge 
upphov till motsägelser och att personer försäger sig, eller det som sägs kan råka strida mot 
objektiva evidens eller uttrycka en omöjlighet eller något mycket osannolikt. Att noga 
jämföra utsagor från samma person (vid samma eller olika tillfällen) och jämföra mellan 
personer kan ge viss klarhet kring var minnesfel, fabuleringar och lögner finns.  

 
Att fokusera på att lägga ena partens uppgifter till grund för bedömningen (utan att de rimligt 
säkerställts) ter sig inte som en saklig utrednings- och bedömningsstrategi. Risken för att ena 
parten (eller kanske båda) är mycket bättre på att övertyga bedömare än på att tala sanning är 
uppenbar i ett sådant här fall. Lögner från en part kan komma att läggas till grund för att 
bedöma sanna uppgifter från en annan part, i de fall som lögnerna inte avslöjats genom kritisk 
prövning i förhör eller genom objektiva evidens eller noggranna analyser av utsagor.    

 
Att ensidigt söka bekräftelse genom skevt urval av uppgifter, underlåta att söka falsifiera en 
parts uppgifter och ensidigt resonera så att ena parten gynnas genom bristen 
på källkritik och logik är en förkastlig strategi, som framtonat i detta fall. Kravet i grundlagen 
på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” måste följas, något som inte skett i detta fall.  

 
Grundstrategin bör rimligen vara att få in så oberoende iakttagelser och så objektiv 
dokumentation som möjligt, som kan tänkas avgöra mellan eller falsifiera parternas 
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berättelser (aktuella hypoteser), där i det här fallet minst en är lögnaktig. Det krävs en helt 
annan utredningsmetodisk vakenhet, än i detta fall, för hur man tar tillvara objektiva 
omständigheter och oberoende vittnesmål.  

 
Fotodokumentation och läkarbedömning av skador är mycket viktigt. 
Brottsplatsundersökningar och teknisk dokumentation och fotodokumentation kring dessa är 
viktigt, bland annat för att kunna fråga ut parterna mer preciserat vid polisförhör och 
domstolsförhör. Rättsläkarbedömning av uppgifter i relation till skadebild är mycket viktigt. 
Ögonvittnesmål från oberoende personer är viktigt. Att noga undersöka objektiva 
omständigheter och felkällor kring uppkomsten och utvecklingen av utsagor om brott är 
viktigt i ett fall av detta slag. Noggrann symtomutredning är nödvändig innan ett symtom 
anförs i ett rättsfall (ibland finns symtomet före det påstådda brottet eller symtomet tillhör 
orsaksbakgrunden för anklagelser eller sammanhänger med helt andra faktorer för att nämna 
några grunder till utredningstankefel). Källkritisk och logisk prövning är nödvändig, inte 
minst från åklagares och domstolars sida. Det är inte sakligt acceptabelt att domstolar ägnar 
sig åt att arbeta med subjektiva metoder  med oberättigade fakticitetsanspråk (dvs. ”tycka-tro-
känna-uppleva-intryck”- metodik), med tankefel i utredningsmetodiken och med påstådda, 
dolda evidens. Det torde inte heller vara rimligt att den misstänkte drabbas av bristande 
saklighet i polisens och domstolarnas utredningsmetodik.  

 
Tankefel: sammanfattning 
I de här granskade utredningsmaterialen har figurerat en mängd olika tankefel (beträffande 
begreppet se t.ex. Edvardsson, 2003), men bara en del framgår förmodligen av dokumenten. 
Exempelvis kan tänkande och muntliga uttalanden ha innehållit en del tankefel som inte alls 
syns i dokumenten. Det kan ha avsevärt utredningsmetodiskt och utbildningsmässigt intresse 
att upprätta en summerande förteckning över de här enligt mina bedömningar förekommande 
tankefelen.  

 
Sammanfattningsvis är de mer tydligt framträdande tankefelen i dokumenten enligt min 
bedömning följande (det går att hitta fler).  

 
- det källkritiska misstaget, dvs. att inte kritiskt pröva uppgifter, vilket framgår av att  

mängder av utsagor om misshandel, hot m.m. knappast alls granskas källkritiskt utan 
tas för givna 

 
- ofelbarhetsmyten – att tro sig inte göra fel och inte behöva lyssna på andra - i detta fall 

undanber sig polisen uppslag på utredningsåtgärder från den misstänkte; granskningen 
avslöjar dock att utredningen hade blivit mycket bättre om dessa uppslag följts upp 

 
      -     partiskhetsfel eller spelbrickefel, dvs. utredarna favoriserar grovt den ena parten i en  
            konflikt och tjänstgör villigt som spelbrickor åt den ena parten mot den andra, som till  
            och med trakasseras och bryts ner psykiskt. Att en intensiv konflikt föreligger bör  
            föranleda utredare att agera så opartiskt och sakligt som det går och lyssna på båda  
            parter och notera de evidens som båda parter framför 
            samt kontrollera (försöka falsifiera) båda parternas uppgifter.  
 
     -      noggrannhetsfel, dvs. utredarna efterfrågar inte t.ex. namn på ett flertal vittnen eller  
            på kompisar som skulle ha hjälpt G med läsning av raderade mejl och bryr sig   
            inte  om att noga dokumentera med foton och beskrivningar och  
            rättsläkarbedömningar eventuella skador och tycks ointresserade av att få  
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            bilder/skisser av brottsplatser eller göra brottsplatsundersökningar 
       
      -    error principalis: avser sakfel i resonemangens premisser, vilket kan inträffa, 
            när premisser utan vidare antas sanna eller felkällor förbises. Att t.ex. som premiss  
            (inte som en hypotes bland flera) utgå från att G är skyldig, tolka utifrån den  
            premissen och utreda som om det bara gäller att klarlägga mer exakt vad G gjort sig  
            skyldig till blir ett sakfel i premissen i det sakläget att G inte alls är skyldig till mycket  
            han anklagas för. 
     
      -    fabulering: avser uttalanden utan täckning i sak, vilket förekommer i detta fall. 
            Den som talar kan låta munnen gå fortare än tanken och kan tro sig ha täckning. 
 
      -    fabuleringstro: att acceptera en fabuleringar utan att t.ex. ställa kritiskt prövande 
           frågor, ta dem som sanna (en form av källkritiskt misstag) 
 
      -    överkonfidens: avser överdriven tilltro till att man har rätt när det gäller eget minne, 
            eget resonemang, egen bedömning. Ofta har vi fel, när vi anser oss ha rätt.  

 
- utsagehistoriska underlåtenhetsfel, dvs. det uppmärksammas inte hur centrala utsagor 

uppkommer och utvecklas, t.ex. att M inte kunde föra fram en mängd utsagor i de 
båda första förhören utan de uppkom först senare 

 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder, dvs. mer konkret  
      uttryckt ”tycka-tro-känna-uppleva-intryck”- metodik utan rimlig saklig grund, som  
      används i domskrivningarna. Polisutredarna verkar intuitivt ta för givet vad som hänt. 
 
- förväxling av att något låter övertygande med att något är sant, dvs. två logiskt 
      skilda förhållanden sammanblandas, ofta i samband med användning av begreppet 
      ”trovärdig”; sanningen är inte så lättfångad 
 
- ignorerandefel, dvs. relevant information ignoreras, t.ex. behov av vittnesmål från 

            vakterna vid kroghändelsen 
 

- dokumentationsfel, dvs. polisen underlåter att dokumentera skador genom 
fotografering och genom läkare 

 
- ensidigt bekräftelsesökande sker beträffande den valda hypotesen (övertygelsen). 

Vittnesmål och stöd för M:s version söks och falsifiering undviks.  
 

- underlåtenhet att söka falsifiera den valda hypotesen (det går inte att hävda att en  
hypotes gäller, om inte falsifiering eftersträvats – den skall motstå falsifiering, 
se Popper, 1957) 

 
- skevt urval av uppgifter i polisutredningen och vid t.ex. urval av vittnen och vid  t.ex. 

uppgifter som anförs i domskrivning 
 

- symtomhanteringsfel på så sätt att symtom används i argumentation trots att 
symtomutredning (hur och när symtomet uppkommit och utvecklats m.m.) underlåtits 
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- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), t.ex. arbetar inte utredningen på 
allvar med någon alternativ hypotes kring M:s uttalanden; inte heller övervägs 
alternativa förklaringar till M:s påstådda personlighetsförändring och till M:s 
påståenden om misshandel.   

 
- vaghetsfel – relevanta uppgifter måste preciseras och göras tillgängliga för granskning 

och argumentation; vaga uppgifter är t.ex. svåra att motargumentera, då man inte vet 
vad som menas. 
 

      -    dolda evidens anförs -  principen om öppen redovisning av relevant underlag överges;                          
     resonemang med dolda evidens skall källkritiskt sett förkastas. Domskrivningarna 
     arbetar med dolda evidens i detta fall.  
 
-    relevansbegränsande tankefel, dvs. i materialet framgår hur polisutredare inte har  
      uppfattat en del som  G framfört som relevant och denne har uppmanats hålla tyst. 
      Detta leder till att utredandet inte blir allsidigt och fel resultat kan bli följden.  
 
-   kontrollundvikande tankefel leder till att man kan fortsätta använda sig av  
    okontrollerade uppgifter som kan vara felaktiga – i detta fall har t ex uppgifter 
    från M om kroghändelsen och uppgifter om läsning av raderade mejl använts 
    trots att dessa uppgifter gick att kontrollera. Brottsplatsundersökning har undvikits 
     vad gäller påstådd händelse den 8 dec.  
 
-    konsekvensundvikande tankefel – i detta fall bör konsekvenserna av omfattande  
     misshandel bli flera, nämligen diverse upplevda reaktioner vid och efter  
     misshandelstillfällen samt diverse kroppsliga skadetecken och undvikandereaktioner.  
     Anmälan och innehållet i polisförhör bör värderas utifrån att rimliga konsekvenser 
     i så stor utsträckning saknas. Konsekvenser verkar ha varit föga intressanta för  
     polisutredarna. Först i det tredje polisförhöret förekommer några relativt stereotypa 
     upprepade uttalanden om ”smärta” vid själva händelserna. Smärtor, ömhet, blåmärken  
     etc. under dagarna efter misshandelstillfällena saknas det uppgifter om. M använde  
     händerna i sitt arbete, men inget nämns om konsekvenser för arbetet.  
  
- fokuseringsfel och prioriteringsfel på så sätt att polisutredningen inte tillräckligt 

upphållit sig vid en mer objektiv prövning av uppgifterna om de påstådda brotten och i 
stället redovisat mycket icke-relevant information och föga relevanta vittnesmål 

 
- personargument (argumentum ad hominem), dvs. en hel del påståenden har karaktär 

av argument rörande person och saknar relevans för brottsutredningen. 
 

     -      realitetskriteriefel, dvs. den icke vetenskapligt underbyggda tron att det skulle gå att  
            skilja på sanna och falska utsagor genom en ensidigt bekräftelsesökande lista med  
            påstådda kriterier som ger ett övertygande intryck (t.ex. detaljrik berättelse,  
            känslouttryck) och logiskt ignorera nödvändigheten av att en lista med  
           falsifieringskriterier behöver användas parallellt och dessutom logiskt ignorera  
           skillnaden mellan ev. sannolikheter på gruppnivå och analys av enskilda fall. 
            Vidare kan skickliga lögnare (som antagligen är överrepresenterade i rättsliga 
           sammanhang) utnyttja övertalningstekniker på listan, t.ex. gråta, presentera 
           falska citat av vad som skall ha uttalats osv.  
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      -    hypotesprövningsfel med inblandning av ovan nämnda fel och som övergripande kan 
           beskrivas som ”cirkulär logik” (cirkelresonemang) – gäller både förundersökning och  
           domskrivningar. Det är dock tveksamt att tala om hypoteser, när utredarna inte har  
           förstått begreppet utan arbetar utifrån en övertygelse vilket är förödande för en  
           utrednings saklighet. Det kan finnas anledning tala om stödja-kväva-felet.  
           Aktörer söker stöd för den egna ståndpunkten och söker kväva, undanhålla, undvika, 
           bagatellisera, bortförklara etc. sådant som talar emot eller fäller den egna  
           ståndpunkten. I detta fall har framgått att polis, åklagare och domstolar på en  
           mängd punkter sökt undanhålla sådant som skulle hota den egna övertygelsen 
           i fallet, dvs. att G sysslat med ”grov fridskränkning” av sin sambo.  
 

-    förhastad berättelse, dvs. utredare och bedömare skaffar sig förhastat en uppfattning  
      om vad det är för slags berättelse man står inför (se Wagenaar, van Koppen &  
      Crombag, 1993) – en mentalt lätt tillgänglig berättelse kan väljas, t.ex. en vanlig     
      berättelse om hur ”elak man slår sin kvinna”. Även om en  
      sådan berättelse är vanlig i vår kultur, så behöver den inte vara riktig i ett enskilt fall, 
      då även andra händelseförlopp förekommer, t.ex. ”övergiven kvinna hämnas rejält”.  
     Det kan bli fel resultat i ett enskilt fall, när den kulturellt och mentalt tillgängliga  
     favoritberättelsen får styra såväl förundersökning som resonemang i domstolar.  
     Någon annan möjlig berättelse övervägs föga. I en del fall leder förstås en vald  
     berättelse till ett rimligt resultat eftersom den stämmer med vad som hänt. Detta är  
     dock inget som kan förutsättas vid utredningsarbete och beslutsprocesser.  
 
- domslutsföregripande tankefel/förhastningsfel – i detta fall talar polisen på tjänstetid 

om för G att han begått brott och kommer att få sitta i fängelse för detta. Det är 
domstolarnas, inte polisens sak att besluta domar och påföljder vid detta slag av 
brottsmisstankar. En person skall enligt Europakonventionen anses oskyldig till dess 
att domstol eventuellt bedömt saken annorlunda. 

 
- mertillskrivningsfel: en anklagad person som erkänner sig ha gjort sig skyldig till en 

del, men inte allt, kan antingen ha gjort endast det han erkänner eller ha gjort mer eller 
allt (och möjligen ännu mer). Ibland verkar resonemanget vara att den som delvis 
erkänner nog gjort sig skyldig till resten också, men bara inte vill erkänna. Kan man 
göra det ena så kan man ha gjort det andra. Ibland är dock idén att den som erkänt en 
del även skulle har gjort resten felaktig eller kan inte styrkas. Vi ser här en form av 
personargument som kan kallas för mertillskrivningsfel. I detta fall erkänner G en liten 
del av de mycket omfattande anklagelserna (varav inte alla innebär något brott). Det är 
möjligt att det här diskuterade tankefelet kan  ha medverkat till att han fälls för allt.  

 
- retorikfel: logik ignoreras och språket missbrukas till att med sakligt sett ohållbara 

resonemang suggerera till förmån för den egna ståndpunkten eller slutsatsen 
(kan även betecknas som fallacia libidinis, dvs. att med vilka tokresonemang som  
helst nå fram till den önskade slutsatsen). Domstolarna uppvisar detta fel i texten 
i domskrivningarna. Ofta är vaghet, antydan om dolda evidens etc. inblandade i  
retorikfelen. Vid saklighet och tydlighet tenderar retoriken att störta samman,  
åtminstone för några mindre troende, mer kritiskt tänkande mottagare.  

 
-    Lucifer-effekten (Zimbardo, 2007; se även www.lucifereffect.com och  
     www.prisonexp.org)  syns tydligt i materialet rörande polisens agerande gentemot G.   
     Polisen missbrukar sin makt till att söka psykiskt bryta ner G. Jfr även med vad som 

http://www.lucifereffect.com/
http://www.prisonexp.org/
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     hände i Abu Ghraib-fängelset i Irak. Ger stöd åt tesen om att makt korrumperar.  
 
Upptäckande av tankefel i ett utredningsmaterial utgör en viktig del av den källkritiska 
granskningen. Förekomst av buntvis med tankefel utgör ett gott skäl att förkasta ett 
utredningsmaterial, men ett enda grundläggande tankefel kan vara tillräckligt för 
förkastande, t.ex. att en alternativ hypotes inte har undersökts och prövats (detta fel 
finns i detta fall). Förundersökningar och domskrivningar som är behäftade med allvarliga 
och grundläggande tankefel bör källkritiskt avvisas, då det föreligger sakliga 
grunder (dvs. konstaterade tankefel) att misstänka att de är behäftade med felaktigheter 
i sina bedömningar. En del tankefel är mer grundläggande och förödande än andra (en 
allvarlighetsdimension). Det kan också förekomma större eller mindre spridning i  
arten av tankefel (en variationsdimension). Dessutom kan antalet av  respektive tankefel 
variera (en frekvensdimension). Ett tankefel kan t.ex. förekomma en gång, eller vad 
värre är, upprepas ett stort antal  gånger.   
  
 
Källkritiska kriterier: sammanfattning 
Det har även ett utredningsmetodiskt och utbildningsmässigt intresse att försöka summera 
i fallet förekommande källkritiska kriterier.  

      De källkritiska kriterierna för att förkasta utredningsmaterialen kan kategoriseras i två 
grupper, dels kriterier kopplade till utredningsmetodiken och dels kriterier som har  att 
göra med innehållet i vad som sägs och görs från de utredda aktörernas och vittnenas 
sida.  
 
1. Metodkriterier 
- de i föregående avsnitt specificerade tankefelen kan bedömas innebära källkritiska 

invändningar. Särskilt kan betonas: 
a) bristande noggrannhet på ett flertal punkter 
b) brister i öppen redovisning av förhörsprocesser 
c) underlåtenhet att vidta befogade utredningsåtgärder såsom att kontakta vittnen 

och därmed underlåtenhet att söka objektivt pröva påståenden från anklagande 
part, dvs. utredningen förfalskas genom underlåtenhetsbeteenden.  

d) vägran att tillvarata evidens, dvs. utredningen förfalskas genom  
      undanhållande.  
e) ensidigt sökande efter bekräftelse och undvikande av falsifiering, dvs. 

en utredningsmetodiskt och logiskt ohållbar logik.  
f) cirkulär ”logik” inriktad på att skapa belägg för utgångsföreställningen 

och därmed bl.a. ignorerande av att utreda alternativa hypoteser, vilket 
innebär att utredningen förfalskas.  

g) symtomargumentation, när symtomutredning inte genomförts, 
är inte logiskt möjlig och därmed inte hållbar 

h) godtycklig språklig argumentation (sakligt inte hållbar) 
i) förväxlande av upplevd trovärdighet med sanningshalt (logiskt fel) 
j) att tillskriva hörsägen sakligt värde (hörsägen innehåller ofta avsevärda fel) 
k) underlåtenhet att följa upp bisarra uppgifter om person och att låta de allvarliga 

uppgifterna stå oemotsagda (uppgifterna kan misstänkas vara artefakter 
av den dolda förhörsprocessen vid det tredje polisförhöret) 

        
- bristande öppen redovisning av förhörsdialog (att fullständig inspelning beklagligtvis 

inte är praxis förändrar förstås inte den källkritiska bedömningen) 
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- det saknas uppgifter om att kritiskt prövande motfrågor skulle ha ställts.  
- polisens utredningsarbete och domstolarnas resonemang är osakliga och 

partiska (tendens-kriteriet inom klassisk historisk källkritik) och utmärks av 
stödja-kväva-principen. 

      
2. Innehållskriterier 
- bristande kongruens (överensstämmelse) mellan uppgifter från M, särskilt 

mellan uppgifter vid det tredje polisförhöret och tidigare lämnade uppgifter. 
            Först vid det tredje polisförhöret uppges M ha rapporterat ett avsevärt antal 
            inte tidigare nämnda uppgifter.  

- bristande komplementaritet i M:s uppgifter, dvs. det föreligger inte en  
rimlig komplementaritet mellan M:s uppgifter om våld och uppgifter om  
konsekvenser av våldet:  

a) från M spontant rapporterade psykologiska och beteendeinriktade 
undvikandeteman saknas 

b) från M spontant rapporterade  omedelbara våldskonsekvenser 
saknas före tredje polisförhöret, som är det första tillfälle uppgifter 
om ”smärta” stereotypt hävdas (denna påstådda konsekvens kan misstänkas 
inte vara spontant rapporterad utan tillkommen under påverkan) 

c) från M spontant rapporterade våldskonsekvenser varaktiga under 
under längre tid, t.ex. dagar eller veckor efteråt, saknas helt.  

- uppgift om att G skulle ha hotat med kniv i bråket den 8 dec försvinner i det tredje 
polisförhöret och införs åter först efter att förhörsledaren agerat hjälpminne och 
påmint om uppgiftens existens i tidigare material  

- ett antal bisarra uppgifter från M om G förekommer och vilka motsägs av 
andra uppgifter om G 

- tecken på avledning (att tala om annat än våldet mot henne) från M:s sida 
            i polisförhör 
      -     uppgifter om förändrade medvetandetillstånd hos M förekommer, dvs. 
            berusning vid kroghändelsen och hysteri vid annat påstått våldstillfälle.   

- förekomst av fabulering från M rörande G, t.ex. ”tungt kriminellt förflutet”; 
andra uppgifter om M pekar i motsatt riktning.  

- M försäger sig och motsäger sig när hon i förhör uppehåller sig vid vad 
hon tror G skulle kunna göra och inte vid vad han redan faktiskt gjort. 

- vid slutet av det andra polisförhöret kan M inte precisera hothändelser 
som ägt rum.  

- uttalanden av M själv i den 4 dec avsänt mejl  motsäger starkt den omfattande 
förekomst av våldshändelser som M senare hävdar i särskilt det tredje polisförhöret. 

- att M skulle ha rapporterat våldshändelser före den 8 dec motsägs direkt eller  
indirekt (genom att uppgift saknas) av flera vittnen som M själv utpekat. 

- M verkar i sina uppgifter i polisförhör ha undanhållit för polisen dels att hon 
själv hade en betydande berusningsgrad vid kroghändelsen och dels att hennes 
bror var i lägenheten vid bråket med G den 8 dec – brodern har inte angivits som 
vittne i anmälan, medan personer som inget observerat har utpekats som vittnen  
av M.  

- en person som M kontaktar för vittnesmål vittnar till G:s fördel som karaktärsvittne 
 
Källkritiska kriterier av i denna studie anfört slag bör kunna användas i rättsliga  
sammanhang för bedömning av utredningars och enskilda uppgifters hållbarhet.  
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Försiktighet bör iakttas med att tillskriva enskilda, ensamma kriterier med mindre tyngd 
en stor betydelse – en suspekt omständighet behöver inte nödvändigtvis innebära att  
en uppgift är felaktig. När det gäller tunga kriterier, t.ex. grundläggande logiska fel eller 
grova noggrannhetsbrister, så räcker det med förekomst av ett enda kriterium för att t.ex. 
en hel utredning skall förkastas. I praktiken underlättas ställningstaganden till förkastande 
av hela dokument eller enskilda uppgifter mycket, när det föreligger grupper av kriterier (s 
k källkritiska kluster) som innebär sakliga grunder för att misstänka fel. Vid källkritiskt 
arbete behöver inte visas att en uppgift är felaktig för att den skall förkastas, men 
kan man bevisa att en uppgift är felaktig så föreligger en starkare grund för förkastande 
än att uppgiften på sakliga grunder misstänks vara felaktig. Uppgiften måste då 
förkastas eller korrigeras och kan dra med sig andra till den kopplade uppgifter i fallet, 
t.ex. kan en uppgift utgöra grund för en hel berättelse som då faller.  
 
Rimligen borde en del finnas att vinna arbetsmässigt och ekonomiskt i utredningar 
om man källkritiskt tidigt upptäcker eller underlåter att ta in skräpuppgifter och prioriterar  
utredning kring uppgifter som objektivt kan avgöra vad som skett eller hur det förhåller 
sig. Källkritiskt tänkande kan löpande användas för att ifrågasätta uppgifter under den 
pågående utredningsprocessen, t.ex. genom motfrågor typ ”Hur vet Du detta?”, ”Kan Du 
beskriva konkreta händelser?” och kontroller, och därigenom resultera i både kvittblivning 
av skräpuppgifter och i mer säkerställda kvarvarande uppgifter.   
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