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Sammanfattning. En sjukpensionär tas in för polisförhör efter att han 
anklagats för brott mot närstående efter att en familjekonflikt uppstått. Han 
tas in och placeras i en cell och genomgår långa förhör samtidigt som han 
har svåra smärtor. Han hindras aktivt att få biträde av en advokat genom att 
förhörsledaren ljuger. Efterhand utvecklar han ett mentalt tillstånd med 
förvirringstillstånd (konfusion), varvid förhörsledaren, som enbart drivit 
sin egen övertygelse om vad som hänt, övertalar honom att skriva under en 
bekännelse. 
 
Ett antal metodfel, tankefel och källkritiska invändningar klargörs. Polisens 
osakliga och ovärdiga utredningsmetodik med en mängd tankefel, bl.a. 
cirkulär logik, lögner och press, utgör saklig grund för stark misstanke om 
felaktigt utredningsresultat. Föreligger grundad misstanke om fel skall en 
uppgift förkastas – den behöver inte bevisas vara fel. Detta 
är en grundprincip inom källkritisk prövning.  
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Bakgrund 
Advokat AA gav 2006-06-11 mig i uppdrag att avgränsat från materialet i 
övrigt i målet på kritisk-vetenskaplig grund granska och bedöma 
omständigheterna kring uppkomsten av uppgifter i ett polisförhör med Karl 
Johansson 2004-08-28. Granskningen avser inget ställningstagande i frågan 
om vad som faktiskt hänt i familjen Johansson och de exakta 
anklagelserna, som uppkommit efter en familjekonflikt, återges inte här.  
Det rör sig här om ett inte ovanligt fall där ord står mot ord.  
 
Enligt Johansson är en del uppgifter i förhöret felaktiga, dels på grund av 
felaktig återgivning och dels på grund av att han befunnit sig i ett sådant 
tillstånd att han under press gjort och skrivit under på medgivanden som 
inte var korrekta. Johansson bedömdes som skyldig till brott i såväl 
tingsrätt som hovrätt.  
 
Jag har ingen tidigare relation till eller kännedom om någon av de i målet 
berörda. Detta yttrande utarbetades efter det att Johansson dömts, för 
användning i domstol och i övrigt enligt uppdragsgivarens bedömning. Det 
ingavs kort efter färdigställande av Johanssons advokat som bilaga till 
inlagor till såväl JO som HD, vilka avvisade skrifterna tämligen omgående 
och på samma dag. Yttrandet publiceras här som rapport då det torde ha 
intresse för att förstå och åtgärda den typ av utredningsmetodik från 
polisens sida som här visas upp. En del justeringar och tillfogande av  
ett par extra avsnitt på slutet har skett i versionen 2009.  
 
Material 
Följande material har ställts till mitt förfogande: 
- Sammanfattningsprotokoll av förhör med Karl Johansson (ca en halv sida 
förhörstext för 1 tim och 25 min), underskrivet av Johansson. 
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- Sammanfattningsprotokoll av förhör med Karl Johansson (ca en halv sida             
förhörstext för 3 tim och 10 min), underskrivet av Johansson.  
- Dialogutskrift av åklagarens förhör med Karl Johansson i hovrätten 
- Dialogutskrift av vittnesförhör med förhörsledaren Robert Axelsson 
  i tingsrätten (han hördes ej i hovrätten) 
- Journalanteckningar från läkare för Karl Johansson 1999-2006 
- Skriftlig rättelse av förhörsprotokollen upprättad 2005-05-25 och  
  undertecknad av Karl Johansson 
- Beskrivning av anhållandet och förhörsdagarna 26-28 augusti 2004,  
  upprättad 2005-05-25 och undertecknad av Karl Johansson 
- Tingsrättens dom 2005-09-15 
- Hovrättens dom 2006-03-17 
 
Domskrivningar i tingsrätt och  hovrätt är offentliga.  
Vid återgivning i denna rapport har återgivet material avidentifierats 
vad gäller personnamn, ortnamn och en del andra möjligen identifierande 
uppgifter. Avidentifieringen saknar betydelse för den utredning som här  
görs rörande förhörsmetodiken och frågan  om faktorer som  eventuellt lett 
till uppkomst av falsk bekännelse.  
 
Arbetssätt 
Vid genomgång av materialet var det uppenbart att frågeställningen krävde 
ytterligare information kring Karl Johansson  
- om personlighetsdrag  
- om psykiskt tillstånd vid det aktuella förhöret samt 
- om polisens (organisationens och förhörsledarens m.fl.) beteende   
  gentemot Johansson.  
 
Utredande samtal med Johansson och dennes hustru Birgitta Johansson 
med fokus på de tre nämnda områdena genomfördes enligt vuxenklinisk 
praxis 2006-06-16 kl. 10.00 - 11.30 samt 12.15 - 15.15 i X-stad, totalt 4,5 
timmar. Samtalstiden disponerades på så sätt att jag lyssnade på berättande 
om bakgrunden och historien från makarna Johansson i 90 min, därefter 
bröts för lunch vilken makarna intog på annan plats i X-stad. Efter lunch 
samtalade jag först med Karl Johansson  60 min och därefter med hustrun 
Birgitta Johansson 60 min, varpå följde ett 60 min samtal med båda 
gemensamt. Denna uppläggning möjliggjorde dels att spontana 
händelsebeskrivningar framkom, dels att makarna lämnade uppgifter 
oberoende av varandra och jämförelse kunde ske samt dels att de kunde 
konfronteras med varandras uppgifter och bedömningar. Metoden 
innefattade även observation av Karl Johansson och av dennes samspel 
med hustrun och mig i den aktuella utredningssituationen. Jag antecknade 
hela tiden löpande sådant som framkom även utanför den aktuella 
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frågeställningen för att få en helhetsbild. Advokat AA och makarna har 
även givits tillfälle att under en veckas granskningstid påtala eventuella 
missuppfattningar eller sakfel i mitt yttrande. Referat och citat härrörande 
från makarna är alltså rimligt säkerställda genom bestyrkande. De har även 
kunnat upptäcka andra sakfel i mitt yttrande. Såvitt  jag minns gjordes 
någon eller några få justeringar i sak.  
 
Det samlade skriftliga och muntliga materialet ligger till grund för 
identifiering och klargörande av faktorer som kan ha medverkat till 
uppkomst av felaktigheter i polisens sammanfattningsprotokoll för det 
andra polisförhöret 2004-08-28 i Polishuset i X-stad. Jag behandlar hela 
perioden den 26 – 28 augusti 2004 i vilken det aktuella polisförhöret ingår.  
 
Dokumentationens noggrannhet m.m. 
Det aktuella polisförhöret 2004-08-28 varade 3 tim och 10 min och 
dokumenteras på en halv sida. Det är uppenbart att 
sammanfattningsprotokollet är i hög grad selektivt och i hög grad ett 
sammandrag av vad som sagts. Mycket måste ha sagts från båda aktörerna 
som inte finns redovisat. Det framgår inte av någotdera av 
förhörsprotokollen vilka anmälningspåståenden som Johansson har 
konfronterats med. Förhörsprocessen redovisas inte utan protokollet verkar 
innehålla vad förhörsledaren uppfattat som slutprodukter av 
förhörsprocessen. I protokollet saknas helt uppgifter om vilka påståenden 
och frågor som uttalats av förhörsledaren. Det har även hävdats av 
förhörsledaren i tingsrättens förhör med honom att Johansson satt och grät i 
förhöret. En sådan sak bör dokumenteras då det innebär att personen är i ett 
förändrat medvetandetillstånd när han lämnar uppgifter i förhöret.  
Johansson säger själv på min fråga om detta att han inte alls har gråtit, men  
att han grimaserade på grund av de smärtor han hade. Det saknas helt 
uppgifter i förhöret om att Johansson haft smärtor när han förhördes, att 
han varit tvungen att stundtals stå upp och att han grimaserat.  
 
Det bör även påpekas att i båda förhörsprotokollen saknas antydningar om 
att förhörsledaren skulle ha sökt efter alternativa förklaringar kring 
anmälan, t ex familjekonflikter eller sociala processer i familjen. Några 
frågor i riktning mot alternativa förklaringar verkar av materialet att döma 
inte ha ställts (jfr objektivitetsprincipen, RF 1 kap 9§ och RB 23 kap 4§) 
utan förhören har bedrivits ensidigt bekräftelsesökande, dvs. enligt det 
vanliga tankefelet "confirmation bias" i internationell kognitiv 
forskningslitteratur. Johansson har av materialet att döma därmed enbart 
ställts inför påståenden om att han har gjort sig skyldig till det han anklagas 
för, vilket kan ha varit en mental situation som var svår att värja sig mot 
ifall han inte begått de gärningar han anklagades för. Det framgår inte 
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heller av protokollen att Johansson informerats om att han i efterhand 
kunde ta kontakt med polisen för att göra rättelser, förändringar eller tillägg 
till förhörstexten. Det framgår inte heller att han informerats om 
möjligheter att få ut kopia på förhöret för att i lugn och ro och utan press 
kunna läsa igenom detta.  Han verkar ha pressats att omedelbart och i dåligt 
psykiskt skick ta ställning till ett undertecknande – ett klart olämpligt 
förfarande där förhörsledaren varit ute efter att snabbt få en underskrift, 
inte haft saklighet som målsättning.  
 
Det är min bestämda uppfattning efter att ha sett många anmärkningsvärda 
sammanfattningsprotokoll att sådana vid förhör av vuxna målsägande och 
misstänkt bör ha en säkerställd grund i form av ljudbandsinspelningar.  
I synnerhet bör detta vara lämpligt när förhörsvittnen eller advokat saknas i 
förhörsrummet, vilket gällde i detta fall. Detta fall belyser även att 
inspelningar väl behövs för att dämpa förekomsten av olämpliga 
förhörsmetoder.  Det kan nämnas att i den doktorsavhandling om 
polisförhör som skrivits av Linda Jönsson (1988), så framgår att avsevärd 
del, i många fall det mesta, av innehållet i sammanfattningsprotokoll ofta 
utgörs av formuleringar som den misstänkte inte uttalat. Detta kunde 
fastställas genom att jämföra med utskrifter av parallella bandinspelningar.  
Jönssons forskningsresultat motiverar att inspelningar görs rutinmässigt.  
 
Det är även min uppfattning att den förhörde före undertecknande av 
förhörsprotokoll skall ha kunnat under längre tid i lugn och ro läsa igenom 
texten (och givetvis med egna glasögon). Det bör även vara polisens ansvar 
att tillse att den förhörde vid undertecknandet faktiskt har läst igenom 
texten och därvid befunnit sig i ett tillstånd av mental klarhet. Vid 
svårighet att läsa bör texten kunna läsas upp några gånger för den förhörde. 
I detta fall befann sig Johansson enligt egen uppfattning vid andra förhöret 
i ett mentalt oklart tillstånd och var av polisen berövad sina glasögon. De 
låneglasögon som tillhandahölls möjliggjorde inte någon noggrann läsning 
av protokollstexten till det andra förhöret. Det saknas i förhörsprotokollet 
anteckningar kring de omständigheter som rådde vid undertecknandet, 
vilket innebär undanhållande av viktiga uppgifter.   
 
Personlighetsdrag 
Karl Johansson är vid tidpunkten för förhören ca 56 år gammal.  
Han växte upp i en familj med flera barn. Han kom att arbeta med ett större 
reservdelslager. Med början 2004 är han sjukpensionär till 75 procent och 
arbetar till 25 procent på grund av smärtor. Psykiatrisk historia saknas helt. 
Den mentala hälsan verkar ha varit god hela livet, men skilsmässan från 
förra hustrun jan 2004 var psykiskt påfrestande liksom att bli utsatt för 
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anklagelser och hot från närstående när han kort efter träffat en ny kvinna 
(nuvarande hustrun).  
 
I det dokumentmaterial jag tagit del av finns inga explicita bedömningar av 
personlighetsdrag. Vad materialet antyder är en person som utan att 
motargumentera fogar sig i det han blir utsatt för. Johansson skriver att  
"Jag bad att få en advokat men Robert Axelsson förklarade att en advokat 
fick ändå inte yttra sig vid förhör. Jag litade på att det var sant men jag 
hade ändå önskat att få träffa en advokat innan förhören."  
Enligt Johansson har således förhörsledaren motargumenterat när han bad 
att få en advokat och dessutom ljugit i samband med motargumentationen. 
En advokat kan vara till stor nytta i samband med förhör och särskilt  
som broms på pressande förhörsmetoder och som stöd för en anklagad 
och i synnerhet om personen är felaktigt anklagad. Förhörsledaren har 
inte heller i protokollet antecknat vare sig att Johansson bett om advokat 
eller att förhörsledaren sagt att en advokat inte får yttra sig. Detta senare 
argument är så underligt att Johansson själv knappast skulle kunna ha 
kommit på det utan att det uttalats. Det stämmer inte alls med allmänna 
föreställningar om hur advokater arbetar. Att Johansson inte stod på sig och  
krävde advokat verkar höra till personligheten. Förhörsledaren borde ha 
begripit att detta innebar att det var angeläget med en advokat, speciellt 
som Johansson saknade erfarenhet av polisförhör.  
 
Av det muntliga materialet från Johansson själv och hustrun framgår 
av det de spontant berättar och av svar på av mig ställda frågor tydligt en 
del personlighetsdrag hos Johansson. Dessa uppgifter bekräftas även av 
eller motsägs i vart fall inte av mina egna iakttagelser i samband med 
samtalen.   
 
1. Lyssnande och medgörlig – han säger sig ha lärt sig i samspel med  
    kunder genom åren.  
2. Mycket medlande, förhandlande och starkt undvikande av konflikter 
    Har inga ovänner (frånsett de aktuella släktingarna) och bråkar aldrig  
    med hustrun.  
3. Drivande i yrkesmässiga sammanhang och med stora kontaktnät 
    samt bra på att organisera. Gott självförtroende och yrkesstolthet i  
    företagandet.  
4. Mycket benägen hålla med andra när de pratar. 
5. Säger ja till allt när andra ber om hjälp och tänker minst på sig själv. 
6. Lugn, sansad och blir aldrig förbannad.  
7. Försöker alltid vara trevlig.  
8. Snäll och lånar ut pengar till folk, tror gott om människor, men får  
    ofta inte tillbaka pengarna. Har gjort dåliga affärer på grund av  
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    snällhet.  
9. Vill göra rätt för sig. När han blev lurad på en halv miljon så hamnade  
    han hos kronofogden, men valde i stället för konkurs att klara upp  
    situationen genom förhandlingar med kronofogden och avbetalningar  
    under fyra års tid. Har mycket god kontakt med skattemyndighet och  
    kronofogde. Han söker göra allt rätt och det är viktigt för honom att 
    vara laglydig.  
10. När han mår dåligt så försöker han visa upp utåt att han mår bra.  
11. Mycket social, kommer från en stor familj, har svårt att vara ensam 
     och är van att ha människor omkring sig. Han har alltid radio på när 
     han arbetar.  
12. För Karl Johansson gäller inte att "ensam är stark" utan snarare att 
     "stark tillsammans med andra". Han framstår som fältberoende, dvs  
     beroende av personer i omgivningen för att ge struktur åt sitt liv och 
     tenderar att anpassa sig till omgivningen. Han skaffar omgående en ny  
     hustru när den förra givit sig av. Ett annat slående exempel är när  
     f d hustrun och ett par barn krävde att han skulle gå i terapi. Johansson  
     uppträdde då medgörligt och ringde till både en offentlig och en  
     privat vårdgivare, men ingen av dem ville enligt Johansson ta emot  
     honom då de snabbt insåg att det inte handlade om hans behov utan om    
     de anhörigas.  
 
Sammanfattningvis är Karl Johansson en fysiskt sliten, men psykiskt frisk 
man som söker hålla sig väl med och hålla med omgivningen, vilken han är 
starkt beroende av. Han har svårt att gå in i och klara av konflikter, vilket 
andra drar fördel av. Han har uppenbara svårigheter att i vissa sammanhang 
hävda sin mening och rätt och har en viss benägenhet att låta omgivningen 
bestämma vad som är rätt och vad som ska ske. Med en sådan 
personlighetsprofil kan han onekligen ha rätt stor nytta av en advokat. 
Nuvarande hustrun verkar fungera som ett starkt stöd åt honom och frågan 
är om han skulle klara sig särskilt väl i sitt privatliv utan henne.   
 
Polisens beteende och den misstänktes reaktioner 
Termen polisens beteende avser här såväl organisation och rutiner som 
enskild personals beteende. Jag antar att Johansson bemöts på samma sätt 
och med samma rutiner som många andra som förs in till förhör på 
Polishuset i X-stad. Organisationen verkar inte det minsta ha efterfrågat om 
det fanns några särskilda behov kring den 75% sjukpensionären med värk 
och smärtor, t ex en extra kudde under benen för att lindra smärtorna eller 
en medicinsk kontroll. Jag söker här beskriva förloppet kronologiskt utifrån  
skriftliga och muntliga uppgifter.  
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Dag 1: 26 augusti 2004 
Måndagen den 26 augusti står Johansson arbetsklädd och skall åka till 
en kund för att arbeta och hustrun befinner sig på uppdrag på annan ort.  
Två civila poliser kommer då och hämtar honom till förhör. Johansson får 
inte veta något om vad saken gäller och förstår inte själv vad det kan vara 
frågan om. Johansson får då "känslor av kaos", när han ska följa med. Han 
har aldrig missat ett besök tidigare utan att meddela att han inte kunde 
komma. Han får nu inte meddela vare sig hustrun, den uppdragsgivare han 
var på väg till eller avboka en tid på fotvården. Han förstår inte heller vad 
saken gäller, trots att det förekommit beskyllningar och bråk i familjen. 
 
När förhöret börjar får Johansson förklarat för sig att två av hans döttrar 
anmält honom. Han bad då att få en advokat, men förhörsledaren 
"förklarade att en advokat fick ändå inte yttra sig vid förhör". Johansson 
litar då på att detta är sant och driver inte frågan ytterligare.  
Johansson beskriver hur han upplevde förhöret på följande sätt: 
 
"Förhöret började och under förhörets gång kände jag mig helt maktlös på 
grund av min ensamhet utan stöd och Robert Axelssons negativa utlåtande 
mot mig om hur illa jag låg till i denna situation. Det kändes som att han 
medvetet pressade mig för att bryta ned mitt psyke." 
"Han sa hela tiden att ´Du sitter pyrt till´. Han har redan bestämt sig att 
jag var en förbrytare och visade upp en stel och hårdför attityd. Det kändes 
att dom gjort om mig till en farlig storbov. Hans hatiska attityd att bemöta 
mig gick in i mig." 
"Jag kände mig djupt besviken och ledsen, jag vart viljelös." 
"Alla frågor utgick från att det som fanns i anmälan hade hänt. Frågorna 
ställdes om hela tiden." 
"När jag nekade fick jag varje gång till svar ´Så du menar att Dina barn  
ljuger´.”  
 
Johansson funderade på vad han gjort för något som lett till att de upplevde 
honom så nu. Han sökte hitta ledtrådar. Förhörsledaren var inte intresserad 
av detta. Han väntade länge innan han ställde nästa fråga, vilket Johansson 
tyckte var jobbigt. Johansson återkommer flera gånger till hur han stressats 
av förhörsledarens tystnader. Johansson uppfattade att det bara var 
beskyllningar hela tiden.  
 
Johansson uppmanades skriva under det första förhörsprotokollet. Vid 
genomläsningen kände han inte igen sig och tyckte att det fattades mycket 
uppgifter, som borde stå där. Han orkade dock inte driva frågan och skrev 
under.  
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Johansson hade värk och smärta under förhöret och fick resa sig när han 
behövde. Det hade gått tre månader sedan han hade fått sprutor  och värken 
hade återkommit. Efter förhöret gick förhörsledaren och ringde åklagaren 
och meddelade sedan att han måste låsa in Johansson, då han inte fick 
några erkännanden från honom. Johansson nekades då att ringa samtal till 
sin fru och till fotvården. Han bad förhörsledaren ringa till hustrun på 
hennes mobilnummer, något som förhörsledaren aldrig gjorde. I stället 
ringde förhörsledaren till bostaden, där Johanssons syster råkade befinna 
sig. Johansson menar att det var tjänstefel av förhörsledaren att meddela 
systern att han var hos polisen.  
 
 
Johansson fördes efter förhöret till en cell. Han fråntogs klocka, glasögon, 
plånbok, skor, mobiltelefon och hårborste. Någon tandborste eller något 
ombyte hade han inte med sig – polisen hade kunnat tillse att han fick det 
med sig vid hämtningen. I cellen fanns en hård brits med papperslakan och 
papperskudde och en toalettstol med tvättfat. Johansson kände sig 
"förnedrad". Toalettstolen var en modell med tre brädor. Den hade urin på 
kanter och bräder. Johansson är känslig för bristande hygien och det 
"stannade upp i kroppen" på honom. Han kunde urinera, men kunde inte få 
avföring förrän han kom hem. På väggarna fanns bruna ränder efter något 
som runnit. Golvet var täckt av smutsfläckar. Persiennerna var fördragna så 
det gick inte att se ut.  
"Det kändes så äckligt och vidrigt. Hade jag kunnat stå hela tiden så hade 
jag gjort det." 
Johansson får ingen lunch den dagen och får inget att dricka och mugg 
saknas. På kvällen får han enbart kaffe, juice och en smörgås.  
Frånvaron av klocka gör att han tappar tidsorienteringen. 
Inte förrän dagen efter får Johansson veta att han kan ringa efter personal 
på en knapp om han vill något.  
Han tänker på hur hustrun ska veta att han är där. Han sjunger och vandrar 
i cellen och gör resor i fantasin för att mentalt stå ut med situationen.   
"Första natten jag tillbringade i cellen var outhärdlig på grund av smärta 
och att lysrörsarmaturen lyste rakt i ansiktet. Jag kunde inte släcka ljuset 
då det inte fanns någon strömbrytare i rummet." 
Johansson hade svårt att få någon sömn på grund av värken, på grund av 
avsaknad av en tillräckligt stor kudde att ha under knäna och axlarna, på 
grund av störningar från intagning av andra personer i celler och att det 
utanför cellfönstret fanns/finns en grind för fordon, vilken ljudligt och 
upprepat öppnades och stängdes under nattens in- och utpasseranden.  
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Dag 2: 27 augusti 2004 
Den andra dagen var Johansson inlåst i cellen hela dagen. På natten till den 
andra dagen hade ljuset varit tänt. Frukost, lunch och kvällsmat serverades 
på en bricka som bars in i cellen, ställdes på golvet och relativt snabbt, 
efter någon kvart, bars ut igen. Johansson kunde inte äta så mycket av det 
som serverades - "det var liksom inte min mat". Han tuggade i sig brödet. 
Vid ett tillfälle stjälpte den som ställde in brickan ut kaffet. Johansson bad 
då att få nytt, men fick till svar att han fick ta det som var kvar.  
 
Denna dag var förhörsledaren inne i cellen en kort stund som det verkar för 
att sätta press på Johansson. Det enda budskapet var att "Du sitter djävligt 
illa till", vilket upprepades många gånger av förhörsledaren under dagarna 
på polishuset. Johansson uppfattade inte något annat syfte med besöket än 
att avsikten var att psyka honom. Detta besök och samtal saknar jag 
protokoll för och det dokumenterades förmodligen inte (givet att Johansson 
minns rätt, men han hade inga andra besök att hålla reda på).  
 
Först denna dag på eftermiddagen, dvs. efter mer än ett dygn  i cellen, får 
Johansson veta att han kunde trycka på en knapp för att tillkalla personal.  
 
På denna dag efter frukost började Johansson att se svarta prickar, dvs. 
hallucinationer uppträdde, vilket fortsatte hela dagen. Det var således 
medan Johansson hallucinerade på grund av rådande omständigheter som 
förhörsledaren tog sig tid att ytterligare söka psyka honom. I stället hade 
det varit befogat att tillkalla läkare för bedömning av lämpligheten att hålla 
Johansson kvar i cellen. Ingen brydde sig om hur Johansson mådde 
psykiskt i cellen.  
 
Den andra natten släcktes ljuset på Johansson begäran. Natten förlöpte med  
störningar av samma slag som under den första natten. Smärtorna, den 
obekväma sovplatsen utan kudde under knäna och störningarna i närmiljön 
medförde att Johansson hade svårt att sova och var mycket uppe och gick 
under natten.  
 
 
Dag 3: 28 augusti 2004 
Johansson hämtades till förhör som startade 09.25 och som pågick till 
14.05, men med avbrott för lunch 11.30-13.00. 
  
"Jag bad om att få mina skor att gå i, vilket nekades." Johansson fick gå 
barfota genom polishuset till förhörsrummet och åter två gånger. "Jag 
behöver skor på grund av skador". "Jag möttes av flera personer som såg 
mig. Jag kände att jag var totalt förnedrad. Min tanke var hela tiden hur 
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jag skulle komma därifrån, tanken dök upp att om jag gjorde som Robert 
Axelsson ville så kanske jag fick komma hem." 
"Han frågade och upprepade hela tiden samma saker i örat. Till slut 
började jag tro på det han sa. Det kändes som om jag skulle ha gjort det, 
när jag fått det itutat många gånger. Vid varje beskrivning av det som 
påstods ha skett kom frågor som ´Har du verkligen inte gjort detta?´ och 
´Menar du att dina flickor ljuger?´ Jag kände att ´Jag måste härifrån´.  
Hade det blivit en natt till hade jag blivit tokig.  
Förhörsledaren uppträdde med kall distans, hatiskt och föraktfullt. Jag är 
inte van att bli behandlad så."  
"Jag förstod att för att komma hem var jag tvungen att väga mina ord på 
det sättet att Robert Axelsson skulle bli nöjd. Jag kände hela tiden att han 
hade dömt mig i förväg."  
 
"När jag skulle skriva under fick jag inte mina egna glasögon utan fick 
sätta på andra glasögon som polisen hade tillhands. Det blev bara värre 
med dessa och jag var helt slut i huvudet. Jag såg knappt orden utan 
nästan bara en massa rader och kunde inte läsa längre." 
 
Johansson hade då dag 3 verbalt pressats hårt i förhör 3 tim och 10 min och 
dessförinnan dag 1 under 1 tim och 25 min samt genom förhörsledarens 
odokumenterade indykande i cellen dag 2, totalt mer än 4 tim och 35 min. 
Enligt försäkringskassans bedömning var Johansson arbetsför 2 tim per 
arbetsdag (25%). Detta kan jämföras med förhörstiden 3 tim och 10 min 
under dag 3. Materialet tyder på att Johansson här misshandlats psykiskt 
och med risk för hans mentala hälsa.  
 
"Jag ville inte ha den här skiten längre. Jag måste härifrån. Jag skrev 
under i ren desperation och var helt borta i huvudet när jag skrev på." 
"Jag kände mig tvingad att skriva på för att kunna komma därifrån." 
 
Vid 15-tiden meddelas att Johansson får lämna cellen.  
"Med skrynkliga kläder, orakad, illa luktande och smärta i hela kroppen 
fick jag söka mig till närmaste taxi för att komma hem. På vägen blev jag 
tvungen att möta folk i detta tillstånd." 
 
"Efter dusch, rakning, rena kläder och flera samtal med min fru tog det 
ändå flera dagar innan jag började känna mig som en människa igen. 
Upplevelserna i en instängd cell var fruktansvärda och psykiskt mycket 
påfrestande."  
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Sammanfattande bedömningar kring utredningsmaterialet 
Ur utredningsmetodisk och källkritisk synvinkel kan utifrån befintliga 
uppgifter konstateras 
 
att det ensidiga och förutsättande sättet att utreda/förhöra ligger utanför  
     saklighetens domän och strider mot objektivitetsprincipen i RF 1 kap  
     9§ och RB 23 kap 4§ vilket förundersökningsledaren/åklagaren och  
    förhörsledaren väl bör känna till genom sin utbildning.  Det är även 
    i strid med Europakonventionen att anse en person som skyldig till brott  
     innan domstol avgjort frågan om personen är skyldig. 
     Enligt Europakonventionen artikel 6 punkt 2 gäller följande: 
 
”Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till  
dess hans skuld lagligen fastställts.” 
 
     Utredaren har inte begripit eller vill inte ta på allvar att  
     utredningsarbetet har som syfte att klarlägga vad som hänt, inte att  
     söka bekräfta en övertygelse om vad som hänt eller att pressa någon  
     att bekänna genom verbal våldsteknik.  
     Det saknas helt uppgifter i förhörsprotokollen om att förhörsledaren  
     skulle ha sökt efter andra möjligheter än sin egen  
     förhandsuppfattning.  
att Johansson har psykiskt misshandlats i samband med utredningsarbetet – 
     jag avser då det totala bemötandet, inte bara förhörens genomförande. 
att organisationen fungerar enligt en "vi-och-dom"-princip, analog med  
     situationen i rasistiska samhällen, där "dom" är en sämre slags  
     människor än "vi". Detta sätt att fungera skapar kritik och inte  
     förtroende för organisationen.   
att den knapphändiga dokumentationen inte är godtagbar och innebär att 
    mycket relevant material inte antecknats, bl.a. undanhålls  
    förhörsledarens egna frågor och påståenden helt i protokollen samt 
    en del andra viktiga omständigheter i förhören såsom Johansson  
    smärtbeteenden, att egna glasögon inte användes m.m.  
att den förhörde genom förhörsledarens beteende, rådande rutiner,  
    störningar i miljön och egen sårbarhet pressats över gränsen för 
    vad han tålde och att läkare borde ha fått göra en bedömning. Jag  
    kommer att närmare och på kritisk-vetenskaplig grund utveckla detta i  
    nästa forskningsanknytande avsnitt.  
att undertecknandet av det andra förhörsprotokollet skett under   
    betingelser som inte är utredningsmetodiskt godtagbara och som  
    inte leder till ett sakligt värde i undertecknandet. Ur klinisk,  
   diagnostisk synvinkel förelåg ett tillstånd av mental oklarhet och  
   medvetandestörning (diagnosbeteckning: konfusion) vid  
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   undertecknandet, vilket även föregåtts av synhallucinationer.  
   Jag kommer i följande avsnitt att närmare utveckla även detta. 
att organisationen i enlighet med sin funktionsprincip "vi-och-dom" 
    inte var det minsta intresserad av Johanssons fysiska och psykiska 
   hälsa – det förelåg hälsorisker för Johansson och i den mån beteendet är  
    generellt även för andra personer.    
 
Sammanfattningsvis bör på grund av ovanstående förhörsprotokollen  
bedömas som genom olämplig metodik förfalskade dokument. Lagens 
objektivitetskrav på utredningsarbete bör inte vara obekanta för åklagare 
och utredande polis. Det borde inte heller vara obekant att människors 
förmåga att klara press kan variera mycket. Ett visst mått av värdegrund 
för utredande i ett demokratiskt rättssamhälle kan även vara befogat.  
 
Forskningsperspektiv 
I detta avsnitt tar jag upp några relevanta perspektiv kring uppkomsten 
av de omstridda uppgifterna i särskilt det andra förhörsprotokollet. Jag 
pekar här på faktorer som kan leda till eller bidra till att en person lämnar 
felaktiga uppgifter i polisförhör. Fortfarande finns inget utredande av eller 
ställningstagande till vad som  hänt i familjen Johansson.  
 
Förändrade medvetandetillstånd 
Om man utgår från det vanliga, verklighetsrelaterande vakentillståndet, så 
kan andra medvetandetillstånd betecknas som "förändrade 
medvetandetillstånd". Det finns många slags sådana med varierande 
vanlighet, t ex sömn, dröm, dagdröm, fabulering, raseri, skratt, gråt, eufori, 
psykos, förvirringstillstånd etc. Det som verkar vara gemensamt för nästan 
alla förändrade medvetandetillstånd är att det kritiska, 
verklighetsrelaterande tänkandet är bortkopplat. Uppgifter som lämnas när 
en person (t ex målsägande, vittne eller misstänkt) befinner sig i ett 
förändrat medvetandetillstånd eller som tillkommit vid ett förändrat 
medvetandetillstånd bör ur källkritisk synpunkt betraktas med avsevärd 
skepsis och i regel avvisas. En typ av förändrade medvetandetillstånd 
kallas för "konfusioner" (mental oklarhet, förvirring).  
 
Diagnosen "konfusion" 
Inom det psykiatriska diagnossystemet DSM-IV (1994) används 
beteckningen"delirium" för tillstånd av mental oklarhet. För att undvika 
förväxling med den i Sverige förekommande termen "delirium tremens" 
använder Ottosson (2000) i sin lärobok (för svenska läkare) "Psykiatri" 
(kap 2. Konfusioner) beteckningen "konfusion", vilket är ett vanligt 
fenomen inom sjukvården och även förekommer hos t ex frontsoldater. Det 
är inte frågan om s k demens och inte ett alkoholrelaterat tillstånd.  
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Enligt DSM-IV-manualen innebär en konfusion en medvetandestörning 
som åtföljs av ändringar i tänkandet. Störningen kan utvecklas på kort tid, 
timmar till dagar, och kan fluktuera under dagen. Enligt Ottosson kan den 
totala varaktigheten av ett konfusionstillstånd variera från några minuter 
till ett par månader. Förmågan att fokusera, upprätthålla eller skifta 
uppmärksamhet försämras. Desorientering kan inträffa. Perceptuella 
störningar som vantolkningar och hallucinationer kan inträffa. Konfusioner 
är etiologiskt ospecifika, dvs symtombilden är likartad vid olika 
uppsättningar av orsaker. Ett par faktorer som innebär ökad risk är ålder 
högre än 50 år och förekomst av kronisk sjukdom. Såväl DSM-IV-
manualen som Ottosson pekar på faktorer som sensorisk deprivation 
(berövande av sinnesintryck) och Ottosson pekar på "plötsliga 
förvirringsutbrott hos isolerade fångar". Ottosson nämner även 
konfrontation med en helt ny miljö som faktor. Ottosson påpekar att 
experimentella studer av sömnbrist visar störningar av uppmärksamhet, 
uppfattning och tänkande som är proportionella mot hur lång tid den 
påtvingade sömnlösheten varat. Han nämner sömnbrist i samband med den 
postoperativa övervakningen efter hjärtkirurgi, där hög frekvens av 
konfusionstillstånd har iakttagits (IVA-syndrom). Detta sammanhänger 
enligt Ottosson med frekventa väckningar i kontrollsyfte och svårighet att 
sedan komma till ro på grund av allehanda apparatljud. Enligt Ottosson är 
sömnsvårigheter ofta föregripande symtom vid konfusion och bidrar till 
dess uppkomst och intensitet. Flertalet postoperativa konfusionstillstånd 
debuterar enligt Ottosson inom första veckan efter operationen, vanligast 
på tredje dagen. Den vanligaste affekten under konfusionen är ångest och 
därnäst nedstämdhet och apati. Ottosson pekar även på inverkan av 
"psykologisk atmosfär" och betydelsen av "psykologisk förberedelse".  
 
I det här aktuella fallet med Johansson så har förekommit omfattande 
sömnstörning genom värk och smärtor samt genom löpande nattliga 
ljudstörningar utifrån verksamheten och belysning hela första natten. 
Vidare föreligger sådana faktorer som avsaknad av psykologisk 
förberedelse, sårbar personlighet, upplevda smärtor, upplevt hatisk 
psykologisk atmosfär ("vi-och-dom"-atmosfären), sensorisk och social 
deprivation (inlåst i cell och t.o.m. fördragna persienner), svårt klara 
ensamhet, bristande tidsorientering, ingen kontakt med anhöriga, 
konfrontation med en ny miljö, ålder över 50 år, näringsbrist (otillräckligt 
med mat) och stark psykisk press genom massivt repeterade anklagelser, 
förhör och oro för hustrun. Det förtjänar att understrykas att den vanligaste 
debutdagen för postoperativ konfusion är den tredje dagen enligt Ottosson. 
I Johansson fall börjar tendenser till konfusion med hallucinationer redan 
dag 2 (utan att personal är observant och att läkare tillkallas) och i samband 
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med det långa och pressande förhöret dag 3 bryter Johansson samman inför 
trycket och skriver utan att kunna tänka klart på - av materialet att döma. 
Att vilja bort från den aktuella miljön måste anses vara en frisk och 
självbevarande reaktion i ett kliniskt perspektiv - människor med någon 
livskraft kvar söker överleva.  
 
De av Johansson lämnade uppgifterna i kombination med objektivt 
konstaterbara förhållanden i organisation och arbetsmetoder ger saklig 
grund för diagnosen konfusion (enligt DSM-IV-systemet varianten 780.09 
Delirium  NOS; se kriterierna A, B, C i manualen plus de i fallet specifika  
stressorerna) i samband med det andra polisförhöret. Särskilt bör påtalas 
minuterna i samband med undertecknandet, då Johansson var helt slut, 
mentalt oklar och bara ville därifrån. Johansson beskriver en situation där 
det kritiska tänkandet och omdömesförmågan är bortkopplade och han är i 
ett underläge inför en auktoritet. Det är som kommer att framgå dock inte 
så att en konfusion krävs för ett felaktigt medgivande. En konfusion blir i 
just det här fallet en extra sårbarhetsfaktor bland ett flertal andra faktorer.  
Polisorganisationen har inte alls vid något tillfälle efterfrågat hur 
Johansson mådde psykiskt och fysiskt och tycks ha haft som målsättning, 
inte ett sakligt grundat utredningsresultat, utan att pressa fram 
medgivanden och en underskrift.   
 
Övertygelse hos utredare 
Övertygelser hos förhörsledare framgår antingen direkt genom vad de 
påstår i eller vid sidan av förhöret eller indirekt genom ett ensidigt 
bekräftelsesökande urval av frågor och genom i frågor inbyggda 
förutsättningar. I detta fall framgår förhörsledarens inriktning genom 
inriktningen på materialet i förhörsprotokollen. Alternativa förklaringar har 
inte intresserat förhörsledaren av det antecknade innehållet att döma.  
  
Det varnas allmänt i internationell facklitteratur för övertygade 
förhörsledare (se t ex Ceci & Bruck,1993; Jones, 1992; Raskin & Esplin, 
1991). Edvardsson (2003) konstaterar i en lärobok som används vid 
svenska universitet följande: 
"Utredare med övertygelse om förhållanden, om vad som hänt etc. är en 
utredningsmetodisk orimlighet."  
Utredarens övertygelse kommer att slå igenom i sättet att söka uppgifter, i 
urval/bortval av uppgifter, i sättet att påstå, fråga, svara, tolka samt i 
dokumentation samt i analys och bedömningar. Av de följande 
forskningsperspektiven kommer att ytterligare framgå varför det är  
utredningsmetodiskt orimligt med övertygade eller "troende" utredare.  
Det är även svårt att se hur förekomst av i sakfrågan övertygade utredare 
skulle kunna vara förenligt med lagens bokstav och anda.  
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Grupptryck och grupptänkande 
Det är inom den socialpsykologiska forskningen om grupper väl känt att 
orealistiska föreställningar lätt kan uppkomma i grupper (en grupp är två 
eller fler personer). Exempelvis kan genom att brist på information och 
frånvaro av kritiskt tänkande föreligger s k destruktivt grupptänkande 
("groupthink" i internationell facklitteratur) uppkomma (se t ex Janis, 
1972). I de klassiska och mycket upprepade experimenten (t ex av Asch, 
Sherif m.fl.) rörande grupptryck anpassade sig gruppmedlemmar ofta, när 
andra gruppmedlemmar dessförinnan avgivit uppenbart oriktiga svar på 
enkla bedömningsuppgifter. En del anpassade sig hela tiden, en del ibland 
och en del kunde avvika från de föregåendes svar.  
 
Förhörsledaren och en förhörd person utgör en grupp, där förhörsledaren i 
kraft av sin ställning kan utöva tryck på den förhörde. Att förhörsledaren 
har en övertygelse ökar risken för en grupptryckseffekt eller ett förvrängt 
grupptänkande, t ex ett sökande efter enighet som inte är sakligt grundat.  
Enligt uppgifterna verkar förhörsledaren ha utövat avsevärt tryck på 
Johansson. De korta förhörsprotokollen ställda i relation till förhörens 
varaktighet innebär att det förekommit mycken påverkan som inte 
antecknats, enligt Johansson mycket upprepande och suggererande.   
 
Förväntanseffekter 
Förväntanseffekter eller den s k självuppfyllande profetian har i stora 
mängder av psykologisk och socialpsykologisk forskning sedan 1960-talet 
av Rosenthal och efterföljare påvisats verka genom ett 30-tal kanaler, t ex 
blickar, ansiktsuttryck, tonläge, tystnad, tempo etc. T ex har det varit 
möjligt att få personer att bete sig fientligt enbart genom att nämna för en 
samspelspartner att de var fientliga, varvid denna förväntan förmedlades 
och fick effekt utan att uttalas. Förväntanseffekter har påvisats gälla 
gentemot försöksdjur, vuxna och barn.  
De genom hundratals studier bekräftade forskningsresultaten inom 
forskningen rörande förväntanseffekter utgör ett av skälen till att 
övertygade förhörsledare och ensidiga förhörsmetoder inte bör användas. 
Enligt t ex en internationell forskarrekommendation grundad på denna 
forskning så bör den som leder vittneskonfrontationer inte känna till 
vem i raden av personer som är misstänkt.  
 
En övertygad förhörsledare kan skapa förväntanseffekter hos en förhörd 
person, t ex på så sätt att förväntade svar erhålls.  
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Inlärningspsykologisk forskning 
Det är enligt mängder av forskning inom inlärningspsykologin, sedan 
början av förra seklet, mycket lätt för den sociala omgivningen att skapa 
fenomen/symtom hos en person genom s k klassisk betingning, t ex 
undvikandeinlärning genom att personer lär sig vilka beteenden som leder 
till undvikande av obehag. En annan inlärningsprincip är s.k. operant 
inlärning (konsekvensstyrning) och ytterligare en är s k social modellering 
(observationsinlärning, imitation). Det finns t ex experiment med lärare 
som stått inträngda i ena hörnet vid svarta tavlan utan att begripa att deras 
elever konsekvent positivt förstärkt med uppmärksamhet när de närmade 
sig det ena hörnet, men inte när de närmade sig det andra (förstärkning av s 
k successiva approximationer till önskat beteende). Det finns mängder av 
samtalsexperiment, där t ex hummanden eller nickningar efter vissa ord 
eller innehåll har starkt ökat frekvensen av de förstärkta orden/temana hos 
den som talar.  
 
Forskningsresultaten inom undvikandebetingning, operant inlärning och 
observationsinlärning är tillämpliga även på polisförhör. Den förhörde kan 
lära sig hur obehagliga reaktioner från förhörsledaren kan undvikas. 
Förhörsledare kan t ex genom att visa gillande, ignorerande eller ogillande 
av den förhördes svar efterhand i vissa fall styra den förhörde i den riktning 
förhörsledaren vill (s k successiva approximationer till önskat beteende). 
Det kan även vara så att den förhörde tar efter ord och fraser som 
förhörsledaren använder - ett inte ovanligt fenomen i förhörsutskrifter.   
Genom att kunna uppträda på för den förhörde obehagligt sätt samt både 
fungera som social modell och som den som levererar konsekvenser efter 
svaren kan en ibland stark påverkan uppstå från förhörsledarens sida. Hur 
stark den blir beror på den förhördes motståndskraft. I förhörsutskrifter 
syns ibland hur en förhörd till en början står på sig, men sedan vid en 
vändpunkt börjar hålla med förhörsledaren och söker ge de svar 
förhörsledaren vill ha. Forskningsresultaten inom inlärningsforskningen är 
ytterligare ett skäl till att förhörsledare som driver en viss övertygelse inte 
bör förekomma i utredningsarbete.  
 
Socialpsykologiska lydnadsexperiment 
Socialpsykologen Milgrams experiment över auktoritet och lydnad är  
både kända och väl upprepade. Enligt dessa kunde en försöksledare 
uppmana en försöksperson att ge en annan försöksperson smärtsamma 
och även livsfarliga elektriska stötar genom att trycka på en knapp (den 
andre fick aldrig stötarna, men det visste inte försökspersonerna). Många 
följde försöksledarens, auktoritetens uppmaning, men några var 
motståndskraftiga. Resultaten väckte stor uppmärksamhet och bestörtning 
men stämde väl med erfarenheter från olika krig, tortyr etc. Det är inte 
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svårt att tänka sig att en auktoritet även kan få en person att uppträda 
självskadande eller destruktivt mot sig själv. Det finns i praktiken olika 
exempel på hur personer blivit skadade psykiskt och/eller fysiskt genom att 
följa auktoriteters, t ex sektledares, uppmaningar. Att göra experiment där 
människor faktiskt skadas är inte etiskt godtagbart.  
 
Lydnadsexperimentens resultat är ytterligare ett skäl till att övertygade 
förhörsledare inte bör förekomma. Förhörsledare kan uppfattas som 
auktoriteter. Målsäganden, vittnen och offer kan komma att "lyda" 
förhörsledarens uppmaningar att lämna uppgifter av visst slag även om de 
skadar andra eller dem själva.  
 
 
Forskning rörande falska/omtvistade bekännelser   
Korta översikter över frågan om falska bekännelser ges i t.ex. Christianson 
& Granhag (red. 2008, kap. 18) och Howitt (2006, kap. 15).  
Det är väl känt att falska bekännelser är något som förekommer även 
utanför tortyrkammare, men vad som torde vara mindre känt är hur de 
uppkommer och det är mest frivilliga falska bekännelser som omtalas, t.ex. 
drabbas polisverksamheten av sådana. Begreppet falsk bekännelse 
tillämpas såvitt jag funnit vanligen på de fall när en misstänkt som inte 
begått ett brott erkänner. Begreppet framstår dock som lika tillämpligt när 
en person efter press bekänner sig ha varit utsatt för ett brott som inte ägt 
rum. Ett historiskt exempel är att i samband med t ex häxprocesserna i 
Sverige och utomlands förekom i dagens intellektuella ljus inte bara många 
falska bekännelser av de anklagade häxorna utan också av många barn och 
ungdomar som uppgav sig ha deltagit i Blåkullafärder mm. (se t.ex. 
Ankarloo, 1971; Hiärne, 1676). Fenomenet inträffar även utan press. 
Enligt det statliga betänkandet över Palmeutredningen, så hade 1998 totalt 
95 personer erkänt att de mördat statsministern, idag lär det vara ännu fler. 
I dagens USA finns många människor som rapporterar sig (ofta efter 
"hjälp" av hypnoterapeuter) ha varit utsatta för fysiska och sexuella 
övergrepp av utomjordiska varelser, s k abduktioner av "aliens". Där finns 
liksom i fallet med häxprocesserna kulturella förutsättningar för fenomenet 
genom att många miljoner amerikaner enligt forskningsstudier på fullt 
allvar tror att sådant förekommer. Exempel på mycket omtalade, 
omtvistade bekännelser i Sverige utgör den påstådde storspionen Enboms 
uppgifter (se Arne Trankells utredning och bok "Chef för grupp norr" samt 
Bresky, 2008) och på senare år den påstådde mördaren Thomas Quicks 
serie av bekännelser (som han senare förklarat som resultat av påverkan av 
terapi, droger m.m. Se Bergwall & Bergwall, 2009) Det kan naturligtvis i 
en del fall vara svårt att fastställa om en bekännelse är falsk eller enbart 
tvivelaktig.  
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Bekräftande av en händelse från en annan persons sida kan vara en kraftfull 
teknik för att skapa en falsk bekännelse visar forskning av Kassin & 
Kiechel (1996). Under vissa försöksvillkor (att handlingen gått snabbt och 
falskt vittne som påstod sig ha sett handlingen) så fick forskarna ända upp 
till 100% av vuxna försökspersoner att skriftligt erkänna att de begått 
handlingar (skada en dator genom att trycka på fel knapp) som de inte 
begått. Försökspersonerna rapporterade härvid falska minnen av vad som 
inträffat. Loftus (1997) pekar på att det sociala trycket är en viktig faktor 
vid uppkomst av falska minnen. Experimentet visar att förmodligen nästan 
alla kan förmås till en falsk bekännelse och dessutom med relativt enkla 
och snabba påverkningsmetoder och utan att några sårbarhetsfaktorer 
föreligger.  
 
I sin översiktsbok "Psychology and crime" (2002) konstaterar Putwain & 
Summons inledningsvis följande i avsnittet "False confessions". 
 
"The most problematic issue raised by the use of coercive interrogation 
tactics is that of false confessions. Cases like those of the Birmingham Six 
and the Guildford Four, in which innocent people were convicted of 
terrorist offences on the basis of false confessions, have brought this 
problem into the public eye over the course of the 1990s. Unfortunately, 
Gudjonsson (1992) points out that the police are generally reluctant to 
concede that false confessions happen and hence tend to over-rely on 
confessions as evidence of guilt." (min understrykning) 
  
En internationell auktoritet inom området idag är forskaren och f d 
polismannen Gudjonsson (1992, se även Gudjonsson & Haward, 2003), 
som har sammanfattat teori och forskningsresultat internationellt rörande 
falska bekännelser och redovisat ett antal belysande fall (kap. 10,11,12) 
från Storbrittannien. Gudjonsson (a.a., p. 205) anser att det är typiskt med 
en kombination av faktorer som har att göra med förhörens natur och med 
personens psykologiska sårbarhetsfaktorer. Gudjonsson pekar bl a på de 
varierande typer av "coercive persuasion" (tvångsmässig övertalning), 
som använts i kommunistländer - i Ryssland och i Kina. I Sverige har vi 
ofta, bl a utifrån en grundlig bok av min framlidne kollega Wächter (1965) 
med en mer populär term talat om "hjärntvätt" och därmed ofta haft de 
milda men effektiva övertalningsmetoder som amerikanska soldater och 
officerare utsattes för i Koreakriget i åtanke. Det är ett obestridligt faktum 
att många människor som kan anses normalfungerande under vissa 
omständigheter avger falska bekännelser. T ex anges av Beck & Godin 
(1951) hur en av bokens författare (historieprofessor vid arresteringen) 
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trots beslutsamhet att inte bekänna efter 50 dagars ryska förhör bröt 
samman och falskeligen bekände väpnad revolt och terrorhandlingar.  
 
Vissa faktorer ökar dock sannolikheten. Brandon & Davies (1973) fann i 
ett rättsligt sammanhang vid en undersökning av falska bekännelser att tre 
viktiga faktorer var mentalt handikapp, ungdom resp psykologisk 
sårbarhet/störning i något avseende. De antydde att dessa faktorer kunde 
vara förknippade med förhöjd suggestibilitet.  
Metoder för att åstadkomma falska bekännelser behöver inte vara brutala 
vare sig fysiskt eller verbalt. Cunningham (1973) intervjuade många av de 
900 brittiska återvändande fångarna från Korea.  Det mest slående 
resultatet var att omkring 80% av dem hade utfrågats så subtilt att de inte 
uppfattat att de blivit förhörda. Subtila utfrågningsmetoder kombinerades 
med intensivt grupptryck för att åstadkomma förändring.  
Ofshe (1991) preciserar uttrycket "coercive persuasion" på följande 
sätt:(programmes) "of social influence that are capable of producing 
substantial behaviour and attitude change through the use of coercive 
tactics, persuasion, as well as interpersonal and group-based influence 
manipulations" 
 
En förändring åstadkoms genom att det finns ett motiv att förändras och 
genom att en indikation ges beträffande riktningen för förändringen. 
Förändringen behöver belönas/förstärkas för att vidmakthållas. Gudjonsson 
(a. a., p. 217) konstaterar att "coercive persuasion" är ett socialpsykologiskt 
fenomen som inbegriper sociala processer vilka kan äga rum i en mångfald 
av sammanhang. Experimentresultat från Bem (1966, 1967) pekar på att 
avgivandet av en falsk bekännelse resulterar i att försökspersonerna senare 
håller bekännelsen för sann. "Saying may become believing".  
 
Kassin & Wrightsman (1985) föreslår tre olika slag av falska bekännelser, 
vilka de kallar för "voluntary" (frivillig felaktig bekännelse), "coerced-
compliant" (påtvingad, personen bekänner felaktigt trots att personen inser 
att det är fel) och "coerced-internalized" (påtvingad, personen bekänner 
felaktigt och tror bekännelsen är riktig).  
Exempelvis kan önskan om berömmelse eller oförmåga att skilja på fakta 
och fantasi leda till frivilliga bekännelser. Påtvingade bekännelser med 
insikt om att bekännelsen är fel kan sammanhänga med att den som 
bekänner vill få slut på förhöret, vill gå hem, vill få lägre straff (om 
personen tror sig bli dömd) eller vara ett sätt att svara upp mot 
förväntanstrycket i situationen. Beträffande påtvingade bekännelser som en 
person själv tror på hävdar Gudjonsson & MacKeith (1982) att detta slag 
av bekännelser uppkommer genom ett "memory distrust syndrome" (förlust 
av tilltro till eget minne), där den förhörde börjar förlita sig på externa 
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informationskällor. I en variant av "memory distrust syndrome" har den 
förhörde inget som helst minne av om han/hon begått handlingen eller inte. 
I en annan variant av detta syndrom har den förhörde till att börja med ett 
klart minne av att inte ha begått gärningen, men genom subtila 
påverkningar från förhörsledaren börjar den förhörde gradvis att misstro 
sina egna minnen och övertygelser. Ofshe (1989) bedömer detta slag av 
bekännelse som analog med "thought reform", dvs. i svensk terminologi 
"hjärntvätt". Hos den förhörde skapas tvivel och förvirring, vilket leder till 
förändrad verklighetsuppfattning. I hypnoslitteratur t ex av den ledande 
företrädaren Milton Erickson (1978), anges förvirring som en lämplig 
grund för att ge suggestioner och sådana kan ges i samtal, någon 
arrangerad hypnossituation krävs inte.  
 
Kassin & Wrightsman (1985) pekar på att "coerced-internalized" falska 
bekännelser bl a kan inträffa vid "a trance-like state of heightened 
suggestibility", liknande hypnos. Gudjonsson (a. a., p 230) menar att 
förhörstekniken sannolikt är en starkt avgörande faktor vid falska 
bekännelser. Ofshe (1989) anger ett antal egenskaper hos förhörstekniken 
som ökar sannolikheten för "coerced-internalized" falska bekännelser. 
Exempelvis: övertygelse och självsäkerhet hos den som frågar, isolering 
från dem som anser något annat, undanhållande av motsägande 
information, långa förhör, känslomässig intensitet, krävande 
förhållningssätt, att skapa fruktan hos den förhörde, att påminna om 
svagheter hos den förhördes minne.Gudjonsson (a. a., p. 232) anser att 
detta slag av tekniker verkar få den förhörde att tappa förtroendet för sitt 
eget minne, bli förvirrad och okritisk. I en studie av fyra fall av "coerced-
internalized" falska bekännelser fann Ofshe (1989) tre gemensamma 
personlighetsfaktorer/sårbarhetsfaktorer: tillit till auktoriteter, svagt 
självförtroende och förhöjd suggestibilitet. Enligt Gudjonsson (a. a., p 232) 
har Ofshe meddelat att "coerced-internalized" falska bekännelser  typiskt 
utmärks av tentativa uttryck sådana som "I guess I must have" och "I think 
I did this next".  
 
Gudjonsson påpekar att förhörda som inte är på något betydelsefullt sätt 
sårbara vid förhörens början kan avge "coerced-internalized" falska 
bekännelser förutsatt att de utfrågas under längre tid och med viss teknik 
och taktik. I vissa av de konkreta brittiska rättsfall som Gudjonsson 
beskriver är det anmärkningsvärt hur lite utfrågning och påverkan som 
förekommit före den falska bekännelsen. 
  
Det finns här skäl att citera justitierådet Gregows (1996) i ljuset av det här 
anförda mycket befogade påpekande rörande incestmål, där han vill 
åstadkomma en uppstramning:  
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"Det förutsätts att förhöret har hållits på oklanderligt sätt samt att 
uppgifterna inte kan ifrågasättas av skäl som har berörts i det föregående 
eller av andra skäl."   (han syftar här främst på barnförhör) 
 
I det här aktuella fallet finns enligt materialet tecken på både processer av 
typen "coerced-compliant" och "coerced-internalized" samt tecken även på 
"memory distrust syndrome" i samband med det andra polisförhöret och 
undertecknandet. Konfusionen kan ha bidragit till 
internaliseringstendenser.  
 
  
Sammanfattning av forskningsperspektiv  
Utifrån tillgängliga uppgifter bedöms att Johansson befann sig i ett  
kliniskt förvirringstillstånd, konfusion, när han undertecknade det andra 
förhörsprotokollet. Konfusionen hade drivits fram genom isolering, 
Johanssons psykologiska och medcinska förutsättningar, förhörsledarens 
pressande beteende, Johanssons reaktioner på miljön och 
förhörsmetodiken. Ett undertecknande i konfusionstillstånd har ur  
källkritisk synpunkt inget sakligt värde. Det finns goda skäl/sakliga 
grunder för att misstänka att det är felaktigt och därmed skall det förkastas 
- en vedertagen källkritisk grundprincip. 
Huruvida personen begått det påstådda brottet är logiskt sett en annan 
fråga.  
 
Genom forskningsperspektiven har en del faktorer som fanns med i den 
process Johansson utsattes för något tydliggjorts. Johansson utsattes av 
uppgifterna att döma för förväntan att bekänna, suggestioner, socialt tryck, 
uppmaningar från förhörsledaren och allmänt rådande inlärningsfaktorer.  
Eftersom inga dialogutskrifter finns går det inte att mer exakt bestämma 
de tekniker som förekommit. Polisorganisationen har så att säga sett till 
att undanröja bevisningen rörande de egna metodernas karaktär genom att 
inte spela in förhören.  
 
Johansson medgivanden och underskrift i det andra polisförhöret 
uppkommer interaktivt under inverkan av faktorer hos Johansson själv 
(exempelvis ålder, medgörlig personlighet, medicinskt tillstånd, smärtor, 
sömnbrist), faktorer hos förhörsledaren (exempelvis övertygelse, 
suggestioner, frekventa upprepningar, hård attityd, trakasserier) och i 
samspelet (exempelvis socialt tryck, förväntan, inlärning, lydnad inför 
auktoritet, lång förhörstid) samt faktorer hos systemet i övrigt, t ex rutiner, 
attityder och störningar från verksamheten. Att Johansson inte fick använda 
sina egna glasögon ter sig absurt och säger mycket om systemets eller 
förhörledarens attityd. Att få tillgång till advokat och att använda sina egna 
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glasögon vid undertecknande av förhörsprotokoll bör vara en rättighet. Att 
som sjukpensionär med smärtor bli förhörd under 3 tim samma dag 
är klart olämpligt.   
 
Ur kritiskt-vetenskapligt perspektiv kan konstateras att Johansson påstådda 
medgivanden saknar sakligt värde.  
 
Förhörsledarens version 
Hur förhörsledaren uppfattat förhörens innehåll framgår av 
förhörsprotokollen och av vittnesmålet i tingsrätten (referat i tingsrättens 
dom). Som redan påpekats är det en del uppgifter av betydelse som inte 
antecknats i förhörsprotokollen och dessa måste med hänsyn till den 
antecknade tidsåtgången även vara starkt reducerade i förhållande till vad 
som uttalats.  
 
En nära tillhands liggande tolkning är att detta inte enbart är en fråga om  
att reducera arbetet utan även en fråga om att skydda förhörsarbetet mot 
insyn, särskilt som inga ljudbandsinspelningar görs.  
 
När förhörsledaren förhörs i tingsrätten ca juni 2005 bör det ha förflutit 
ca 10 månader sedan förhören med Johansson i slutet av augusti 2004. Det 
kan efter den tiden vara svårt att minnas vad som förekommit under ett 
förhör. Forskningsresultat rörande samtalsminne (bl.a. under min ledning 
vid Örebro universitet) pekar på stora bortfall, förändringar och falska 
tillägg redan vid erinring efter timmar eller några dagar. I detta fall har 
förmodligen förhörsledaren genomfört många andra förhör sedan dess och 
risken för sammanblandningar, t ex retroaktiv inhibition (bakåtriktad 
störning), är stor. Däremot har Johansson endast sina två egna förhör att 
minnas, vilket inte behöver betyda att han minns allt av vikt eller minns rätt 
i varje avseende. Sådant som mycket repeterats i förhören blir dock lättare 
att minnas. Han bör ha ett minnesmässigt försteg i förhållande till 
förhörsledaren och dessutom var förhören händelser av extraordinär 
betydelse för honom själv, medan de varit mer ordinära händelser för 
förhörsledaren.   
 
Det kan även anmärkas att förhörsledarens i tingsrätten lämnade uppgifter 
inte ter sig särskilt trovärdiga vid en jämförelse mellan uppgifterna och de 
av honom själv upprättade förhörsprotokollen (jag bortser här i från att 
förhörsledaren och Johansson motsäger varandra på ett antal punkter).  
Exempelvis hävdar förhörsledaren i domstolen följande beträffande 
förhören med Johansson: 
"Han har inte sovrat vad som sagts utan skrivit ned det som förevarit." 
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Senare i domstolsförhöret hävdar han att Johansson började gråta p g a vad 
som hänt. Detta finns inte alls noterat i förhörsprotokollet och det finns 
därmed skäl att misstänka sammanblandning med någon annan förhörd 
persons beteende. Det finns inte heller i något av förhörsprotokollen 
antecknat något som helst om Johanssons smärtor och att han måste resa 
sig i samband med förhören. Det har inte heller noterats att Johansson fick 
skriva under det andra förhörsprotokollet utan tillgång till sina egna 
glasögon, ett faktum som inte bestrids av förhörsledaren i tingsrättens 
förhör. Förhörsledarens besök i cellen och vad denne då uttalade finns inte 
noterat (förutsatt att Johansson uppgift därom är korrekt).  
  
Förhörsledaren har i båda förhörsprotokollen med konsekvent metod 
underlåtit att skriva något om vad han själv påstått eller frågat, en 
undanhållandeteknik som innebär att en förhörsledare kan tillåta sig  
uttala vad som helst utan att det antecknas i protokollet. En "sovring" 
förvisso och ett sakligt icke godtagbart förfarande som starkt undergräver 
trovärdigheten hos både förhörsprotokollen och förhörsledaren. Det kan 
finnas anledning erinra om att förtigande enligt internationellt använd 
definition av lögn och inom svenskt rättsväsende bedöms som lögn (jfr 
vittnesedens utformning med "intet förtiga...").  
Det kan knappast begäras av en förhörd att han skall inse att han bör kräva 
att det förhörsledaren själv påstått och frågat skall tillfogas, t ex att 
förhörsledaren skall anteckna antal gånger denne sagt "Du ligger pyrt till" 
och andra repeterade psykningar och suggestioner.   
 
Det kan även anmärkas beträffande hur förhörsledaren 10 månader efter 
förhören säger att han "upplevde" Johansson att det är möjligt att uppleva 
en annan person hur som helst och att olika bedömare kan ha olika 
upplevelser. Den viktiga frågan är hur Johansson själv upplevde situationen 
och detta verkar inte förhörsledaren eller någon annan ha informerat sig 
om. Förhörsledaren tillsåg dessutom aktivt att Johansson inte fick något 
juridiskt stöd – en för förhörsledaren mycket besvärande omständighet.  
 
Det framgår som påpekats även av förhörsprotokollen att förhören 
bedrivits ensidigt i strid med lagens objektivitetsprincip och att sökande 
efter alternativa förklaringar till anklagelserna underlåtits. Det är utifrån en 
sådan förfalskad utredning som förhörsledaren uttalar sig i tingsrätten 
(förhöret förs sedan även in i hovrättens förhandling).  
 
Dessvärre kan förhörsledarens uppgifter i tingsrätten ur källkritisk 
synpunkt inte bedömas som tillförlitliga och Johansson uppgifter har 
försteg ur källkritisk synpunkt, då de t ex ger en rimligare förklaring till 
varför förhörsprotokollen ser ut som de gör vad gäller omfattning och 
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inriktning på det noterade innehållet. Samma förhörsprotokoll innebär att 
förhörsledaren ljuger på en del punkter i förhållande till vad han säger i 
tingsrätten.   
 
 
Utredningsmetodiska slutsatser 
Det bör även påtalas att den använda utredningsmetodiken bryter mot ett  
generellt saklighetskrav på öppen redovisning av vad som förevarit. Något 
så enkelt som ljudbandsinspelning skulle kunnat tillfredsställande 
säkerställa vad som förevarit. Det är beklagligt att polis och åklagare inte  
medverkar till att säkerställa uppgifter med tanke på de allvarliga 
konsekvenser som brister i uppgifter kan medföra. Ett alternativ är att 
de förhörda personer som så önskar erhåller en inspelning av förhöret. 
En frånvaro av öppen redovisning utgör generellt i många sammanhang 
grund för källkritiska misstankar om att allt inte går rätt till.  
 
I det aktuella fallet har utredningsmetoder utanför saklighetens domän 
använts och de omstridda medgivandena från Johansson saknar ur kritisk-
vetenskaplig, källkritisk synvinkel sakligt värde. Det står även klart utifrån 
uppgifter från förhörsledaren själv att förhörsprotokollen i vissa avseenden 
har förfalskats genom förtiganden och att utredningen förfalskats genom  
både ignorerande av alternativa hypoteser och genom extrem press mot 
den misstänkte.   
 
Efterskrift om Rikspolisstyrelsens handbok 2009 
Rikspolisstyrelsens handbok om ”Brott i nära relationer” (2009) 
innehåller ett kortfattat avsnitt om ”Förhör med misstänkt” (sid. 44-45). 
Här talas helt rimligt om ”bra bemötande”, ”bra kontakt”, ”respekt”. Där 
nämns även  
”Det är angeläget att förhörsledaren undviker fördömande ord och uttryck 
i förhöret och är uppmärksam på sitt eget kroppsspråk.” 
Det påpekas också att  
”Med fördel kan videoinspelning av förhöret användas för att på  samma 
sätt som för målsäganden ha tillgång till detta förhör i rätten, om den 
misstänkte ändrar sina uppgifter i domstolen eller vägrar att uttala sig.” 
En annan stor fördel med sådan inspelning är att brutal eller starkt osaklig 
förhörsmetodik sannolikt undviks, då den kommer att synas och höras. 
Logiskt kan kring det sista uttalandet påpekas att en misstänkt kan ändra 
uppgift även i korrekt riktning. En allvarlig utredningsmetodisk fråga som 
inte alls berörs är att det kan finnas anledning att inrikta urvalet av frågor 
mot fler hypoteser än en enda – något som gäller även målsägande och 
eventuella vittnen.  
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Uppgifter även kring sådant som kan tala till den misstänktes fördel bör 
följas upp (Rättegångsbalken 23 kap 4§).  
Det är en inte särskilt bra metod, som nämns, att ett förhörsprotokoll läses 
uppav förhörsledaren. Människor klarar inte av att på ett tillräckligt 
tillförlitligt sätt löpande lyssna och kritiskt granska det som läses upp. När 
man skall kritiskt överväga en formulering så kommer nästa. Det kan vara 
lätt att missa felaktigheter. En förhörd person bör i lugn och ro få läsa 
igenom, helst mer än en gång, ett förhörsprotokoll, och bör uppmanas att 
göra det även  om personen inte vill. Rätt anmärkningsvärda resonemang är 
även de som här förs kring om den förhörde vill göra ändringar eller har 
synpunkter.  
 
”Ändringar bör inte göras inne i protokollet utan läggas till på slutet i  
förhörsprotokollet för att påvisa hur den hörde ändrat sin utsaga. ” 
 
Det är ju inte alls säkert att den hörde ändrat sin utsaga utan den kan vara 
felaktigt återgiven eller ha tappats bort av förhörsledaren. Förhörsprotokoll 
har en sammanfattande karaktär.  
 
Man kan inte förutsätta att alla anteckningar är alltigenom korrekta. På 
Örebro universitet har jag under minst 15 års tid gett kanske totalt tusen 
kursdeltagare i uppgift att genomföra och spela in ca 10 min långa samtal 
med barn, skriva ner vad som sagts, och sedan göra en utskrift av 
bandinspelningen och noga jämföra med vad som faktiskt sagts. Resultaten 
är desamma och även om två intervjuare får förhandla om vad som sagts. 
I praktiskt taget alla dessa laborationer så uppkommer bortfall av vad som  
sagts, förvrängningar och felaktiga tillägg. Poliser är förvisso underkastade 
samma allmänmänskliga minnesproblem.  
 
”Ytterst finns möjligheten att förhörsledaren förhörs som vittne om 
omständigheterna kring förhöret.” 
 
Det kan man ju göra, men det behöver inte betyda att det förhörsledaren  
då säger är korrekt eller sant. Inte bara de ovan nämnda laborationerna  
utan även forskningsartiklar kring samtalsminne visar att vi inte kan 
minnas samtal ordagrant och att felaktigheter i form av stora bortfall, 
förvrängningar och felaktiga tillägg är frekventa. I fallet med en 
förhörsledare kan dessutom psykologisk förekomst av en övertygelse eller 
önsketänkande påverka minnet. Att minnen snedvrids i linje med  
befintliga uppfattningar eller egna intressen har visats  inom 
minnesforskningen. Vad som även talar emot ett vittnesmål om vad som  
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sagts i ett förhör är att som forskning visat kan innehåll i samtal 
sammanblandas (s.k. interferens) med tidigare eller senare genomförda 
samtal. Episodminnen är utomordentligt sårbara och efterhand försvinner 
den stora massan från minnet. Till detta kommer möjligheten att  
förhörsledaren i fallet fabulerar eller ljuger, vilket allmänt sett är  
frekventa fenomen.  
Det mänskliga minnet är mycket mer otillförlitligt än vad vi vill medge 
och många av felen märker vi inte själva. Problem av detta slag bör 
undanröjas genom tillgång till åtminstone ljudinspelningar av vad som 
faktiskt sagts. Vittnesmål om vad som sagts vid samtal innehåller ofta  
viktiga fel.  
 
Videoinspelning av förhör med målsägande och misstänkt är utmärkt, då  
exakt vad som sägs säkerställs och då olämplig förhörsmetodik (t ex 
ignorerande av alternativa hypoteser, felaktig frågeteknik, 
tillhandahållande av ledtrådar etc. ) både  kan motverkas och blir tydlig, 
när den förekommer. En viktig aspekt är att allt som sägs utanför 
inspelningen dokumenteras, t.ex. före respektive eller efter inspelning eller 
om förhörsledaren springer till cellen och säger något till den misstänkte.  
Om  inte videoinspelning kan ske bör ljudinspelning av det som sägs vara 
ett minimum och inspelning bör bevaras åtminstone tills saken är avgjord 
och kunna granskas under processen om behov uppkommer. Samma skulle 
kunna gälla vittnen med mycket viktiga iakttagelser, hellre ett för mycket 
än ett för lite. Det torde vara obestridligt att inspelningar kan avsevärt höja 
rättssäkerheten. De som har skumma motiv (t ex ljugande bovar eller 
manipulerande förhörsledare) kan dock känna sig mer trängda. Öppen 
redovisning är viktigt för sakligt utredningsarbete. Att inspelningar kan 
utgöra ett viktigt underlag för forskning, utvecklingsarbete och utvärdering 
är ett extra gott skäl för att rutinmässigt arbeta med inspelningar.  
 
Tankefel 
Förekomst av tankefel i utredningsarbete utgör ett viktigt område att  
klargöra (se Edvardsson, 2003; Pohl, 2004) på grund av de svårartade  
konsekvenser som en del tankefel ibland får. Det kan påpekas att  
bakom metodfel figurerar tankefel, dvs. sätt att tänka som inte tål  
närmare kritisk prövning. Följande viktigare tankefel kan konstateras 
i polisens utredningsarbete. 
 
- alternativa hypoteser kring vad som faktiskt hänt ignoreras, dvs. 
  tankefelet imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning) föreligger. 
 
- antisocial (”psykopatisk”) tanke- och beteendestörning förekommer på så  
  sätt att den misstänkte förnedras och plågas och behandlas på sätt som är  
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  ovärdiga ett demokratiskt rättssamhälle. Detta tänkande får näring 
  av ”vi-och-dom”-tänkande (kanske delvis oundvikligt, delvis inte). En  
  viss respekt och värdighet i bemötandet bör krävas oavsett om en person  
  begått något brott eller inte. Exempelvis kan misstänkas att de svinaktiga  
  förhållanden i cellen och störningar som den misstänkte beskriver  
  tillhör en uttänkt strategi för att pressa misstänkta. Ignorerandet av 
  den misstänktes medicinska problematik är antagligen även det  
  avsiktligt för att pressa honom. Problematiken var mycket uppenbar. 
 
- cirkulär logik, dvs. förhörsledaren anser sig veta vad som hänt och  
   genom press och suggestioner söker han nå fram till en bekännelse 
   i  linje med sin övertygelse – cirkeln sluts när den misstänkte skriver 
   under bekännelsen. Övriga tankefel blir ett slags hjälptankefel till 
   den cirkulära logiken (strävandet att nå fram till det man utgår från).  
   Detta har förstås inte med saklighet att göra. Saklighet kräver öppenhet 
   för olika resultat, inte att resultatet är givet.  
 
- dokumentationsfel, dvs. relevanta omständigheter saknas i  
  dokumentationen.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande utgör ett komplement till den cirkulära  
  logiken 
 
-  falsifieringsfel genom att falsifiering undviks för den enda hypotes 
    som förhörsledaren undersöker och söker enbart få bekräftad, inte 
    falsifierad genom att söka efter motevidens. 
 
-  förbiseende av möjligheten av falsk bekännelse givet de  
   förhandenvarande omständigheterna. 
 
- förtigandefel – det visar sig i detta fall att förhörsledaren förtigit ett 
   antal viktiga omständigheter i förhörsprotokollet (att medvetet  
   undanhålla relevant information faller under internationellt vedertagen 
   definition av lögn (medvetet vilseledande). 
 
- förändrat medvetandetillstånd anses inte relevant. Den misstänkte  
  uppmanas att skriva under en bekännelse under konfusion (mentalt  
  förvirringstillstånd) och smärtor. 
 
- noggrannhetsfel i dokumentationen som är mycket knapphändig  
   (två sammanfattningsprotokoll på vardera en halv sida svarande 
   mot 4,5 tim förhör). 
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- pressfel, dvs. det är förstås ett tankefel att uppgifter som tillkommer 
   efter omfattande suggestioner och press gentemot en sårbar person  
   skulle ha något sakligt värde. 
 
- undanhållande, dvs. första natten undanhåller man den misstänkte 
  att han kan signalera efter personal. Den misstänkte undanhålls även  
  advokat. Förhörsledaren undanhåller sitt eget agerande med frågor 
  och påståenden i förhörsprotokollen. Förhörsledaren undanhåller 
  hur den misstänkte mår under förhören. Att man genom att undanhålla 
  relevanta omständigheter skulle nå mer korrekta utredningsresultat 
  är givetvis ett tankefel. Jfr punkten öppen redovisning.  
 
- öppen redovisning av vad som skedde under polisförhören saknas, vilket 
  pekar på det bakomliggande tankefelet att öppen redovisning är oviktig. 
 
- överkonfidens, dvs. övertro på egen bedömning tillhör förhörsledarens  
  tankesyndrom.  
 
Förekomsten av de ovan nämnda tankefelen, särskilt den cirkulära logiken,  
utgör ett s.k. källkritiskt kluster (grupp av förkastelsekriterier), som utgör  
saklig grund eller tillräckligt skäl för att förkasta resultaten av förhören, 
då de kan starkt misstänkas ha gett fel resultat i sak. En hypotes kan för 
övrigt inte anses bekräftad (enligt vetenskapsfilosofen Popper och många 
andra) när man inte sökt falsifiera den och i detta fall dessutom ignorerat  
möjligheten av alternativa hypoteser utifrån en uppenbar familjekonflikt.  
Det här aktuella fallet uppvisar en svårartad tankepatologi i  
polisutredningen.  
 
Referenser 
Ankarloo, B. (1971). Trolldomsprocesserna i Sverige. Akad. avh. 
           Stockholm: Nordiska bokhandeln.  
Beck, F., & Godin, W. (1951). Russian purge and the extraction of  
           confession. London: Hurst & Blackett. 
Bem, D. J. (1966). Inducing belief in false confessions. Journal of  
           Personality and Social Psychology, 3, 707-710. 
Bem, D. J. (1967). When saying is believing. Psychology Today, 1, 21- 
           25. 
Bergwall, S., & Bergwall, S-O. (2009). Thomas Quick är död. Stockholm: 
           Blue Publishing.  
Brandon, R., & Davies, C. (1973).Wrongful imprisonment. London:  
           George Allen & Unwin. 
Bresky, T. (2008). Kodnamn Mikael: spionaffären Enbom och kalla kriget. 
            Stockholm: Ordfront.  



 30

Ceci, S.J., & Bruck, M. (1993). The suggestibility of the child witness:  
       A historical review and synthesis. Psychological Bulletin, 113,  
       403-439. 
Christianson, S.Å., & Granhag, P.A. (2008), (Red.). Handbok i  
        rättspsykologi. Stockholm: Liber. Kap 18: Falska minnen och  
         falska erkännanden.  
Cunningham, C. (1973). Interrogation. Medico-legal Journal, 41, 49-62. 
Davies, G., Hollin, C., & Bull, R. (2008), (Eds.). Forensic psychology.  
          Chichester: Wiley. Chapter 5: Interviewing suspects.  
DSM-IV. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders.  
          Washington: American  Psychiatric Association. 
Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer 
         och felkällor. 2:a rev. uppl. Stockholm: Liber. (omtryckt 2008, 2009)  
Erickson, M.H. (1978). Hypnotiska verkligheter: klinisk hypnos och  
        former av indirekt suggestion. Stockholm: Natur & Kultur.  
Gregow, T. (1996). Några synpunkter på frågan om bevisprövning och  
        bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp mot barn. Svensk  
        Juristtidning  nr 7, 509-523. 
Gudjonsson, G. H. (1992). The psychology of interrogations, confessions,  
        and testimony.  
Gudjonsson, G.H., & Haward, L.R.C. (2003). Forensic psychology. A  
        guide to practice. London: Routledge. 
Gudjonsson, G. H., & MacKeith, J. A. C. (1982). False confessions,  
        psychological effects of interrogation. In A. Trankell (Ed.),  
        Reconstructing the past: The role of psychologists in criminal trials.  
        Dewenter, Holland: Kluwer. 
Hiärne, U. (1676). Kort Betenckiande öffwer de anfechtade Barnens  i  
        Stockholm förrige klagans återkallelse och den nya bekennelsen  
        inför den Kongl. Commissorial Rätten i Stockholms Stadzhuus, som  
        begyntes den 11 Sept:s Anno 1676, och intill dato continuerat.  
        (undertecknat 3 okt 1676). I: Historiska samlingar, femte delen, s  
        411-432. Stockholm 1822. (Kritisk analys av häxprocesser) 
Howitt, D. (2006). Introduction to forensic and criminal psychology. 
       2nd ed. Harlow: Pearson Education. Chapter 15: False confessions.  
Janis, I. (1972). Victims of groupthink. Boston: Houghton Mifflin. 
Jones, D.P.H. (1992). Interviewing the sexually abused child.  
       Investigation of suspected abuse. 4th rev ed. London: Gaskell.  
Jönsson, L. (1988). Polisförhöret som kommunikationssituation. Akad.  
      avh. Linköpings universitet.  
Kassin, S.M., & Kiechel, K.L. (1996). The social psychology of false  
        confessions: Compliance, internalization, and confabulation.  
       Psychological Science 7(3), 125-128. 
Kassin, S. M., & Wrightsman, L. S. (1985). Confession evidence. In S.  



 31

        M. Kassin, & L. S. Wrightsman (Eds), The psychology of evidence  
        and trial procedures. London: Sage.  
Loftus, E.F. (1997). Researchers are showing how suggestion and  
        imagination can create "memories" of events that did not actually  
        occur. Scientific American, Sept, 51-55.  
Ofshe, R. (1989). Coerced confessions: the logic of seemingly irrational  
         action. Cultic Studies Journal, 6, 1-15. 
Ofshe, R. (1991). Coercive persuasion and attitude change. In E.  
         Borgatta, & M. Borgalla (Eds), The encyclopedia of sociology.  
          New York: Macmillan. 
Ottosson, J-O. (2000). Psykiatri. Stockholm: Liber.   
Pohl, R. (2004). Cognitive illusions: A handbook on fallacies and biases 
           in thinking, judgement and memory. New York: Psychology Press.  
Popper, K.R. (1959). The logic of scientific discovery. London:    
        Hutchinson.  
Putwain, D., & Sammons, A. (2002). Psychology and crime. London:  
         Routledge.  
Raskin, D.C., & Esplin, P.W. (1991). Statement validity assessment:  
       Interview procedures and content analysis of children´s  
        statements of sexual abuse. Behavioral Assessment, 13, 265- 
       291. 
Rikspolisstyrelsen (RPS) rapport 1991:5 Vittnesförhör. Stockholm: RPS  
         informationsenhet. 
Rikspolisstyrelsen (RPS) (2009). Brott i nära relationer. Handbok.  
         Stockholm:  Rikspolisstyrelsen, Kundcentrum.  
Trankell, A. (1974). Chef för Grupp Norr. En dagdrömmares fantasier  
         i skuggan av det kalla kriget. Stockholm: Norstedt.  
Wächter, M. (1965). Hjärntvätt. Stockholm: Liber. 
 
  
 


