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Sammanfattning.  En tillfällig besökare (en man) i ett hem hävdas 
i ett rättsfall på natten ha gått upp på andra våningen och dels ha 
besökt ett sovrum med en 17-årig flicka och hennes pojkvän och dels ett 
sovrum med ett par 11-12-åriga flickor. Han hävdas därvid ha sexuellt berört 
flickorna. De uppgifter som framkommer i polisförhören uppvisar 
omfattande osäkerheter och motsägelser. Det kan finnas alternativa 
förklaringar både beträffande huruvida några besök  ö.h.t. ägt rum och 
beträffande vem besökaren skall ha varit. Hallucinatoriska övergångstillstånd  
i samband med sömn och socialpsykologiska processer med påverkan i 
efterhand mellan flickorna och även från de vuxna kan ha inverkat. Ett par 
enkäter till socionomstuderande ger visst stöd åt att det kan ha rört sig om 
upplevelser under förändrade medvetandetillstånd (se bilagorna 1 och 2).  
Tankefel summeras i denna version 2010.  
 
Bakgrund 
Advokat AA har 980618 gett mig i uppdrag att granska tillförlitligheten  
hos de centrala utsagorna i polisförhören och avge ett sakkunnigyttrande.  
Jag har härvid haft tillgång till förundersökningsprotokoll 980617 och till 
anslutande videoband samt bilaga 980617.  
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till de i målet berörda 
personerna eller vittnena och har inte haft någon kontakt med dessa. 
Yttrandet är avsett för användning i domstol. Jag avgav även muntligt 
vittnesmål i både tingsrätt och hovrätt. Yttrandet presenteras här i 
avidentifierat skick.  
 
Den sakkunniges metodik 
Granskningen utgår från den grundläggande föreskriften om saklighet och 
opartiskhet i Regeringsformen 1kap 9§ och från vedertagna grundprinciper 
inom kritisk-vetenskaplig metodik, inkl logik och källkritik, samt från 
relevanta forskningsresultat (se t.ex. Edvardsson 2003, 1998ab; Ross, Read & 
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Toglia, 1994). Vid granskningen används källkritisk textanalys på befintligt 
material.  
 
Allmänna frågeställningar med relevans för tillförlitligheten  
utifrån det aktuella materialet 
1. Minnen är inte exakta återgivningar av vad som skedde utan de är 
föränderliga och t.ex. bortfall, förvrängningar, omkastningar i förlopp och 
felaktiga tillägg sker ofta. Vid erinring av episoder är minnesfel ett stort 
problem och en episod kan även ha missuppfattats från början.  Ett annat 
problem är att episodminnet är mer sårbart än t ex minnen av mer stabila  
och ofta repeterade förhållanden som regler, namn, miljöer. Vad gäller 
ögonvittnesidentifikationer, så har den bristande tillförlitligheten ofta  
påtalats i internationell facklitteratur (se t.ex. Devlin, 1976; Ross, Read, 
 & Toglia, 1994). Devlin skriver t.ex.  
"The highly reputable, absolutely sincere, perfectly coherent, and  
apparently convincing witness may, as experience has quite often shown,  
be mistaken" 
Relationen mellan upplevd säkerhet och korrektheten hos det egna minnet  
är svag (se t ex Luus & Wells, 1994). Weingardt, Toland & Loftus (1994) 
konstaterar:  
"Witnesses can exhibit strong belief in their memories, even when those 
memories are verifiably false." 
Människor kan ibland minnas sådant som man bara drömt, tänkt, pratat om 
eller hört som något som verkligen inträffat (se t.ex. Lindsay, 1994). Vi  
kan också fylla ut bristande minne med slutsatser, erfarenheter från  
andra sammanhang eller med ledtrådar eller förslag från andra (se t ex  
Loftus, 1982).  Kort uttryckt kan varken vår egen eller andras  
minnesinformation tas för given utan måste i vissa sammanhang  
underkastas kritisk granskning. Ibland gör människor sådan kritisk 
granskning själva och uttrycker resultatet språkligt på något sätt genom 
att ange att de inte minns, att de är osäkra etc. Ibland och bland annat i 
övertalnings- eller intressesituationer kan människor vara både mindre 
benägna till kritisk granskning och att ange osäkerhet. Leippe (1994) 
anser att ögonvittnesmål kan betraktas som övertalningsbudskap till 
åhörare som man vill skall tro på ens redogörelse för en händelse. Detta är  
även innebörden av de analyser kring erinringars sociala karaktär som 
förts fram inom den diskursiva psykologin (Edwards & Potter, 1992).  
Minnen formuleras delvis olika beroende på i vilken situation de berättas.  
Det har även påtalats i internationell facklitteratur och utifrån rättsfall  
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att när en berättelse upprepat återberättas och den som berättar den upprepat 
utsätts för frågor eller får ledtrådar, så förändras berättelsen i förhållande till 
den ursprungliga berättelsen. Det är i utredningssammanhang inte ovanligt att 
stegringar av berättelsen, av formuleringar och av den uppgivna säkerheten 
förekommer allteftersom successiva versioner av en berättelse uppkommer.  
 
2. Polisförhören tar i starten inte upp frågan om att tala sanning med de 
förhörda, vilket är något som ofta betonas i internationell facklitteratur.  
 
3. Utredningsstrategiskt är förhören starkt inriktade mot att "någon"  
faktiskt varit inne hos flickorna på natten. Denna grundläggande fråga 
om någon varit inne överhuvudtaget borde prövats avsevärt mer  
ingående än vad som skett. Att förhörsledaren något lite varit inne på  
prövning av detta förändrar inte den utredningsstrategiska situationen 
i stort. Den använda utredningsstrategin leder naturligtvis till stor risk 
för felaktigt utredningsresultat. 
 
4. Ett annat problem med anknytning till det aktuella materialet är  
frågetekniken. Det har ofta påtalats inom svensk och internationell litteratur 
att förutsättande, ledande och andra frågor normalt inte bör förekomma 
vid utredningsarbete (se t ex Gudjonsson, 1992).  I Sverige tar t ex 
Rikspolisstyrelsens skrift "Vittnesförhör" (1991) upp felaktig frågeteknik. I 
undantagsfall kan t.ex. en ledande fråga användas hypotesprövande för att se 
om ett motsvar erhålles. Medsvar eller andra senare svar som är beroende  
av den i frågan givna informationen kan då inte tillskrivas sakligt värde.  
 
I det aktuella förundersökningsmaterialet har på vissa ställen ledande frågor 
använts. Några exempel (det finns fler) är följande: 
 
sid. 10 
F:Hm. Du, jag vet ju att det hände någonting, som Du upplevde som väldigt 
obehagligt, i helgen som gick. Kan Du berätta för mig var Du var någonstans 
och hur det hela gick till!  
(Den förhörda flickan Birgitta har dessförinnan inte sagt något av det som 
förhörsledaren påstår att hon vet. Påverkan är av sådan styrka att strikt  
källkritiskt sett därmed hela det följande förhöret skall förkastas.) 
 
sid. 18 
F: Hm. Du vet, man har ju slida och så där också, det vet Du va? Gjorde  
han någonting med Din slida? 
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(Förhörsledaren för här in "slida" i förhöret utan att den förhörda flickan  
dessförinnan nämnt detta. Klart ledande.) 
 
sid. 59 
F: Hur gjorde han med Dina trosor?  
(Flickan har inte nämnt något om att han skulle gjort något med trosorna. 
Frågan är förutsättande.)  
 
sid. 80 
F:  Är Du säker på det?  
(Liknande ledande frågor om just säkerhet finns på ett flertal andra ställen. 
Lämpligare hade varit att fråga t ex Hur kom Du fram till det? och/eller att  
få säkerheten bedömd på en skala från 0 till 100, t.ex. termometerskala eller 
procentskala; Ange hur säker Du är...)  
 
sid. 80 
F: Hm. Gjorde Lars någonting med Dig? 
(Så länge det inte är fastställt att det är Lars bör inte hans namn få förekomma 
från förhörsledaren. Dessutom har inte flickan hävdat att den misstänkte 
"gjorde" något med henne dessförinnan. Frågan är förutsättande och ledande i 
kombination. ) . 
 
sid. 81 
Här finns ytterligare två frågor där Lars namn används.  
 
sid. 122 
F: Kan Du säga till mig, att Du är 100% säker på att det här var Lars? 
(Synnerligen olämplig ledande och uppmanande fråga. Borde i stället varit  
t.ex. : Hur vet Du att det var den person Du påstår? Hur vet Du att det inte 
 var X, Y, Z osv.) )  
 
De felaktigt ställda frågorna utgör givetvis ett hot mot tillförlitligheten i  
förhörssvaren. De kan ha påverkat svaren och förloppet i förhören. 
En felaktigt ställd fråga kan få efterverkningar senare i samma förhör  
och i senare förhör.  De uppgifter som tillkommit genom felaktigt ställda  
frågor måste lämnas utan avseende vid medsvar (instämmande).  
 
 
 
 



 5

Om granskningen 
Jag kommer att koncentrera min granskning på identifieringsfrågan i 
förhörsmaterialen från de fyra centrala uppgiftslämnarna, dvs. den äldre 
flickan Amela, hennes pojkvän Johan och de yngre flickorna Birgitta och 
Cecilia. 
 
Jag kommer att söka efter de mest belysande uppgifterna vad gäller 
tillförlitligheten i identifieringen och vid behov kommer jag att ställa 
uppgiftslämnarnas uppgifter mot varandra för att klargöra tillförlitligheten.  
Ett stort tillförlitlighetsproblem med uppgifterna är att många samtal om vad 
som hänt har ägt rum sker före polisförhören. Uppgifterna har därför sannolikt 
ändrats mer eller mindre innan polisförhören sker och felaktiga 
minnesrekonstruktioner har förmodligen skett, t.ex. genom slutsatser utifrån 
vad man vet och förslag från andra. Exempelvis kände alla de centrala 
uppgiftslämnarna till att Lars övernattade i lägenheten utan kvinna vid sin sida 
och det kan därför ha legat nära tillhands att uppfatta att det var någon som 
fanns i rummet och att det var han som fanns i rummet eller att i efterhand 
resonera sig fram till att det var han och sedan genom samtal befästa 
övertygelsen.  
 
Jag kommer att koncentrera mig på det avgörande identifikationsproblemet, 
säkerheten i identifieringen, och antar  därvid liksom skett i polisutredningen 
att det existerar någon som gått in på rummen på natten. Eftersom min analys 
bygger på det skeva och genom föregående processer påverkade 
förhörsmaterialet, så finns skäl att varna för att min analys kan komma att 
missgynna den misstänkte.  
Det behöver inte alls vara så att någon varit inne på rummen med tanke på 
omständigheterna  vid iakttagelserna med uttröttning, förändrade 
medvetandetillstånd, mörker, snabba rörelser samt diskussioner om 
innebörden av vad som hänt m.m. Uppgiftslämnarna har lagt sig på 
småtimmarna och sovit ganska kort tid, när de vaknar upp och verkar  
inte ha blivit klarvakna genast. Vidare har omfattande samtalspåverkan  
skett före polisförhören. Sociala faktorer och allmänna kulturella 
föreställningar, andras erfarenheter m.m. kan inverka på hur berättelser  
utformas.  
Understrykningar i texten är gjorda av den sakkunnige för att rikta  
uppmärksamhet mot förhållanden i texten.  
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Förhör med Johan Persson (pojkvän till Amela Berg)  
980602 (sid 170-172), sammanfattningsprotokoll 
Det hade varit en stor fördel om detta centrala förhör funnits i dialog- 
utskrift eller åtminstone ljudbandsinspelat. Det finns tyvärr bara ett 
sammanfattningsprotokoll som Johan anges ha godkänt utifrån vad han  
hört talas in, en inte särskilt noggrann metodik.  
Enligt Johan skall Amela på natten ha sagt att "någon" varit inne på  
sovrummet och suttit på knä framför henne. Vidare talade hon om att 
"någon" hade stått i dörren. "Han fick alltså under natten inte reda på  
något annat av Amela". Först på lördagseftermiddagen den 23 maj började 
Amela tala med Johan om vad som hade hänt på natten. 
 
"Amela berättade nu att hon ändå upplevde det som att någon hade varit 
inne på sovrummet på natten och att denna hade tagit henne på brösten 
och mellan benen. Amela sa till Johan att hon inte såg vem det var som  
hade varit inne på sovrummet. När hon berättade var hon osäker på om  
det hela var verkligt eller om hon hade drömt."  (OBS det kan vara frågan om 
förändrat medvetandetillstånd) 
 
På söndagen den 24 maj vid middagstid berättade Johans mamma att  
Lars varit inne hos Cecilia och Birgitta på natten och tafsat på  
dem.  
 
"De kom nu fram till att Amela verkligen hade varit utsatt för något under  
natten och att det då måste vara Lars som hade gjort detta. Detta var 
alltså slutsatser som Johan nu drog, men även Amela sa att det klarnade 
mer och mer för henne."  
"Det blev nu så efterhand att Amela kände sig helt säker på att det var  
Lars som hade gjort något med henne under natten. Amela kom ihåg allt mer 
och berättade bl.a. att Lars hade slickat henne i örat. 
Det diskuterades lite vidare hur Amela kunde vara säker på att det var 
Lars som hade vidrört henne sexuellt. Amela hade då kommit fram till  
att den som gjorde detta mot henne hade varit ganska kort och kraftig samt 
haft kraftiga överarmar. Man diskuterade också om det skulle kunna vara 
Åke som hade varit där inne, men snabbt uteslöt man honom eftersom  
signalementet inte alls stämde in på honom.  
"De har efteråt diskuterat det hela och Amela har hela tiden varit säker på 
att det var Lars som var på henne sexuellt under natten." 
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Sammanfattningsvis framgår av förhöret med Johan att det är först efter 
det att Johans mamma vid middagstid på söndagen nämnt Lars som  
gärningsman hos Birgitta och Cecilia och efter det att diskussioner om  
vem gärningsmannen kunde vara har ägt rum som Amela anser att det var 
Lars. Det är alltså enligt Johans uppgifter inte alls så att Amela  
observerat/sett att det var Lars som var inne på rummet utan det är 
frågan om en slutsats/tolkning som även baseras på information från Johans 
mamma. Från början  förelåg till och med någon tvekan om att en gärning ägt 
rum och berättelsen har enligt Johan växt ("kom ihåg alltmer").   
 
Förhör med Amela Berg, 17 år, 980528 respektive 980608 
(sid. 52-72), obestyrkt dialogutskrift  
I det första förhöret berättar Amela på sid. 53 följande:  
"Då vaknade jag av att någon tog på mig. Och först då så trodde jag att det 
var min pojkvän i och med att jag sov hemma hos honom. Men sedan när jag  
öppnade ögonen så såg jag då att det var Lars som satt bredvid  
sängkanten och ja, han tog på mig överallt. " 
Den omedelbara identifieringen av gärningsmannen motsägs som vi sett av 
pojkvännens uppgifter.  
Längre fram sägs: 
"Sedan väckte jag min pojkvän och han trodde först att jag hade drömt. 
Men alltså jag var vaken, så att... jag, vi trodde ju alltså först när han sade 
att jag hade drömt så trodde jag också det, men sedan så .. jag mådde ju inte 
alls bra. Sedan så...ja, sedan så hörde jag att det var någon som gick därute 
igen, nerför trappan." 
På sid. 57 upprepar Amela uppgiften att hon "såg" Lars.  
På sid. 58 uppger Amela att det kändes "hemskt" och att "det gjorde ont" när 
gärningsmannen stoppade in fingrar i slidan. Under sådana omständigheter 
ter sig en starkare reaktion än i hennes fall realistisk. Det ter sig i förhållande 
till att det skulle ha gjort ont även anmärkningsvärt att Amela något  
tvivlat på att något hänt.  
På sid. 60 uppger Amela att hon berättat för sin pojkvän på natten att 
gärningsmannen "tagit mig på brösten eller så", vilket inte stämmer med 
pojkvännens berättelse om att den sexuella innebörden framkom först dagen 
efter.  
På sid. 61 upprepar Amela att hon blev klar över att det var Lars när hon 
öppnade ögonen.  
 
I det andra förhöret vidhåller Amela att hon känt igen Lars direkt.  
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F: Hur kan Du vara så säker på att det var Lars? 
A: Bara för att jag hade sett honom precis, alltså innan vi gick och lade oss.  
Jag hade aldrig sett honom innan, men då, alltså då när vi kom hem så såg 
jag honom därnere. Och sedan så när vi kom upp, eller då när jag vaknade på 
natten, då så kände jag igen honom.  
 
Av sekvensen framgår att Amelas kännedom om Lars begränsas till att 
hon sett honom en gång.  
 
På sid. 66 framgår även följande om den upplevda säkerheten. 
F: Hm. Det är inte så att Du kan ha förväxlat honom med någon annan? 
A: Nej. 
F:  Är Du säker på det?   
A: Ja, det är jag.  
 
Båda frågorna är ledande och svaren kan inte tillskrivas sakligt värde.  
Det finns skäl att påminna om Leippes nämnda bedömning av  
ögonvittnesmål som övertalningssituationer. I relation till vad som  
framkommer kring den påstådda händelsen är den angivna säkerheten 
orealistisk.  
 
På sid. 67 säger Amela bland annat följande. 
 
A:  ....Sedan väckte jag honom en gång till och då sade jag då att någon hade 
varit därinne på natten och att jag hade sett Lars.  
 
Frågan är varför Amela uttryckt sig så med ordet "någon", om hon visste 
att det var Lars. I så fall var det bara att säga att Lars varit där. 
Formuleringen anger den osäkerhet som förelegat. Det är också svårt att  
förstå varför inte Amela sagt att det var Lars när hon väckte Johan  
första gången, om hon hade gjort en omedelbar identifiering.  
 
Vidare finns på sid. 67 följande sekvens. 
 
F: Hm. Är Du säker på att Du just nämnde Lars namn på natten för  
    Johan? 
A:  Ja, det tror jag att jag gjorde i alla fall.  
 
Observera här hur Amela använder osäkerhetsmarkören "tror", vilket  
öppnar för Johans version.  
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På sid. 70 finns följande sekvens. 
 
F: Det gjorde det inte. Nämndes Åkes namn någon gång, Åke? 
A: Ja, det var nog den första gången, eller då när jag väckte honom. Så 
frågande han, jag berättade då att någon hade varit därinne. Och då så  
frågade ju Johan då om det inte kunde ha varit Åke, som hade varit därinne 
och tittat till oss......Men det sade jag liksom att det var inte han. Nej.  
 
Det är även här anmärkningsvärt att Amela använder uttrycket "någon" 
i stället för att säga direkt att det är Lars. Även denna sekvens talar för 
att uppgiften om att hon omedelbart identifierat den som var inne är  
felaktig.  
 
Av förhören med Cecilia Nilsson framgår på flera ställen att Amela frågat  
Birgitta/Cecilia om de varit inne på hennes rum, se t.ex.  sid. 22, 77 och  
123-125.  
 
sid. 123 
F: Hm. Du Amela..., Du sade vid det första förhöret vi hade, att Amela  
    hade frågat om Ni hade varit inne på hennes rum vid något tillfälle. 
C: Ja, hon frågade... 
F: När frågade Amela det? 
C: Det var dagen efter.... 
 
Det hade inte funnits någon anledning för Amela att ställa denna kontrollfråga, 
om Amela omedelbart hade identifierat Lars som den som varit 
inne på rummet. Frågan skulle heller inte ha behövt ställas om Amela varit 
säker på att sexuellt övergrepp förövats mot henne. De båda 11-12-åriga 
flickorna kunde inte rimligen varit misstänkta för så grova saker som 
hävdas.  
 
Av förhör med Cecilia Nilsson sid. 127 framgår även följande rörande 
säkerheten i Amelas identifiering. 
 
C: Hon sade ja att hon hade...hon visste inte vem det var, men hon hade 
sett honom. 
F: Hon visste inte vem det var?  
C: Hon hade..., det var ju första gången hon träffade Lars, så det kan ju också 
ha varit därför hon inte visste exakt, sade hon.  
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F: Hm. Men nämnde hon Lars namn. 
C:  Nej.  
 
Dessa uppgifter från Cecilia talar emot att Amela gjort en säker identifiering 
av den påstådde gärningsmannen i samband med själva händelsen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att omfattande uppgifter från Johan 
Persson, två olika uppgifter från Cecilia Nilsson och Amelas eget användande  
av ordet "någon" starkt talar för att Amelas minne är felaktigt när hon uppger 
att hon omedelbart identifierat Lars som gärningsmannen. Det är sannolikt att 
en slutsats om att gärningsmannen var Lars uppkommer efter att Johans 
mamma nämnt Lars vid middagstid på söndagen. 
En förklaring till minnesfelet kan vara att de många samtal om saken som 
hon varit med om har delvis förstört hennes ursprungliga minne och 
det redan före det första polisförhöret. Den senare slutsatsen verkar ha  
kopplats till minnet av den inträffade händelsen. En uppgift från Cecilia 
Nilsson tyder på att Amela haft en så vag uppfattning om vad som hade 
inträffat att hon efterfrågat möjligheten att Cecilia och/eller Birgitta varit inne 
på rummet. Uppgifterna om det inträffades sexuella innebörd verkar 
i Amelas fall ha kommit först på eftermiddagen dagen efter. Uppgifter från  
Johan tyder på att Amelas berättelse utvecklats och växt efter detta. 
Utveckling och framväxt av en berättelse med sådana uppgifter kan även ha  
skett under tiden fram till berättandet. Vad framgår av Johans och Cecilias  
uppgifter behöver det inte vara så att Amela ursprungligen har uppfattat 
någon sexuell innebörd i det som skall ha hänt. För att hävda en sådan  
innebörd krävs dock att någon person varit inne. Data antyder att det kan vara 
så att personen som skall ha varit inne hos Amela är enbart en mental 
konstruktion. Detta måste beaktas vid tillförlitlighetsbedömningen.  
 
Förhör med Birgitta Olsson, 11 år, 980526  
respektive 980611 (sid. 9-51), obestyrkt dialogutskrift 
På sid. 10 startar förhörsledaren grovt förutsättande med att hon vet att det 
hände någonting som Birgitta upplevde väldigt obehagligt. Detta förstör 
från början  tillförlitligheten av förhören med Birgitta och strikt  
källkritiskt skall förhören förkastas i sin helhet när de startar på detta sätt.  
Det framgår av sid. 10 och är anmärkningsvärt att Birgitta startar sin 
berättelse med att på nio rader relatera vad som skall ha hänt inne hos 
Amela och Johan som ett faktum. Det kan förefalla som det som skall ha 
hänt där används som argument för vad som skall ha skett hos Birgitta 
och Cecilia.  
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Birgitta säger följande på sid. 10 bland annat följande. 
 
B:   ....Och så trodde jag först jag drömde och så började han "pela" mig  
mellan benen då. Och så trodde jag först jag drömde och så började jag  
vända mig om. Och så kisade jag till, så tittade jag och så kände jag igen 
honom i mörkret då. Så började jag skrika "nej" och skrika "mamma".  
Så gick han ner, försiktigt ner på golvet, på huk då, och så skrek jag ännu 
mer för han "pelade" ännu mer då och sedan drog ner mina trosor ända  
ner till knäna. Och så skrek jag så Cecilia vaknade. 
F: Hm. 
B: Så hon vaknade då och så sprang han därifrån........Så såg Cecilia han, att  
han sprang där naken ifrån. Hon såg hans rumpa och sedan stängde hon 
dörren försiktigt. Så tände Cecilia lampan.  
 
Det ter sig anmärkningsvärt att gärningsmannen skall ha fortsatt när 
Birgitta skrek. Det framgår att Cecilia tände lampan, vilket betyder 
att det var så mörkt att lampan behövde tändas. Birgitta säger att 
hon kände igen honom i mörkret.  
 
På sid. 12 framgår att Lars är f.d. sambo till en släkting och hon 
säger sig känna honom rätt väl.  
 
På sid. 16 framgår följande. 
 
F: Hm. Vad var det Du vaknade av? 
B: Ja, jag drömde. Ja, jag vet inte, jag trodde jag drömde. Och sedan gjorde 
det ont när han drog ner trosorna, för de skavde. Han drog ner dem fort. Så 
vaknade jag, så kisade jag, så såg jag honom. Man kan känna igen honom  
i mörkret.  
 
Här hävdar Birgitta att hon kisade när hon såg på honom i mörkret, dvs. två 
försvårade betingelser föreligger - kisande och mörker. Till detta kommer 
bland annat uppvakningstillstånd och sannolikt trötthet.  
 
sid. 21   
F: Hm. Såg Du hur han var klädd då? 
B: Nej. Jag...jag tror att han var naken eller hade han kalsonger på. För  
Cecilia, hon såg i alla fall när han gick ut därifrån så var han naken.  
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Birgitta har inte någon säker uppfattning om klädsel och det framgår 
att Birgitta inte verkar ha sett när den misstänkte gick ut. 
 
sid. 22   
B: Han smekte henne på benen. (dvs. Cecilia) 
..... 
F: Hm, såg Du det? 
B: Nej, Cecilia har berättat.  
 
sid. 30 
Birgitta hävdar här att det inga persienner fanns i rummet. Detta 
motsägs av uppgift från Åke Johansson att persienner då skall ha funnits 
uppsatta.  
 
sid. 31 
Det framgår att flickorna spelade musik hela natten, även när de sov. 
 
sid. 34 
F: Hm. Drömde Du någonting? 
B: Hm, men jag vet inte vad.  
 
sid. 36 
F: Det är Du säker på? Sade Cecilia vem hon trodde att det var? 
B: Hm.  
F: Vad sade hon?  
B: Hon trodde först det var Åke. Men så sade hon att "Åke har inte  
så liten rumpa".  
..... 
B: Hon tände lampan när hon.. han hade gått ut. Sedan berättade jag då. 
Så sade hon, att hon hade sett någon springa ut. Hon trodde först att det var 
Åke, men så... 
F: Men så? 
B: ..hade han inte så liten rumpa och han hade liksom bredare.  
 
Det framgår att flickorna fört resonemang om vem gärningsmannen var. 
Om Birgitta framfört att det var Lars hade Cecilia aldrig behövt  
föra några resonemang om bredden på rumpan. Det är anmärkningsvärt 
att dessa resonemang inte framkommer i förhören med Cecilia.  
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sid. 37 
F: Men vad var det hon avgjorde på att det inte var Åke? 
B: Vet inte.  
F: Sade hon att hon såg vem det var? 
B: Nej.  
 
Det framgår att Cecilia inte skall ha sett vem det var, vilket även framgått 
tidigare genom resonemanget om rumpan.  
 
... 
B: Jag berättade att jag såg Lars. 
F: Berättade Du, att Du såg Lars? 
B: Hm. Och varför skulle Åke göra sådant här? Han har aldrig gjort så 
     förr heller. (börjar gråta igen) 
 
Det framgår att Birgitta här för in överväganden om det var Åke. Det finns 
ingen anledning till om hon säkert såg att det var Lars.  
 
sid. 39 
Det framgår att flickorna strax efter det påstådda övergreppet varit  
rädda för att Lars skulle vakna om de gick ut genom ytterdörren och  
de gick i stället ut genom altanen. Flickorna verkar ha antagit att  
Lars då strax efter sov.  
 
sid. 45 
Här behandlas grannen Stevens  fönsterklättring och följande sekvens finns. 
 
F: Vem trodde Du att det var? 
B: Lars. 
F: Vem var det? 
B: Steven 
 
Detta visar att en förhastad slutsats drogs. Det är möjligt även i fallet 
med gärningsmannen natten innan att en förhastad slutsats drogs utifrån 
vetskap om vilka som fanns i lägenheten.  Någon rimlig förklaring till 
klättringen har inte givits.  
 
sid. 50 
F: Kan du förstå varför han har gjort det här? 
B: Nej 
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F: Har du märkt några såna här tendenser innan? 
B: Nej 
 
Det framgår att Birgitta, som träffat Lars  "rätt mycket"  inte märkt 
liknande tendenser tidigare.  
 
Sammanfattningsvis framgår av Birgittas uppgifter att hon kände Lars och 
anser sig ha känt igen Lars snabbt. Det finns dock från henne motsägande 
uppgifter om att flickorna efteråt fört resonemang om vem gärningsmannen 
var, bland annat utifrån rumpans bredd, vilket torde vara  ett vanskligt tecken 
uppskattat i mörker på någon som är i snabb rörelse. Det har inte framgått på 
vad sätt Birgitta säkert kunnat identifiera Lars kisande i mörker, där Cecilia 
efteråt behövt tända lampan. Dessutom kan hon efter så kort sömntid knappast 
ha varit vid vanligt vakenmedvetande när identifikationen skall ha skett. Det 
är även möjligt att Birgitta, precis som Amela, först efter diskussion av saken 
och överväganden utifrån vilka som fanns i lägenheten dragit en slutsats om 
vem gärningsmannen var och att identifieringstidpunkten sedan förskjutits. Att 
flickorna diskuterat  identiteten tyder på detta. Birgittas identifiering måste, 
oavsett när den skett (omedelbart eller senare), bedömas som otillförlitlig. Till 
detta skall läggas den påverkan som förhörsledaren enligt utskriften utövat.  
 
Förhör med Cecilia Nilsson, 12 år, 980529 respektive 980611 
(sid. 73-128), obestyrkt dialogutskrift 
sid. 75 
Det framgår att Cecilia skall ha träffat Lars 4-5 gånger tidigare. 
Vidare finns Cecilias första beskrivning av vad som skedde. 
 
C:...Så vid 03.50-tiden så vaknade jag för att Bittan började skrika efter sin 
mamma och den hela tiden. Och så var jag jättetrött, så jag trodde först hon 
drömde. Sedan när jag vände mig om så, och så öppnade jag ögonen lite så 
såg jag honom, så såg jag att han sprang ut helt naken.  
F: Vad hände sedan då? 
C: Sedan så vaknade jag helt och så sade Bittan vad som hade..Hon berättade 
vad som hade hänt att det var, det var han då. Först trodde jag det var 
Åke, för...Jag vet inte varför men först jag trodde först det var han. Men så 
sade hon att det var Lars, för hon hade sett honom riktigt...."  
 
Det framgår att Cecilia varit "jättetrött" och inte helt vaken när den påstådde 
gärningsmannen skall ha varit i rummet. Det framgår att hon utan att kunna 
klargöra varför först trott att det var Åke. Alltså är Cecilias identifiering 
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inte tillförlitlig.  
 
sid. 80 
C: Hon skrek eft...Hon skrek "nej" hela tiden. Sedan började hon skrika efter 
mamma. Och sedan så trodde jag att hon bara drömde mardrömmar, för ett tu 
tre såg det ut som hon vaknade.  
F: Hm. 
C: Så jag trodde hon vaknade. Men sedan så vände jag mi om och (hör ej) lite, 
så såg jag bara hans, eller jag såg inte riktigt för jag kisade lite, så såg jag 
hans ansikte. Sedan såg jag bara att han reste sig upp och sprang därifrån.  
F: Och vem var det?  
C: Lars 
F: Är Du säker på det? 
C: Hm.  
 
Det framgår att Cecilia "såg inte riktigt" för hon "kisade lite". Dessutom var 
det mörkt i rummet och hon var jättetrött och inte helt vaken. Att Cecilia här  
uppger att hon såg att det var Lars motsägs av den tidigare  
beskrivningen från henne enligt vilken hon inte såg vem det var och där 
Åke övervägdes.  
 
sid. 81 
Det framgår att Cecilia anser att hon blivit berörd på benen av den påstådde 
gärningsmannen.  
 
C: Så jag trodde först det var hennes fötter, så det var därför jag tä.... 
jag vaknade inte av det för att det gick så fort då.  
 
Frågan är hur det säkert kan sägas att det var en beröring av en  
gärningsman och inte av Birgittas fötter? 
 
sid. 81 
C:  Men hon grät inte så men sedan sade hon ju att - för jag visste ju inte vem 
det var först - för att jag såg ju honom, men så tänkte jag det, tänkte jag:  
Det kan ju inte vara han. För jag såg ju inte så bra då, för jag hade precis,  
eller kisade jag bara lite så jag såg ju inte så mycket. Men jag såg när han 
sprang ut och då såg jag att han var naken. 
 
Det framgår att omedelbar identifiering inte skett utan saken har övervägts 
av Cecilia. Svaret motsäger vad Cecilia tidigare sagt om att hon såg att 
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det var Lars. 
 
sid. 93-94 
Det framgår att Johan testat trappan och att det finns ett trappsteg 
som knakar lite högt upp. Johan skall ha tyckt att det var "konstigt" att  
inte mamma och Åke hört något.   
 
sid. 98 
F: Hm, hm, hm. Vad var det första Du såg när Du vände Dig om? 
C: Han, Lars.  
F: "Han, Lars", säger Du. Är Du säker på att det var Lars? 
C: Hm.  
F: Hur kan Du vara säker på att det var Lars? 
C: Jag såg ju honom när jag vaknade.  
 
Här anser sig Cecilia ha känt igen den påstådde gärningsmannen direkt, men  
detta står i strid med andra uppgifter hon lämnat om att hon inte visste vem 
det var och att Åke nämnts av henne. Det kunde inte funnits någon   anledning 
nämna Åke om hon sett och var säker på att det var Lars.  
 
sid. 99 
F: ....Men hur såg han ut då när du fick se honom? 
C:  Det kommer jag knappt ihåg, för jag var ju.. var ju inte så jätteklarvaken 
     då.  
Svaret pekar på otillförlitlighet i identifieringen på grund av bristande  
vakenhet.  
 
sid. 100 
F:  Han var naken. När han reste sig, vad kunde Du se av honom då s. a. s.? 
C:  Men jag blundade först för det kliade i ögonen, så jag blundade ju först 
och kliade, för jag trodde ju inte att.. jag trodde ju först jag drömde. Så jag 
blundade och kliade mig i ögonen. Sedan när jag liksom .. eller sedan när 
 jag kollade igen så såg jag bara hans rygg då.  
 
Svaret pekar på otillförlitlighet i identifieringen.  
 
sid. 100 
C: ...så trodde jag ju först hon pratade om Åke.  
 
Svaret pekar på otillförlitlighet i Cecilias identifiering. Om Cecilia  
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identifierat den påstådde gärningsmannen som Lars, så finns inte  
anledning att komma att tänka på Åke i detta sammanhang.  
 
Sid. 101 
C: ...Så sade jag: "Vem då?" "Vad har hänt?" och allt sådant där.  
 
Det finns ingen anledning att fråga "Vem då?" om Cecilia redan har 
identifierat den påstådde gärningsmannen. Cecilia var inte klar över 
vem som varit inne och kanske inte heller över om någon varit inne.  
Hon skall ha frågat "Vad har hänt?" trots att hon enligt andra uppgifter 
skall ha uppfattat att en naken man varit där och delvis vet vad som hänt.  
T.ex. hade "Vad gjorde Lars här?" varit en mer lämplig fråga, om hon 
uppfattat honom.   
 
Sid. 102 
C:  ...Sedan sade ju jag: "Vem var det?" Så sade hon att "det var Lars".  
 
Även detta svar klargör att Cecilia inte identifierat den som varit inne i  
rummet.  
 
Sid. 105 
C:  Ja, för jag visste ju ingenting sedan när jag hade vaknat helt 
så................... Så sade jag: "Vad hände?" 
 
Detta svar tyder på att Cecilia inte uppfattat något över huvud taget.  
 
Sid. 111 
F: Hm. Alltså jag fattar ändå inte varför Du, varför Ni inte berättade det här 
för Din mamma och Åke först alltså! 
C:  Jo, men Bigitta ville ju inte vi skulle berätta det för någon väl då och 
sedan så... 
 
En möjlighet kring varför det som hänt inte berättades omedelbart till  
förälder är att berättande blev aktuellt först när berättelsen utvecklats och växt 
genom samtal i förhållande till vad som först hände. En annan  
möjlighet är att det tog viss tid innan Åke helt avskrivits.  Cecilia  
anger två andra möjligheter: att Birgitta inte ville respektive att 
Cecilia hade svårt att säga det till sin mamma. Dessa behöver inte 
nödvändigtvis vara de faktiska grunderna utan kan vara efterkonstruktioner.  
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sid. 120 
C:  Jag frågade först: "Vem var det?" Var det Åke?" Eller jag sade så: 
     "Vem pratar Du om, Åke?" Sade hon "Nej".... 
 
Det framgår även här att Cecilia fört in Åkes namn, trots att hon sagt sig 
ha identifierat den påstådde gärningsmannen.  
 
sid. 120 
F:  När blev Du helt säker på att det var Lars då?  
C:  Sedan när jag hade vaknat helt. 
F:  Hur lång tid pratar vi om här? 
C:  Någon minut. För när jag vaknade första gången, så trodde jag först jag 
drömde. Så blundade jag igen. Och sedan när jag öppnade ögonen sedan så 
var han på väg ut, reste han sig upp och sprang ut.  
F:  Han reste sig och sprang ut. Men när såg Du att det var Lars då? 
F:  Men såg Du inte bara bakdelen, tyckte jag Du sade?  
C:  Jo, men först när han sprang ut och sedan när han skulle stänga dörren, 
så såg man hans hand och han fattas ju fingrar, gör det ju  
F: Du såg hans hand?.  
C:  Hm, när han skulle stänga dörren. 
F:  Såg Du hans ansikte?  
C:  Nej för han stod på sidan.  
 
Det framkommer i sekvenser efter denna att Cecilia inte kan säga på vilken 
hand det fattades fingrar.  
 
Förhörsledaren ställer här ledande frågor och bekräftar uppgifter. Cecilias  
uppgifter motsäger här uppgifter hon tidigare lämnat och i vilka hon  
påstått att hon känt igen Lars när han var vid sängen och att hon därvid sett 
hans ansikte. Identifikationen med hjälp av att det fattas fingrar  
kommer här för första gången och saknar naturligtvis värde, då Cecilia 
redan vet att Lars saknar fingrar. När Cecilia skapat sig uppfattningen 
att det var Lars blir detta något som hon kan tro sig minnas utifrån vad 
hon redan vet. Dessutom ter det sig osannolikt att det varit möjligt att i 
mörkret och under uppvaknande samt vid såpass snabba rörelser se detta. 
Dessutom har av andra svar framgått att Cecilia inte varit helt vaken. 
 
sid. 121 
C:  Men jag såg ju först det var Lars. Men så tänkte jag: "då måste jag ha sett 
fel" när hon började prata för hon sade ju att "han hade aldrig gjort så" 
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.... 
F: Men tänk om hon har fel då, Birgitta? 
C: Hon hade ju sett honom, för hon hade ju vaknat först en gång. Sedan så  
sade hon att hon hade kisat sedan, så hon hade sett honom.  
F:  Hur ser Åke ut? 
C:  Men hon sade att han hade inte, för Lars har (hör ej) hår på huvudet 
och så Åke har ju ändå mycket, om man jämför med Lars så. Så hon  
sade ju, det var mest på det viset att hon hade sett att det var Lars för 
han inte hade något hår och så.  
 
Det framgår att Cecilia har tvekat om sin identifiering och beroendet av  
Birgitta framgår. Cecilia verkar inte vilja inse möjligheten av att  
Birgittas identifiering är felaktig. Det framgår att identifieringsresonemang 
utifrån mängden hår (iakttaget i mörkret tydligen) förekommit. Det framgår 
därmed att Birgittas identifiering inte varit omedelbar och säker för henne 
själv. Birgitta har i förhör refererat till Cecilias försök till identifiering 
utifrån rumpans bredd iakttagen i mörker och snabb rörelse. Denna  
identifieringsproblematik kommer inte upp i förhören med Cecilia själv.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Det har textanalytiskt påvisats att det förekommer omfattande och allvarliga 
problem rörande tillförlitligheten i uppgifterna i förhörsmaterialet. Yttrandet 
har inriktats på den avgörande frågan om säkerheten i identifieringen av den 
påstådde gärningsmannen.   
 
1. Människors minnen av vad som hänt förändras och de kan förändras mer 
vid samtal och förhör än om man inte talar om vad som hänt. De inblandade 
har deltagit i många samtal före polisförhören, vilka påverkat deras  
minnesbilder. Det kan vara svårt att skilja på vad som sagts och vad som  
faktiskt inträffade. Inte minst Amelas sannolikt felaktiga uppgifter om  
att hon direkt identifierat personen som var inne belyser detta problem. 
 
 
2. Det förekommer problem med betingelser runt de iakttagelser som skall 
ha gjorts. De påstådda gärningarna skall ha skett på natten i mörker. Det 
verkar ha förekommit tillstånd i området mellan sömn och vakenhet vid vilka 
det vanliga kritiska vakenmedvetandet och en god iakttagelse av verkligheten 
inte fungerar. Det verkar ha förekommit och kan ha förekommit drömaktivitet. 
Det har förekommit tankar om huruvida det som inträffade var verkligt eller 
inte. De inblandade har gått och lagt sig sent och väcks/vaknar efter relativt 
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kort tids sömn och var rimligen uttröttade efter kvällens aktivitet. I ett fall 
skall en påstådd gärningsman relativt snabbt ha avlägsnat sig och dessutom 
naken, vilket är ogynnsamma betingelser för identifiering. Dessutom har det 
förekommit musik i ett av rummen, vilken kan ha påverkat 
medvetandetillståndet (något som utnyttjas inom musikterapi) och ogynnsamt 
inverkat på iakttagelseförmågan.  
Det är inte särskilt långsökt att hävda att det skulle kunna inträffa 
självsuggestioner hos barn och ungdomar under de anförda  
betingelserna. Även de i materialet omnämnda symtomen kan sammanhänga 
med självsuggestion utifrån vad som tros vara fallet. Det var natt i det här 
fallet och det kan anmärkas från ett annat område att människor kan  
uppfatta spöken på nätter men såvitt mig bekant inte dagtid. Betingelserna 
för vissa slag av medvetandefenomen verkar vara annorlunda då.  
 
3. Alla de inblandade har haft kännedom om, redan när de gick och lade sig,  
att Lars Johansson skulle sova på nedre planet och utan en kvinna vid sin sida. 
De övriga männen sov med kvinna vid sin sida. Detta kända förhållande kan 
lätt ha lett till förhastade varseblivningar/slutsatser om att just Lars  
Johansson gjort nattliga besök på rummen. Det kan till och med tänkas att 
vetskapen om Johanssons vistelse i lägenheten har skapat föreställningar om  
sexuella övergrepp hos flickorna, vilket inte behöver ha skett medvetet.  
Detta är enbart ett påpekande om psykologiska möjligheter, inte påståenden 
om att det förhöll sig så. Det framgår inte av utredningsmaterialet vilka  
föreställningar och tankar flickorna kan ha haft kring sexuella övergrepp.  
 
4. Utredningsstrategin att i mycket stor utsträckning förutsätta att de påstådda 
gärningarna ägt rum är inte sakligt godtagbar och kan ha lett 
till att såväl gärningar som gärningsman har konstruerats i förhören eller  
till att tidigare uppkomna konstruktioner har förstärkts.  
 
5. Felaktig, ledande frågeteknik har på vissa ställen förekommit. Ur strikt 
källkritisk synpunkt bör båda förhören med Birgitta Olsson förkastas  
och rätt många förekommande frågor rörande säkerheten i identifieringen 
(vilket är ett viktigt område) är ledande och felaktigt ställda. Förhören  
kan genom sin felaktiga frågeteknik ha bidragit till att skapa en falsk 
säkerhet hos de förhörda. Detta kan slå igenom i eventuella domstolsförhör.  
 
6. Analyser av förhörsinnehållet för de fyra centrala uppgiftslämnarna  
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utifrån frågan om säkerheten i identifieringen visar att överväganden, 
förändringar och motsägelser av olika slag förekommit i uppgifterna och 
därmed står klart att identifieringen inte är säker. Härvid skall även utöver 
de redovisade sekvenserna tas i beaktande föregående punkter 1-5. 
Förhörsinnehållet är påverkat material. 
 
Enligt förhörsuppgifterna är det Birgitta som för fram uppgiften om 
att det skall vara Lars. Cecilia verkar efter att ha frågat ansluta sig till 
Birgittas uppfattning och har inte gjort en oberoende bedömning. 
Överväganden kring rumpbredd, hår och om det var Åke har förekommit, dvs. 
identifieringen har inte uppfattats som omedelbar och säker av Birgitta och 
Cecilia. Enligt flera uppgifter uppkommer Amelas identifiering först på 
söndagen när hon fått veta om att Birgitta och Cecilia pekar ut Lars Johansson. 
Data pekar på att det är otillförlitliga uppgifter från Birgitta som leder till 
utpekande av Johansson även från de övriga två flickorna.  
 
7. Om man antar att det faktiskt finns en gärningsman så är de andra 
eventuella gärningsmännen otillräckligt utredda. Det har t.ex. inte klarlagts 
varför Steven klättrade upp till flickornas fönster. Det kan knappast ha varit i 
syfte att få veta om Erika kommit hem - det fanns bättre sätt att ta reda på 
detta. Det behöver inte nödvändigtvis ha varit så att gärningsmannen från 
början befann sig i lägenheten. Det har inte framgått av förhörsmaterialet att 
några andra än Åke och Lars skulle ha övervägts av de berörda. Detta måste 
också vägas in när tillförlitligheten i påståenden att Lars Johansson begått de 
påstådda gärningarna skall bedömas.  
 
Slutsats: Det torde framgå av bedömningarna 1-7 att det inte råder någon 
tvekan om att identifieringspåståendena rörande vem som begått sexuella 
gärningar måste ur källkritisk synpunkt förkastas som otillförlitliga. Det kan 
inte heller anses klarlagt av materialet att gärningarna har inträffat. Som 
framgått finns det flera förhållanden och faktorer som leder till tveksamhet 
huruvida gärningarna inträffat.  
 
Allmänteoretiska synpunkter 
Det kan påpekas att det i internationell facklitteratur rörande sexuella 
övergrepp finns många exempel på hur människor utvecklat en tro på att 
sexuella övergrepp inträffat när så inte varit fallet. Fenomenet är inte heller 
okänt i svenska rättsfall. Liknande fall med barn och ungdomar relateras redan 
1943 i en bok av den svenske vittnespsykologen Arvid Wachtmeister, där 
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socialpsykologiska förklaringar användes och sociala smittoeffekter förekom i 
rättsfallen. Forskning kring uppkomst av falska minnen har visat 
att det är relativt lätt att få människor att tro att händelser inträffat som aldrig 
inträffat (se t.ex. Loftus et al., 1989).  
 
Motsvarande fenomen kan förekomma inom andra områden. 
Exempelvis förekommer i USA att en del människor på fullt allvar hävdar att 
de t.ex. på nätterna blivit bortförda och undersökta av varelser från andra 
världar (s.k. abduktioner). I det svenska 1600-talets häxprocesser förekom 
mycket att barn och ungdomar på fullt allvar hävdade och trodde att de  
varit på Blåkulla. Kulturella faktorer spelar roll för hur människor tolkar vad 
som sker och därmed för vilka fenomen som rapporteras. En kulturell 
bakgrundsfaktor idag sedan början av 1980-talet är debatten kring frågan  
om sexuella övergrepp på barn. Även om det förekommer sexuella övergrepp, 
så kan begrepp från detta område ibland okritiskt anammas och påverka i 
sammanhang där sexuellt övergrepp inte förekommit.  
Detta här sist sagda skall tolkas som en allmän teoretisk belysning kring 
inverkan av kulturella faktorer i tillförlitlighetsfrågan och inte som någon 
bestämd bedömning av det aktuella fallet.  
 
Efterskrift 2010 
I anslutning till att fallet skulle upp i hovrätten genomförde jag ett par enkäter 
till socionomstuderande (84+54= 138 st) med några frågor kring svårigheter 
att skilja på yttre och inre händelser. Resultaten av dessa gav visst stöd för att 
det kan förekomma upplevelser som känns verkliga i anslutning till sömn och 
dröm.  
Se de båda bifogade sammanfattningarna (bilagor till dessa bilagor bifogas ej 
här, men domstolen fick även tabellunderlagen).  
 
Hovrätten beaktade mitt yttrande och vittnesmål samt enkätresultaten 
tillsammans med övriga vittnesmål och argument och refererar till enkäterna i 
domskrivningen. Domen blev enhälligt friande. 
 
Tankefel: en summering 
Flera metod- och tankefel (se Edvardsson, 2003; Reisberg, 2007) förekommer 
eller antyds vid utredningen av detta fall.  
- alternativa hypoteser, vid sidan om anmälningshypotesen, fokuseras inte  
i polisens förundersökning, exempelvis efterfrågas  inte om någon som 
vistades i huset ibland gick i sömnen eller om de drabbade hade haft liknande 
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upplevelser tidigare eller fokuseras inte socialpsykologin, dvs. påverkan som 
sker mellan personerna i huset när uppgifterna efterhand formuleras.  
 
- alternativa stimuli ignoreras, dvs. det efterfrågas inte hur t.ex. musiken eller 
trafiken eller andra ljud i huset eller från grannar eller runt huset möjligen 
skulle kunna gett störningar i medvetandetillstånd. Även filmer, böcker, 
samtal etc. kort före i tid skulle kunna ge upphov till drömmar och 
hallucinatoriska tillstånd. Det efterfrågas inte heller hur flickorna har reagerat 
på (tänkt och känt) inför den misstänkte kvällen före detta inträffar. Har 
mannen satt igång fantasier hos dem?  
 
- basfrekvensfel, dvs. det görs i utredningen inget försök att uppskatta eller 
beakta vanligheten hos det här slaget av fenomen (utan att brott begåtts), vare 
sig allmänt eller för just de här aktuella flickorna. Har de varit med om 
liknande tidigare? De enkäter (bilagorna 1 och 2) som gjordes sökte ge en 
grov bild av den allmänna basfrekvensen.  
 
- begreppsdriven, snarare än data/stimuli-driven perception kan föreligga i det 
här fallet. En jämförelse kan göras med det välkända exemplet med älgjägare 
som utifrån vaga ledtrådar tycker sig se en älg och skjuter på något annat 
såsom en jaktkamrat, en häst, en buske osv.. Älgen finns bara i skyttens 
upplevelse/medvetande och inte utanför. En man med  sexuella intentioner är 
ett högfrekvent kulturellt begrepp (och i många sammanhang en realitet). Det 
skulle kunna inträffa att en man med sexuella intentioner uppfattas utifrån 
vaga ledtrådar och enbart finns i iakttagarens medvetande, inte utanför. Som 
många älgjaktsexempel visar kan ledtrådarna vara hur svaga som helst eller 
rentav obefintliga – älgen konstrueras inifrån i skyttens medvetande. Liknande 
process torde vara fallet vid åtminstone en del iakttagelser av påstådda spöken 
(just på natten, OBS). Sådant som vagt uppfattas kan omtolkas till ett spöke 
eller det kan helt konstrueras utifrån föreställningar som  iakttagaren har med 
sig. Motsvarande torde gälla många påstådda UFO-iakttagelser. I det här 
aktuella fallet hade flickorna någon bild/erfarenhet av den misstänkte från 
kvällen före.  
 
- frågetekniska fel i form av  förutsättande och ledande frågor förekommer 
 
- den tidsmässiga ordningen i det som sker kunde utretts mer noggrant 
 
- dubbleringsargument – i detta fall på så sätt att det bland annat i tingsrätten 
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framfördes resonemanget att det faktum att det förekom rapportering om 
intrång i två  olika rum samma natt skulle stärka sannolikheten för att 
intrången hänt. Det skulle även kunna hävdas att det finns två flickor i ett av 
rummen som båda hävdar sig ha sett en inkräktare, dvs. ytterligare en 
dubblering. Rapportering och anmälningar är i detta fall inte oberoende. Det 
finns i detta fall även i medvetandet hos flickorna i båda rummen att den 
misstänkte mannen finns i ett annat rum på nedre våningen i huset. Det 
utvecklas en socialpsykologisk process mellan de båda yngre flickorna i det 
ena rummet och även en process mellan dessa och den äldre flickan i det andra 
rummet. Till detta kommer  att bortsett från den misstänkte tre andra personer 
varit inblandade i processen i huset före anmälan görs.  
  
Det kan verka som om de båda påstådda (osäkert om de inträffat annat än 
mentalt) fysiska händelserna bekräftar varandra och som att de växer fram i 
socialpsykologiskt samspel. Om endast en av händelserna uppkommit kanske 
denna skulle avförts då det uppfattats som alltför osäkert om den inträffat eller 
inte och kanske då inte hade anmälts. Stöd från en påstådd likartad händelse 
hade då inte funnits.  
 
- experimentell simulering av vad man kunde iaktta under rådande 
mörker/ljus-förhållanden i respektive rum har inte gjorts. En intressant 
perceptionspsykologisk fråga är om man har bra mörkerseende under 
uppvaknande eller omedelbart efter att man blivit väckt eller om det behövs 
lite tid för att uppfatta omgivningen genom mörkerseendet? 
 
- fysisk miljö dokumenteras inte, dvs. inga skisser, foton, videoinspelningar 
etc. från polisen finns i förundersökningen. Det kan inte uteslutas att 
klargörande av de fysiska förhållandena skulle kunna bidra med något av  
sakligt värde för att förstå vad som  kan  ha hänt.   
 
- förändrade medvetandetillstånd i anslutning till sömn, dvs. dröm, trötthet och 
hallucinatoriska övergångstillstånd till vakenhet (s.k. hypnopompa 
hallucinationer) beaktas föga i sättet att förhöra. Vid sådana tillstånd är i 
allmänhet det kritiska tänkandet urkopplat. Det är väl känt att sådana tillstånd 
kan vara skrämmande.  
 
- källkritiska misstag, dvs. det tas okritiskt för givet att någon faktiskt varit 
inne  på rummen.  
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-minnesfel förekommer hos de inblandade målsägandena, något som framgår 
av att de för fram ett flertal motsägande versioner och att uppgifterna ändras.  
 
- socialpsykologiskt samspel mellan personerna i huset före anmälan görs 
borde klargjorts. Exempelvis kan då påverkan ha skett och utsagor då ha 
uppkommit och utvecklats.  
 
-stegring av utgångsuppgifter 
 
- utsageanalytiskt tänkande, innebärande att utsagors uppkomst, ordningsföljd 
och förändringar klargörs,  borde ha använts.  
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Bilaga 1 
 
En empirisk studie av svårigheter att skilja på inre och 
yttre händelser 
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet, 
Utredningsmetodiska forskningsenheten 
1999-03-12 
 
Syfte 
Syftet är att klargöra i vilken utsträckning det kan föreligga svårigheter att 
skilja på inre respektive yttre händelser för människor och med anknytning till 
den nattliga delen av dygnet. 
 
Undersökningsmetod 
Ett frågeformulär (bifogas) med frågor om kön och ålder samt tre frågor 
rörande svårigheter att skilja på inre respektive yttre händelser  
konstruerades.  
 
Formuläret distribuerades av min kollega universitetslektor 
Per-Åke Björkstrand till tre klasser inom socionom-utbildningsprogrammet, 
termin 4, på Örebro universitet, den 10 och 11 mars 1999. Studenterna fyllde i 
formuläret på lektionstid och formulären insamlades och överlämnades till 
undersökaren. Totalt erhölls 84 ifyllda formulär. Svaren kodades enligt 
koderna i det bifogade formuläret och matades in i dator för statistisk 
bearbetning med statistikprogrammet SPSS. Före bearbetning kontrollerades 
rådatamatrisen (bifogas) mot formulären - endast en felaktig siffra förekom 
och rättades till. Inmatningen bör därför vara felfri.  
 
Enkla frekvenstabeller med  absoluta frekvenser och procenttal 
beräknades och stapeldiagram togs fram för att öka tydligheten. 
Vidare beräknades samband (produktmomentkorrelation) mellan födelseår och 
ett konstruerat additivt index för frågorna 2,3 och 4. Härvid tilldelades två 
personer utan ifyllt födelseår medianvärdet 73. 
Svar enligt det första svarsalternativet tilldelades 3 poäng, enligt det andra 
alternativet 2 poäng, enligt det tredje alternativet 1 poäng och enligt de två 
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sista alternativen 0 poäng på samtliga tre frågor. Varje svarandes summapoäng 
beräknades och fördes in som en variabel (nr  6) i datamatrisen. 
Bearbetningarna bifogas denna rapport. 
 
Resultat 
Studentgruppen bestod av 74 kvinnor och 9 män samt en som inte  
angett kön. Födelseårets median var 1973, dvs. medianåldern var  
cirka 26 år. Två personer hade inte angett födelseår.  
 
På frågan 1 "Har Du vaknat helt eller delvis på natten och tyckt att någon 
person fanns i rummet, fast det inte fanns någon där?" 
svarar 43 procent att de varit med om detta två gånger eller mer och 45 
procent säger sig ha varit med om detta minst en gång. En stor grupp på 34,5 
procent minns inte säkert om något sådant har hänt dem eller  inte. Gruppen 
som svarar "Nej, aldrig" utgör 20 procent.  
 
På frågan 2 "Har Du vaknat helt eller delvis på natten och tyckt att någon 
person vidrört Dig, fast det inte fanns någon i rummet?" svarar 30 procent att 
de varit med om detta minst en gång och 19 procent minns inte säkert om 
något sådant har hänt dem eller inte. Gruppen som svarar "Nej, aldrig" är på 
51 procent.De som inte minns säkert utgör 19 procent.   
 
På frågan 3 "Har Du under någon vaken stund eller kanske längre vaken tid 
upplevt att en nattlig dröm som Du haft var verklighet, det vill säga att Du 
trodde att det Du drömt faktiskt hade hänt på riktigt?" svarar 59,5 procent att 
detta hänt minst två gånger och 63 procent att det har hänt minst en gång. 
Gruppen som svarar "Nej aldrig" utgör 19 procent och 18 procent minns inte 
säkert.  
 
Korrelationen mellan poäng i additivt index och födelseår var nästan exakt 
noll (-0.02), dvs. data antyder inget samband mellan index för rapporterad 
svårighet att skilja på inre och yttre händelser och ålder.  
 
Slutsats och diskussion 
Denna studie antyder att det förekommer avsevärda basfrekvenser i 
befolkningen vad gäller att vid enstaka tillfällen med anknytning till den 
nattliga delen av dygnet skilja på inre och yttre händelser. Det bör även 
påpekas att frekvenserna sannolikt är för låga på grund av svårigheter att 
minnas, både medvetna och omedvetna svårigheter. Även möjligheten att en 
och annan händelse fortfarande uppfattas som verklig fast den hade ett inre 
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ursprung (personen har inte upptäckt att händelsen var inbillad) kan medföra 
att frekvenserna är för låga. Det skulle även kunna tänkas att frekvenserna är 
för höga på grund av att frågorna skulle kunna tänkas verka suggererande. 
Mot denna felkälla talar att svarandegruppen är vuxna, kritiska 
universitetsstuderande inne på sin fjärde termin (en del kan även ha annan 
utbildning) som bland annat genomgått en tre veckors träningskurs i kritiskt 
tänkande höstterminen 1997. Som motargument kan även nämnas att det 
förekommer avsevärda skillnader i svarsprocent mellan de tre frågorna, dvs. 
de svarande skiljer på frågorna när de svarar. En viss förhöjning kan dock inte 
uteslutas. Det bör även noteras att cirka 88 procent av de svarande var kvinnor 
och det är möjligt att det kan föreligga könsskillnader. Antalet män i denna 
studie är så litet att det inte varit meningsfullt att beräkna några 
könsdifferenser. Studien antyder inget samband mellan ålder och rapporterad 
svårighet att skilja på inre och yttre händelser.  
 
 
Bilaga 2 
 
En replikation av en empirisk studie av svårigheter att 
skilja på inre och yttre händelser 
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet, 
Utredningsmetodiska forskningsenheten 
1999-03-22 
 
Syfte 
Syftet var att kontrollera den tidigare studien 1999-03-12 och genom att 
tillföra ytterligare en formulärfråga söka ytterligare klargöra i vilken 
utsträckning det kan föreligga svårigheter att skilja på inre respektive yttre 
händelser för människor rörande den nattliga delen av dygnet.  
 
Undersökningsmetod 
Frågeformulär och bearbetningar  bifogas i bilagor. 
 
Formuläret distribuerades 1999-03-22 till två klasser inom 
socionomutbildningsprogrammet, termin 1, Örebro universitet av  
Bo Edvardsson. För bearbetningen gäller samma kontroller och förfaranden 
som i den tidigare studien.  
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Resultat  
Studentgruppen bestod av 49 kvinnor och 5 män samt en som  inte angett kön. 
Födelseårets median var 1973 liksom i den tidigare studien. Vad gäller de 
tidigare ställda frågorna bekräftades resultaten i stora drag, se bilaga 1.  
Vad gäller den nya frågan så löd denna:  
"Har Du vaknat helt eller delvis på natten och tyckt Dig se gestalten av någon 
person i rummet, fast det inte fanns någon person i rummet?" 
På denna fråga svarar 38 procent att detta hänt minst två gånger och 47 
procent att det  hänt minst en gång. Gruppen som svarar "Nej, aldrig" utgör 31 
procent och 22 procent minns inte säkert.  
 
Slutsats 
Denna studie antyder liksom den föregående att det förekommer avsevärda 
basfrekvenser i befolkningen vad gäller att vid enstaka tillfällen med 
anknytning till den nattliga delen av dygnet skilja på inre och yttre händelser.  
Samma metodiska kommentarer gäller som för den föregående studien. 
  
 
 
 
    
 
 


