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Sammanfattning. Syftet är att klargöra relevansen av främst minnespsykologisk forskning 
för att förstå felkällor i ett rättsfall. I detta fall har en man enligt egen utsago gett en pojke 
en tillsägelse för att han spottat i en bastu och blir av pojken anmäld för att ha onanerat  
i bastun. Med en undermålig förundersökning, där pojken inte ens förhörts, så går fallet till 
domstol och mannen fälls i både tingsrätt och hovrätt. Hanteringen av fallet utmärks av 
bristande kunskap om eller ignorerande av främst minnespsykologiska, men även andra, 
faktorer som kan utgöra felkällor. Även tankefel i övrigt förekommer.  
 
Bakgrund 
Advokat AA har för sin huvudmans räkning gett mig i uppdrag att granska 
utredningsmaterial i form av främst förundersökningsmaterial och vissa utskrifter från 
förhandlingar i tingsrätt och hovrätt med avseende på utredningsmetodik och tillförlitlighet 
i centrala utsagor. Yttrandet är avsett att användas vid en ansökan om prövningstillstånd i 
Högsta Domstolen.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till de i målet berörda  
personerna. Jag har inte haft någon kontakt med den tilltalade. Mitt yttrande avser inte att 
nå fram till ett ställningstagande i den aktuella frågan om det kan anses ställt bortom varje 
rimligt tvivel att brott begåtts eller inte. Mitt yttrande söker klargöra vissa betydelsefulla 
kritisk-vetenskapliga frågor kring utredningsmetodik (inkl logik) och tillförlitlighet (inkl 
tolkningsmöjligheter), som kan ha betydelse för målets avgörande.  
 
Material 
Det mig tillställda materialet har bestått av kopior av följande material:  
- förundersökningsmaterialet och stämningsansökan 
- den tilltalades korta skriftliga berättelse till advokat AA 
- bestyrkta dialogutskrifter av vissa förhör i tingsrättens förhandlingar, nämligen 
målsägandeförhör samt vittnesförhör med målsägandens mor, med två andra mödrar DC 
respektive CE och  med pojken NC (son till CE).  
- bestyrkta dialogutskrifter av vissa förhör i hovrättens förhandlingar, nämligen 
målsägandeförhör samt vittnesförhör med målsägandens mor, med pojken AB (son till DC) 
och med polismannen Göran Larsson 
- preliminärt röntgensvar för den tilltalade 970805 samt foto av arm 
- personundersökning för den tilltalade 
- läkarintyg för målsäganden 
- en mängd skriftväxling mellan parterna, åklagaren, polisen och domstolarna, inkl 
överklagande, som inte berörs i mitt yttrande 
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- ett par pressklipp ur Lokala tidningen 15/7 och 18/7  1997 
- tingsrättens och hovrättens domar 
 
Den sakkunniges metodik 
Den sakkunniges metodik utgår från grundprinciper inom kritisk-vetenskaplig forskning 
och från forskningsresultat inom det psykologiska området. För att kunna anses hållbar 
måste utredningsmetodik uppfylla elementära krav vad gäller noggrannhet, logik, mätteori 
(reliabilitet o validitet), källkritik och beaktande av säkerställda forskningsresultat och 
kända förhållanden.  Utsagor som bedöms som tillförlitliga bör utmärkas dels av en god 
stabilitet och dels av att inga betydelsefulla hot mot utsagans korrekthet föreligger.  
Det bör påpekas att ett av de ständigt förekommande felen i utredningsarbete är att 
alternativa tolkningar av uppgifter inte beaktas.  
 
I min granskning kommer jag att göra ett antal påpekanden och jag kommer därvid att 
särskilt söka uppmärksamma sådant som är felaktigt eller förbisett i hovrättens 
domsskrivning. Granskningen redovisas i form av allmänna reflektioner samt ett antal 
anmärkningar i punktform och en sammanfattande bedömning.  
 
Jag förutsätter att målets innehåll i stort klargörs för Högsta Domstolen i  
andra handlingar. 
 
Understrykningar i citat är alltid gjorda av den sakkunnige. Texten är avidentifierad. 
 
Allmänna reflektioner  
I detta avsnitt framlägger jag några allmänna reflektioner om målet i stort, innan jag i nästa 
avsnitt mer precist går  in på specifika anmärkningar.  
 
Målet gäller om en 47-årig man genomfört påstådda onanihandlingar, inkl beröring i egen 
mun, i en herrbastu i närvaro av en 13-årig pojke. Den misstänkte hävdar att pojken suttit 
och spottat i bastun och fått skarpa tillsägelser av honom och blivit tillsagd att lämna 
bastun. Ord står mot ord om vad som förevarit och inget annat vittne till det aktuella 
händelseförloppet har kunnat uppbringas. En antal icke relevanta vittnen och en mängd icke 
relevanta uppgifter har däremot producerats som det kan verka i försök från både åklagare 
och försvar att avgöra målet. Den enda externa uppgift av större betydelse torde gälla den 
axel- och arm-skada på den aktuella högerarmen som den misstänkte sannolikt hade vid 
den påstådda händelsen. Här saknas dock läkarvittnesmål om hur skadan kan ha inverkat 
vid just den aktuella tidpunkten. Av domsskrivningarna att döma verkar icke relevanta 
vittnen och icke relevanta uppgifter inte bara ha producerats utan även ha tillskrivits 
avsevärd betydelse vid målets avgörande. Det ter sig även anmärkningsvärt att t ex 
målsägandens moders tolkningar av den misstänktes rörelseförmåga m.m. tillskrivs 
betydelse. I ett sådant här mål torde det få anses som ett naturligt utslag av modersrollen att 
en mors tolkningar och minnesbilder konstrueras till hennes sons fördel. Det finns här skäl 
att erinra om den välkända "skräp in - skräp ut"-principen. Matar vi in skräp i en 
analys/beslutsprocess blir slutsatsen oftast skräp, om vi inte råkar ha tur. Att föra 
resonemang med hjälp av skräpuppgifter i en domstol är inte lämpligt. Den källkritiska 
utmönstringen av uppgifter torde i detta mål har varit otillräcklig/underlåten.  
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Målet rymmer betydelsefulla socialpsykologiska aspekter med inverkan av publicitet på 
icke-relevanta vittnen, bekantskap mellan mammor och tre mammor som stöd och som det 
förefaller pådrivare till sina respektive söner. Ett utredningsmetodiskt anmärkningsvärt 
inslag är t ex att mödrarna genomgående verkar ha suttit med vid polisförhören med 
sönerna. En av mödrarna uppvisar i en dialogutskrift av domstolsförhöret 
anmärkningsvärda vanföreställningar om vad som brukar förekomma av manlig sexualitet i 
en herrbastu - personligen har jag aldrig sett något sådant i en herrbastu. Den aktuella 
modern tror dessutom att männen i en bastu skyler könsorganen med den medhavda 
handduken, vilket torde vara sällsynt. En annan påtaglig socialpsykologisk aspekt har att 
göra med de i målet uttalade snuskgubbe-föreställningar som inte sällan förekommer bland 
ungdomar gentemot äldre män - det sexuella intresset hos äldre män överdrivs och som det 
kan verka utifrån den egna åldersgruppens starka intresse för sexuella fenomen. En 13-
åring som rör vid sin snopp i dusch eller bastu eller av någon anledning sticker fingret i 
munnen blir knappast tolkad som en  snuskgubbe, men en man i mogen ålder som gör 
samma sak kan bli tolkad som snuskgubbe av de yngre, medan män i samma ålder kanske 
inte ens lägger märke till saken eller betraktar beteendet som ett trivialt fenomen. Det finns 
ibland inslag av generationsmotsättning kring sexuella tolkningar.   
 
Det brukar inte anses som någon straffbar sexuell handling att i en svensk herrbastu eller i 
en anslutande dusch uppträda naken och att t ex tvåla och tvätta sitt könsorgan eller att ta 
utanpå badbyxorna (de kan faktiskt trycka mot pung, penis eller ljumskar). Basfrekvensen i 
populationen av män och pojkar för sådant beteende torde vara hög. Det kan rimligen inte 
heller anses särskilt anmärkningsvärt att vidröra sin penis inne i bastun, t.ex. för att rätta till 
förhuden (det kan besvära om denna hamnar i ett visst läge eller könshår hamnat under 
den), för att klia på den, för att undersöka något på penis eller av något estetiskt skäl (ändra 
en position som någon annan kan tänkas uppfatta som anstötlig).  
 
Frågan är var gränsen till sexuellt ofredande bör sättas i ett bastusammanhang. Att 
onanerande av en penis med stånd innebär sexuellt ofredande kan nog de flesta vara ense 
om, men om penisen inte har stånd och man endast drar i  eller rör vid den oklart antal 
gånger som påstås i detta fall? Var går då gränsen för antal gånger man får dra i eller röra 
vid den? Eller för hur länge man får röra vid sin penis? Begreppet onani används i målet, 
men definition och gräns klargörs inte. 
 
Vad gäller att sticka ett finger i den egna munnen kan det ske utifrån flera grunder, t.ex. för 
att ta bort något matfragment eller godis som man känner har fastnat, för att känna på något 
som besvärar (t ex en blåsa), för att hantera snus m.m. Det finns inget här som säger att det 
måste vara förknippat med någon intention att ofreda sexuellt.  
 
En annan intressant fråga om beteendefrekvens är hur ofta unga pojkar kan tänkas spotta 
eller bete sig illa i offentliga herrbastulokaler, något de säkerligen inte talar om för sina 
mammor. Det är möjligt att basfrekvensen för detta är högre än för t.ex. beröring av egen 
snopp i bastulokaler. Man kan även fråga sig hur pass vanligt det är att män med den 
misstänktes sociala ställning (han har mycket att förlora) ägnar sig åt onani inför småpojkar 
i offentlig bastu? Är det mer eller mindre vanligt än att pojkar spottar i en bastu?  
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Logiskt sett finns i huvuddrag sex möjliga händelseförlopp i bastun, om vi bortser från 
blandvarianter.  
 
I. Mannen berör sin penis och ev. mun i syfte att sexuellt ofreda och pojken har inte spottat.  
II. Mannen berör sin penis och ev. mun i syfte att sexuellt ofreda och pojken har spottat. 
III. Mannen berör inte sin penis och ev. mun och pojken har inte spottat. 
IV. Mannen berör inte sin penis och ev. mun och pojken har spottat.  
V. Mannen berör sin penis och ev. mun utan sexuell intention och pojken har inte spottat. 
VI. Mannen berör sin penis och ev. mun utan sexuell intention och pojken har spottat. 
 
Av dokumenten att döma verkar målets logik ha överförenklats genom att enbart förloppen 
I resp IV har ställts mot varandra. Frågan om den misstänkte kan ha berört sin penis utan 
sexuell intention har över huvud taget inte övervägts i målet. Den logiska stringensen 
brister.  
 
Pojken hävdar förlopp I och den påstådde gärningsmannen hävdar förlopp nr IV. Ingen 
hävdar förlopp nr II eller III och dessa förlopp kan även  bedömas ha en lägre sannolikhet 
än de två förfäktade förloppen. Ingen hävdar heller förloppen V eller VI, vilket inte hindrar 
att de är tänkbara,  med hänsyn till att det inte torde vara ovanligt med beröringar av egen 
penis utan sexuell intention. Den misstänkte kan t ex ha glömt bort någon sådan beröring, 
då den inte förts vidare från dennes arbetsminne (sekunder eller få minuters varaktighet) till 
långtidsminne och den kan även ha försvunnit ur långtidsminnet genom glömska. Det 
saknas ju anledning att minnas stora mängder av triviala beteenden som vi ägnar oss åt. Det 
kan även t ex tänkas att den misstänkte missuppfattat att pojken spottat, när denne inte 
gjorde det. Detta skulle kunna göra en hämndaktion ännu mer möjlig än om tillsägelsen 
hade saklig grund.  
 
Det saknas enligt mitt förmenande uppgifter för att avgöra vilket av de sex förloppen som 
ägt rum. Ord står mot ord och det saknas uppgifter som med någon rimlig säkerhet visar att 
mannen gjort något sexuell intention eller att pojken spottat. Om det påstådda spottet fanns 
kvar och polisen tagit tillvara något av det kunde frågan avgjorts genom DNA-analys, men 
så skedde inte. Någon bevakningskamera som visar vad som skedde fanns inte heller.  
 
Det här diskuterade fallet uppvisar likheter med fall i gammal, svensk vittnespsykologisk 
facklitteratur. Wachtmeister (1943) utreder fall av epidemisk karaktär, t.ex. hur ett antal 
elever i en klass anser sig ha sett att läraren onanerat i katedern, ett sannolikt epidemiskt 
fenomen som startat med att någon tyckt sig se detta. Trankell (1956) utreder ett fall med 
en liten pojke som sannolikt hittar på att sexuellt övergrepp förekommit för att dölja för sin 
mamma att han haft för sig sådant han inte fick. Det kan för övrigt påpekas att det 
förekommer dokumenterade fall av påståenden om sexuella övergrepp utifrån hämndmotiv 
i internationell facklitteratur (se t.ex. Mikkelsen et al, 1992). Jag har själv till idag varit 
sakkunnig i åtminstone fyra fall med påstådda sexuella övergrepp, där hovrätt avgivit 
frikännande dom och där befintliga uppgifter pekat på inslag av hämndmotiv.  
 
Jag skall övergå till att diskutera ett antal valda specifika anmärkningar med anknytning till 
hovrättens domsskrivning. En del av dessa anmärkningar härrör från vetenskapliga resultat 
som hovrätten knappast kan ha känt till  och i vart fall inte har explicit övervägt i sin 
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domsskrivning. Andra anmärkningar utgör mer konstateranden av väsentliga 
utredningsmetodiska förbiseenden eller brister i  logik m.m.  
 
Anmärkningar 
 
1. Felaktig varseblivning (perceptuell distorsion) 
Den mänskliga varseblivningen (perceptionen) fungerar inte som en videokamera, utan 
informationen tolkas och det förekommer att människor ser (tolkar fram) sådant som inte 
finns eller inte händer (se t. ex. Ainsworth, 1998). Sammanhanget, förhandsuppfattningar, 
förväntningar, tidigare erfarenheter etc. kan leda till att människor uppfattar något annat än 
det som faktiskt händer. Hirt, McDonald & Markman (1998) konstaterar: 
 
"people tend to interpret ambigous information in a manner consistent with their 
expectations (Darley & Gross, 1983), leading to the perception of greater support for one´s 
expectations than is objectively warranted" (p. 63-64).  
 
Det faktum att människor tenderar att se och höra (och minnas) vad de förväntar sig att 
se/höra demonstrerades i en klassisk undersökning för mer än 50 år sedan av Allport & 
Postman (1947). Forskarna visade en detaljerad bild av två män, en svart och en vit, som 
stod mitt emot varandra i en tunnelbanevagn. På bilden höll den vite mannen en uppfälld 
rakkniv. Försökspersonerna ombads se på bilden och sedan tala om för en annan person vad 
de hade sett. Denne berättade sedan för en tredje person osv. upp till sex eller sju personer. 
Resultatet blev att i mer än 50 procent av fallen innehöll slutversionen påståendet att den 
svarte mannen var den som höll rakkniven. Det är sannolikt att kulturella föreställningar 
och förväntningar här spelade in.  
 
Ett mycket välkänt exempel är alla de älgjägare som år efter år tycker sig se en älg och 
skjuter visar det sig på något annat, t.ex. en annan jägare, en ko, en traktor osv. De vill se 
en älg och varseblivningen snedvrids (facktermen är ”perceptuell distorsion”).  
 
I det här aktuella fallet har målsäganden och även andra pojkar gjort en tolkning av vad 
som hände i en bastu utifrån sin grupps allmänna sexuella intressen samt utifrån unga 
pojkars föreställningar, förväntningar och värderingar om "snuskgubbar". Triviala 
handlingar utan sexuell intention kan ha kommit att tolkas som snuskgubbebeteenden och 
sexuellt ofredande. Att ingen omvittnat att penisen hade stånd ökar möjligheten för att en 
sådan omtolkning kan föreligga. Det framgår inte att hovrätten i sin domsskrivning har 
övervägt möjligheten av felaktig eller överdriven varseblivning. Trivial beröring av penis 
kan ha uppförstorats psykologiskt och vid erinring och upprepningar i tanke och tal ha 
omtolkats till onani.  
 
2. Bedömning av en händelses varaktighet 
I en forskningsantologi konstaterar Wells, Wright & Bradfield (1998) att 
det inte finns mycket forskning inom det rättsliga området om hur väl människor förmår 
bedöma den tid som händelser varar. Från annan forskning om minnen av händelsers 
varaktighet (se t.ex. översikt av Groeger, 1997, chapter 7) är dock känt att retrospektiva 
skattningar av en händelses varaktighet/tidslängd kan vara grovt felaktiga. Groeger 
konstaterar: 
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"Obviously, the studies above should cause us to question very seriously the reliability of 
accounts where witnesses to events ´remember´ information about when events occurred,or 
their duration." (min understrykning)  
 
Wells, Wright & Bradfield (1998) konstaterar:  
 
"People are not particularly accurate in estimating duration. Generally, people 
overestimate short temporal duration, especially when the event is complex or the person is 
stressed (Sarason & Stroops, 1978; Schiffman & Bobko, 1974). Often these overestimates 
of short durations are on the order of 300% to 500%, as when a witness says that at 
culprit´s face was in view for several minutes when in fact it was in view for only 20 or 30 
seconds." 
(min understrykning) 
 
Ainsworth (1998) konstaterar:  
"One interesting aspect concerning exposure time is the fact that witnesses appear 
routinely to overestimate the length of time that a crime incident took." (p. 36) (min 
understrykning)  
 
Om det är så i det aktuella fallet att den misstänkte har vidrört sin penis, så är det alltså 
möjligt att det föreligger en avsevärd överskattning av under hur lång tid detta skedde. En 
kortvarig beröring kan i ett vittnes minne komma att bli många gånger längre i tid. Det bör 
även påpekas att engagemang i en konflikt kan leda till en för motparten mindre gynnsam 
och för den egna saken mer gynnsam tidsuppskattning.  
 
Jag har inte kunnat finna att hovrätten någonstans har övervägt denna på  
forskning baserade information rörande tidsuppskattning.  
 
3. Frekvensbedömning 
Från vardagslivet och från utredningstexter är det väl känt att frekvensbedömningar av 
fenomen ofta är felaktiga och överdrivna, t ex i form av kategoriska generaliseringar och 
förekomst av ofta orealistiska uttryck som "varje", "alltid", "ständigt" etc. Ofta när 
människor ombeds ange de konkreta händelser som ligger bakom bedömningen så 
framkommer ingen eller endast något/några få exempel. Dessutom kan specificeringen av 
dessa angivna konkreta händelser te sig ha en vaghet som gör dem tveksamma som 
evidens.  
 
Groeger (1997, chapter 6) gör en genomgång av forskningen kring minne av frekvenser och 
konstaterar att det förekommer tankefel och snedvridning vid frekvensbedömningar. 
Groeger hänvisar bl a till en serie studier av Hintzman, Curran & Oppy (1992) rörande 
minne av iakttagna frekvenser. Groeger konstaterar bl a 
 
"Furthermore, although frequency information relating to both verbal and pictorial 
information can be encoded with intentions to do so, the information encoded is retrieved 
inaccurately, such that people mistakenly treat items which were not presented as relatively 
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frequent, if they are related to events which did occur (see Hintzman, Curran & Oppy, 
1992). " 
 
Vad den här anförda forskningen visar är att människor kan ange sig minnas vissa 
frekvenser av händelser som över huvud taget inte visats/inträffat, om de bedömda 
händelserna är relaterade till händelser som inträffade. I det här aktuella fallet i en bastu, så 
förekom förvisso en snuskgubbe (i målsägandens och vittnens tolkning), nakenhet, kanske 
även beröring av penisar för en eller flera personer och/eller att den misstänkte stoppade ett 
finger i munnen, och det skulle då kunna tänkas leda till att någon minns någon frekvens av 
onanihändelser för den misstänkte. Det kan påpekas att befintligheten av föreställningar om 
äldre män som "snuskgubbar" och förekomsten av en konflikt kan tänkas bidra till att 
snedvrida frekvensminnen.  
 
Falska frekvensminnen är således enligt minnesforskning något som förekommer och kan 
tänkas föreligga i detta fall vad gäller frekvensen av beröringar eller rörelser avseende penis 
eller rörande om de angivna rörelserna över huvud taget förekommit. Problemet har inte 
övervägts i hovrättens domskrivning.  
 
4. Tillskrivning av motiv 
Om en iakttagare felaktigt tillskriver en person motiv, så kan personens handlingar komma 
att tolkas på felaktigt sätt och erinras på felaktigt sätt.  
 
"Owens, Bower and Black (1979) showed that when subjects learned a series of actions of 
a character, their memory was strongly influenced by beliefs about that character´s 
motives. Motives allowed subjects to decide the meaning of the actions, their importance, 
and their interconnections. Recall and recognition showed that subjects distorted many of 
the colourless events to be motive relevant." (Groeger, 1997, p 107) 
 
I det här aktuella fallet förekommer föreställningar om "snuskgubbe"-motiv hos den 
misstänkte bland dem som avger vittnesmål. Dessa föreställningar om motiv kan ha gett 
upphov till såväl felaktig/förvrängd varseblivning (s k perceptuell distorsion) som till 
minnesförändringar.  
 
Hovrätten synes inte ha övervägt eventuell inverkan av vittnenas motivföreställningar kring 
den misstänkte. Möjligheten finns att felaktiga motivföreställningar skapat felaktiga 
varseblivningar och felaktiga minnen.  
 
5. Inverkan av känslotillstånd 
Känslotillstånd kan, åtminstone ibland, inverka negativt på varseblivning och minne. 
Mycket belysande i det aktuella fallet är att målsäganden i förhör säger sig ha tittat bort (en 
känslomässigt betingad reaktion i detta sammanhang), vilket bör påverka varseblivningen 
negativt och kan leda till uppfattande av en helt annan händelse än vad som faktiskt äger 
rum.  
 
Groeger (1997, p 192) konstaterar:  
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"A wide variety of studies show that negative events are less well encoded than neutral 
events."  
 
Groeger konstaterar senare också:  
 
"Where the emotion experienced is unpleasant, and especially where it is self-relevant 
(whether concerning one´s self, or threatening to it), details about the causal agent of the 
emotional change seem to be briefly unavailable, but it is probable that its gist is 
remembered." (p. 205-206) 
(min understrykning) 
 
Hovrätten verkar inte ha övervägt att rapporterade känslomässiga faktorer kan ha försämrat 
målsägandens varseblivning och minne.  
 
6. Inverkan av tidsavstånd 
Episodminnen är mer sårbara än minnen av allmänna förhållanden, principer etc. Med 
ökande tidsavstånd ökar bortfall av detaljer (glömska), ökar minnesfel och ökar falska 
tillägg. Ofta företar vi rekonstruktioner på grundval av erfarenhet och ledtrådar. Att det 
uppkommer fel med tiden anses i stort bero på att fler och fler nya informationer 
tillkommer som stör och sammanblandas med de redan befintliga.  
 
En ofta anförd studie vad gäller större tidsavstånd mellan  händelse och erinring 
genomfördes av Neisser & Harsch (1992; Neisser var en av världens ledande inom kognitiv 
psykologi och minnesforskning). En dag efter det att rymdfärjan "Challenger" exploderat 
med sju astronauter ombord, så tillfrågades ett stickprov personer om de omständigheter 
under vilka de fick veta detta, dvs. tidpunkt, plats, aktivitet och vilka andra som var 
närvarande.  
Samma personer kontaktades efter 32 månader och då erhölls 30% korrekta svar, 27% 
delvis felaktiga svar och 42% totalt felaktiga svar i förhållande till vad personerna uppgivit 
efter en dag. Personernas tilltro till sina egna svar hade inte samband med korrektheten i 
svaren.  
 
I det  här aktuella fallet råder vid hovrättens förhandling ett tidsavstånd till den aktuella 
händelsen som är jämförbart med tidsavståndet i Neisser & Harsch´s undersökning. 
Därmed uppkommer en avsevärd osäkerhet i avgivna vittnesuppgifter som bör vägas in i 
domstolens bedömningar.  
I domsskrivningen övervägs inte vittnesmålen i förhållande till minnesforskningens rön om 
episodminnens sårbarhet under ökande tidsavstånd.  
 
7. Falska minnen 
Uppkomst av falska minnen (i betydelsen att personen själv tror på dem) vad gäller detaljer 
är ett mycket vanligt vardagligt fenomen. Mindre vanligt men som det visats 
förekommande fenomen är falska minnen av hela händelser. Vad som ofta anförts är falska 
minnen av sexuella övergrepp. Det kan nämnas att Roediger & McDermott (1995) visat att 
försökspersoner tror mer på att vissa falska minnen är korrekta än de tror på att en del 
sådant som faktiskt funnits med är korrekt.  
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Ett område vid sidan om sexuella övergrepp där det är lättare att konstatera falska minnen 
utgör alla rapporter, i synnerhet i USA, av personer som hävdar sig ha blivit bortförda, 
undersökta och ibland utsatta för sexuella övergrepp av påstådda varelser från andra världar 
(s k "UFO abduction memories"; se forskningsöversikt av Newman & Baumeister, 1999). 
Enligt vissa av Newman & Baumeister refererade uppskattningskalkyler skulle flera 
miljoner amerikaner anse sig ha varit med om sådana händelser som de ofta är övertygade 
om och enstaka forskare (dock inga ledande sådana) har till och med låtit sig övertygas. 
Med tanke på att detta är ett massfenomen som i stor utsträckning är begränsat till USA och 
där den ena historien mycket liknar den andra med att man blivit upplagd på ett bord för 
inspektion etc., så kan knappast antas annat än att fenomenet, som startade 1961, härrör 
från filmer med bortförandescener och spridits epidemiskt bland psykologiskt disponibla 
personer och ofta med hjälp av hypnosprocedurer. Stickproven verkar således inte omfatta 
hela jordens befolkning och de påstådda undersökningarna varieras föga utöver brutala 
fysiska undersökningar, dvs. ger inte intryck av någon överlägsen vetenskaplighet. 
Newman & Baumeister hävdar att likheterna med psykologin vid sexuell masochism är 
stora. Ett annat idag historiskt område utgör påstådda bortföranden av barn av påstådda 
häxor i samband med häxprocesserna i 1600-talets Sverige (se t.ex. Ankarloo, 1971). I 
samband med dessa uppenbarligen kulturellt och socialt betingade processer förekom stora 
mängder barnvittnesmål kring vad som skett med beskrivningar av Blåkulla-resor etc. Som 
bl.a. Urban Hiärne (1676) kom underfund med redan vid den tiden var häxprocesserna ett 
sätt att genom anklagelser och vittnesmål göra sig av med personer som omgivningen 
ogillade.  
 
En viktig lärdom av epidemiska massfenomen som häxprocesser och UFO-
abduktionsminnen är kulturella faktorers stora betydelse för att skapa falska minnen hos 
människor. Om det existerar kulturella föreställningar och värderingar som innebär att 
vidrörande av penis eller regionen kring penis är förknippat med sexuella intentioner, så 
kan sådana föreställningar tänkas ge upphov till felaktiga varseblivningar och ge upphov till 
omtolkningar av triviala beröringar. De i målet uppvisade "snuskgubbe"-föreställningarna 
torde vara i denna riktning, dvs. för ett visst åldersintervall (för män) tolkas allt vidrörande 
av penis som sexuellt. Om det existerar kulturella föreställningar (vilket framgår av en av 
mödrarnas vittnesmål) att det pågår sexuella aktiviteter med onani etc. vid bastubad, att det 
är vanligt med snuskgubbar etc., så kan sådana kulturella föreställningar tänkas påverka 
varseblivningar och ge upphov till omtolkningar av triviala beteenden.  
 
Det framgår inte att hovrätten skulle ha övervägt att de i målet uppenbara kulturella 
faktorerna kan ge upphov till felaktiga vittnesmål i ett sådant  här fall.  
 
8. Inverkan av förväntan och motivation vid rekonstruktivt minne 
En forskningsöversikt av Hirt, McDonald & Markman (1998) redovisar 
vetenskapliga evidens för att minnen kan påverkas av aktuella förväntningar och av den 
motivation personen har. Vi använder oss av mentala scheman (etablerade föreställningar) 
om verkligheten och använder dessa både vid iakttagelse/tolkning och vid erinring. En 
studie av Hirt, Erickson & McDonald (1993) visade att information som inte stämde med 
förväntan förvrängdes.  
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Den som söker minnas något kan ha olika slag av motivation. Kunda (1990) skiljer på 
korrekthetsmål, dvs. att söka minnas korrekt, och på riktade mål, dvs. den som minns söker 
komma fram till en viss önskad minnesbild.  
Enligt Hirt et al (1998) är riktade mål det mest förekommande och de redovisar forskning 
till stöd för detta.  
 
"These studies illustrate the powerful biasing effects of directional motives on memory 
search processes" (p. 80). 
"Thus these data provide empirical support not only for the idea that motivational goals 
can bias memory reconstruction as well as memory search processes but also for the notion 
that motivated distortion of the past can serve as justification for desired beliefs" (p. 82). 
 
Hirt et al (1998, p. 84) konstaterar även: 
 
"However, our more recent work examining the influence of directional motives on memory 
(McDonald & Hirt, 1997) suggests to us that motivations and desires may exert a less 
conscious and more automatic effects on memory. As Kunda (1990) argues, individuals 
may be strongly biased by their motives, and yet convinced themselves that they are being 
completely rational and objective in retrieving information from memory. This argument 
suggests a more insidious kind of influence far more difficult to detect and control." 
 
I det här aktuella fallet kan t ex tänkas att målsäganden iakttagit något som kan vara 
flertydigt och gör minnesrekonstruktionen, kanske dessutom under tryck från omgivningen, 
i riktning mot sina förväntningar kring "snuskgubbar". Om någon i den här åldern rör vid 
sin penis så är det frågan om en "snuskgubbe" kan vara ett tänkbart mentalt schema i detta 
fall. Att snuskgubbar onanerar i bastu kan vara ett annat kompletterande mentalt schema.  
 
Det framgår inte av domsskrivningen att hovrätten har övervägt att felaktig 
minnesrekonstruktion kan föreligga utifrån de indikationer på förväntningar och motivation 
som kan finnas eller finns i fallet.  
 
9. Lögn och sanning   
Det aktuella målet rymmer möjligheten att den misstänkte, målsäganden och vittnen 
ljuger och en genomgång av problematiken kring lögndetektion kan därför vara 
befogad.  
 
Det torde bara vara en mindre del av felaktigt lämnade uppgifter som bör betraktas som 
lögn i betydelsen avsiktligt vilseledande genom medvetet felaktiga påståenden och/eller 
genom förtigande av viktig information (internationell definition).  Misstag, minnesfel, 
tankefel, felsägningar, förvirring, förväxling av inre och yttre, förbiseenden, bristande 
noggrannhet, skämt osv. torde svara för en stor del av förekommande vilseledande 
uppgifter.  
 
Det finns knappast någon principiell skillnad mellan vuxna och barn (frånsett de allra 
minsta) vad gäller förmåga att ljuga och förekomst av lögner, men uppkomstbetingelser 
kan delvis skilja sig åt. Vad gäller påståenden om sexuella övergrepp så kan dessa avse 
dels falska anklagelser och dels falska förnekanden, vilka båda förekommer hos vuxna 
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och barn (Bussey, Lee, & Grimbeck 1993; Robinson, 1996). Det finns således ingen 
vetenskaplig grund för schablonpåståenden av typen "Barn ljuger aldrig/alltid om 
sexuella övergrepp". Robinson (1996) diskuterar relationen mellan låtsaslekar, 
drömmar och lögn hos barn och hävdar att det kan hos barn, som mer lever i en 
låtsasvärld, uppkomma svårigheter att skilja på fantasi och verklighet (se även Johnson 
et al, 1984). Forskning (Ceci & Bruck, 1993; Dunn, 1988) pekar på att bedrägligt 
beteende kan förekomma ner till 3-årsåldern. Barns förståelse av sanning och lögn kan 
även vara annorlunda än vuxnas (Perry, 1995). Enligt Lickonas (1983; kopplad till 
Kohlbergs teori) stadieteori för moralisk utveckling (kommenterad  för rättsliga 
sammanhang av Perry, 1995) förstår inte barn så gamla som 9-12 år betydelsen av att 
tala sanning på det sätt som tonåringar och vuxna gör.  
 
"Children at this level usually want to say whatever pleases important adults. As their 
ability to make inferences improves, they become adept at reading the intentions and 
desires of adults. Thus testifying truthfully can be compromised when the child says 
what he or she thinks an important adult wants to hear." (Perry, 1995, p. 82) 
  
Det förhållandet att barn inte uppfattar sanningsfrågan på samma sätt som vuxna (en del 
vuxna har en outvecklad uppfattning) talar för nödvändigheten av att vid barnförhör 
klargöra denna fråga noga för barnen. Detta är även något som påpekas av en del 
forskare i artiklar och böcker rörande barnförhör (se t ex Poole & Lamb, 1998). Svensk 
praxis i polisförhör verkar vara att sanningsfrågan inte berörs i början av barnförhören. 
På sin höjd kommer den upp i form av någon uppföljningsfråga senare eller i slutet. 
Sanningsfrågan bör klargöras och betonas för alla som förhörs och i synnerhet för barn 
och ungdomar, som håller på att lära sig vuxenvärldens normer och förhållanden.  
 
Perry (1995) liksom många andra forskare betonar att utredande samtal med barn vid 
sexuella övergrepp 
 
"must collect data without having preconceived conclusions about whether the child 
was or was not abused" (p 92). (Översättning: måste samla uppgifter utan att ha 
förutfattade meningar om huruvida barnet har eller inte har blivit utsatt för övergrepp) 
 
En annan fråga rörande lögn av vuxna och barn är möjligheten att upptäcka när 
människor ljuger respektive talar sanning. Ekman (1991) och Vrij (2000) redovisar 
forskning som visat att det i praktiken inte går att avgöra när människor ljuger eller talar 
sanning genom att iaktta dem och till exempel försöka använda beteendetecken, t ex 
skruva på sig etc. Experiment med att upptäcka lögn har ofta visat att bedömare till och 
med lyckas sämre än slumpen. Vid de experiment vi gjort på Örebro universitet med 
grupper som rutinerade utredare, nybörjarstudenter, föräldrar och tioåriga barn som 
bedömare låg resultaten  sämre än slumpen (t. ex. M. Carlsson, 1999). Detta kan 
sammanhänga med att människor använder fel kriterier när de försöker avgöra om 
någon talar sanning och även med att det i många fall inte finns iakttagbara skillnader 
mellan falska och sanna berättelser. En typ av argument som ofta förekommer i 
praktiska sammanhang är att uppgiftslämnaren gråter eller visar andra känslor eller 
uppträder lugnt och eftertänksamt. Det är väl känt att t ex gråt kan användas även i 
övertalande och bedrägliga syften av personer som har förmåga att gråta. Reflekterar vi 
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det minsta över sammanhang i vilka barn gråter, så inser vi att gråt ofta används för att 
skaffa sympati eller fördelar eller ge trovärdighet etc. Även vuxna använder gråt på 
detta sätt, till och med vid examination på universitet. Även t ex lugnt uppträdande kan 
användas i övertalande syfte vid lögn. Gråt, lugn och liknande tecken är således 
vanskliga sanningskriterier - de kan lika gärna vara tecken på att en lögnaktig 
uppgiftslämnare söker avleda och övertyga.  
 
Forskning rörande möjligheter för experter att upptäcka lögner har gett negativa 
resultat. Psykologer låter sig lätt luras av personer som simulerar vissa tillstånd; man 
har t ex funnit att nioåriga barn kan simulera hjärnskada så väl att professionella 
psykologer låter sig luras (Sjöberg, 1989; Faust & Ziskin, 1988). Horner, Guyer & 
Kalter (1993a) har studerat hur experter bedömer huruvida sexuella övergrepp ägt rum 
och konstaterar: 
 
"As it is, the deception-detecting abilities of various experts, including mental health 
specialists, has been empirically demonstrated to be decidedly poor".   
 
"Rates of false positive classification have been shown to be many times greater than 
the rates of false negative classification." (dvs många gånger fler fall bedöms felaktigt 
som äkta än de fall som felaktigt bedöms som falska) 
 
Horner, Guyer & Kalter (1993b) uttalar följande slutsatser:  
"Courts should be highly cautious in relying on clinical experts in child custody cases 
entailing allegations of child sexual abuse. Practitioners should be candid with courts 
concerning the absence of diagnostic precision in such cases." 
 
En möjlig väg att utifrån iakttagelse kunna se om någon ljuger eller inte skulle kunna 
vara att känna personen väl och kunna se förändringar i beteendet. Polis, åklagare, 
domstolar och andra utredare har sällan sådan kännedom att de kan göra sådana 
jämförelser. Möjligen kan föräldrar, släktingar, daghemspersonal och lärare som många 
gånger träffat ett barn ha bättre möjligheter att avgöra om det föreligger lögn eller inte. 
Detta förutsätter att bedömaren inte är partisk, har en fix övertygelse etc.  
 
Det kan ibland vara möjligt att genom textanalys avgöra om lögn, eller åtminstone 
felaktiga uppgifter, förekommer, genom jämförelser med andra uttalanden från 
personen, jämförelser med kända fakta eller andra förhållanden. En viktig analys som 
bör göras är att så långt möjligt klargöra centrala utsagors uppkomstbetingelser, 
påverkande faktorer (inkl utredares agerande), spridning och förändringar. Detta 
klargörande kan föranleda källkritiska reflektioner av stor betydelse.  
 
Det förekommer metoder (t ex Raskin & Esplin, 1991; Bekerian & Dennett, 1995),  där 
ett antal påstådda sanningskriterier ("realitetskriterier", "content criteria" etc.) letas 
textanalytiskt (t ex logiskt sammanhang, detaljrikedom, känslouttryck etc). Dessa 
metoder lider, frånsett att de ibland tillämpas lösligt och godtyckligt, av logiska och 
vetenskapliga svagheter. Det har med rätta anmärkts av forskare (t ex Berliner & Conte, 
1993; Vrij, 2000; Wells & Loftus, 1991) att sanningskriterierna anger hur bra 
övertalningsbudskap texten är, inte hur sann den är. Det är en logisk skillnad på hur 
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trovärdig texten verkar och hur sann den är. Alla kriterierna kan användas av den som 
vill övertala med ett falskt budskap. En annan allvarlig logisk invändning är att 
metodiken inte parallellt använder sig av kriterier på att texten inte är sann (medvetet 
eller omedvetet falsk) och därigenom uppkommer ensidigt bekräftelsesökande. En 
annan invändning är bristen på empiriskt vetenskapligt stöd vad gäller att kunna 
diskriminera mellan äkta fall av sanna respektive osanna berättelser. En fjärde 
invändning är att även om kriterierna skulle empiriskt kunna visas effektiva på 
gruppdata vad gäller att skilja på sanna och osanna berättelser, så kan inte gruppdata 
med till exempel 75 procent träff föras in i enskilda fall. Lamb et al (u.å) konstaterar i 
en färsk forskningsöversikt att "the precision is still too poor to permit forensic 
application" (precisionen är fortfarande alltför dålig för att tillåta rättslig tillämpning). 
Samma uppfattning har Vrij (2000) efter en grundlig i denna bok redovisad 
forskningsgenomgång. Ett enskilt fall kan råka vara ett sådant fall, där metoden inte 
förmår diskriminera, t ex kommer en talangfull lögnare som uppfyller kriterierna att 
bedömas som sanningssägare. En ytterligare komplikation är att trosföreställningarna 
rörande sanningskriterier i viss utsträckning är eller kan bli kända av förhörsledare och 
berörda professionella, vilka kan ställa frågor och uppvisa förväntningar på material i 
syfte att bättre tillgodose kriterierna.  
 
Det kan nämnas att Ceci (1993; se Cederström, 1996) visat videoinspelningar från 
intervjuer med barn, som i experiment avgett grovt felaktiga berättelser. Cirka 1000 
barnexperter (forskare eller kliniker) fick se på videofilmade intervjuer med barn angående 
vad som skulle ha hänt vid ett verkligt besök av en man som kallades Sam Stone på en 
förskola. De flesta bedömarna kom till felaktiga bedömningar. Det var till och med så att de 
barn som gav mest felaktiga skildringar av händelseförloppet uppfattades som de mest 
trovärdiga. De professionella lät sig även luras av berättelserna vid ett annat av Cecis 
experiment, där barn på grund av intervjuteknik och suggestibilitet uppgav att de fastnat 
med fingret i en råttfälla. Ceci hävdar på vetenskapliga grunder att man genom att se och 
höra en videoinspelning inte kan avgöra om ett barn talar sanning eller ej. 
 
Problemet att skilja på lögner/felaktiga uppgifter gentemot sanningar kompliceras dels av 
att uppgiftslämnare inte sällan själv tror på sina felaktiga uppgifter och dels av att allmänhet 
och professionella har mer eller mindre felaktiga föreställningar om med hjälp av vilka 
kriterier lögn kan upptäckas (se t ex forskningsgenomgången hos Vrij, 2000).  
 
I det här aktuella fallet framgår av hovrättens domskäl att målsäganden "på ett trovärdigt 
och detaljerat sätt berättat om sina upplevelser och iakttagelser" och att vittnet AB "gett 
intryck av att vara en trygg, frimodig pojke som inte lätt låter sig påverkas. Han har lugnt 
och eftertänksamt besvarat de frågor som ställts till honom.  Han har också gett ett 
sanningsenligt intryck." Detta slag av subjektiv bedömningsmetodik utgående från intryck 
som kriterier saknar helt vetenskapligt stöd. Forskningen tyder på att den är ungefär 
likvärdig med att kasta krona. Det inses lätt att metodiken kan leda till felaktiga avgöranden 
i en domstol.  
 
10. Samtalsminne och dokumentation 
Den mycket begränsade forskning som idag finns om samtalsminne (se t ex 
Edvardsson, 1997; Edvardsson & Sund, 1998; Warren & Woodall, 1999) visar att 
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människor inte ens kan minnas enstaka meningar i samtal exakt. Vi reducerar 
informationen till något eller några teman som vi med i bästa fall enstaka ord (eller 
kortare fraser) ur samtalet och genom egna ord ger en beskrivning av. Bortfallet av 
teman är stort och många fel i form av förvrängningar, ogrundade tillägg, överdrifter 
etc. förekommer. Det är dessutom så att vi minns fel och gör felaktiga tolkningar av vad 
som sagts, medan samtalen pågår, t.ex. refererar polisens förhörsledare ofta fel bakåt i  
pågående barnförhör (Edvardsson, Axelsson, Björck, & Hallenberg, 1998; Roberts & 
Lamb, 1999). Vid journalanteckningar eller protokoll som bygger på omedelbara 
anteckningar under löpande samtal uppkommer bortfall och fel. Felen ökar med 
anteckningarnas längd (Edvardsson, Gunnarsson, & Kolterjahn, 1998; Jönsson, 1988). 
Vad gäller barn föreligger också problem med samtalsminnet (Edvardsson, Gustafsson, 
& Ringström, 1998).  
 
Den befintliga forskningen pekar på att uppgifter om vad som sagts i samtal är behäftade 
med stora bortfall, missuppfattningar, felaktiga tillägg och källförväxlingar (fel uppgift om 
vem som sagt det som sagts eller fel uppgift om tidpunkt eller plats vid vilken något sagts) 
oavsett formen för rapporteringen (anteckningar omedelbart eller senare, muntlig 
återgivning). Detta får utredningsmetodiska konsekvenser och konsekvenser för den 
rättsliga bedömningen.  
 
I det här aktuella målet spelar påstådda samtalsminnen en viss roll i domsskrivningarna. 
Det gäller bland annat vad målsäganden och målsägandens mor har sagt till varandra när 
målsäganden kom ut från bastun. Fick målsäganden en fråga eller berättande han spontant? 
Det gäller även AB:s påstådda uttalande om att den misstänkte suttit i bastun och lekt med 
snoppen (vid ett annat tillfälle, märk väl), vilket refereras i hovrättens domskäl. Hovrätten 
överväger inte huruvida de anförda samtalsminnena kan vara felaktiga eller missvisande. 
Det är t ex möjligt att AB:s uttalande gjorts senare och att det skett en förväxling av tid och 
plats vid minnesrekonstruktion.  
 
11. Rörligheten i den misstänktes högra arm 
Det framstår som mycket anmärkningsvärt att ingen medicinsk expert på det aktuella slaget 
av armskada har hörts av domstolarna och då speciellt med avseende på rörlighet och 
smärta vid rörelse. Domstolarna gör sig här skyldiga till ett avsevärt 
kompetensöverskridande in på det medicinska området. I domsskrivningarnas värld verkar 
bara dualistiskt existera orörlighet kontra rörlighet vid det aktuella tillfället och frågan om 
smärta har inte nämnts.  
 
Något som inte alls klargörs är huruvida rörlighet kan ha förelegat i större eller mindre 
utsträckning med respektive utan smärta. Ingenstans nämns möjligheten att den misstänkte 
kanske kunnat röra armen en del, men till priset av smärtupplevelse. Detta skulle t ex kunna 
förklara varför en del personer inte märkt den misstänktes nedsatta rörlighet. Det kan 
möjligen även vara så att den misstänkte minns fel beträffande avsaknaden av rörlighet och 
att det fanns en viss rörlighet, kanske till priset av smärta. Om man ifrågasätter den 
misstänktes uppgifter bör det dock ske på en solid medicinsk grund och inte på grundval av 
vad målsäganden, målsägandens mor och en polisman (med vaga och delvis felaktiga 
minnen; han minns felaktigt två anmälare) tror sig minnas.  
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På denna punkt finns skäl till stark utredningsmetodisk kritik gentemot domstolarna. 
Bristerna i den medicinska bedömningen är mer uppenbar än i de psykologiska frågor som 
tidigare påtalats - dessa kan vara svårare att inse. Det är uppenbart att en medicinsk expert 
borde hörts i frågan och klargjort vad skadan innebär i termer av rörlighetsnedsättning och 
smärta. De papper som företetts framstår som klart otillräckliga. Ett klargörande kring hur 
en sådan här skada inverkar kan fortfarande inhämtas vid en förnyad prövning.  
 
12. Frågan om begränsad uppmärksamhet 
Reisberg (1997) behandlar i en forskningsgenomgång ingående frågan om möjligheten av 
delad uppmärksamhet utifrån psykologisk forskning. Vad som står klart är att den 
mänskliga uppmärksamhetsresursen är begränsad ungefär som när en budget är begränsad. 
Uppmärksamhetsresurserna ökar inte när en människa försöker ägna uppmärksamhet åt 
ytterligare en sak, t.ex. kan vi inte samtidigt uppfatta två olika talade budskap (ett i vardera 
örat). Reisberg talar om ett "limited-capacity system"  (system med begränsad kapacitet) 
hos människan. Reisberg konstaterar att störningar förekommer mellan konkurrerande 
uppgifter som utförs och sådana störningar förekommer även när uppgifterna som utförs är 
högst olika ("highly dissimilar").  
 
Reisberg sammanfattar situationen på följande sätt: 
 
"Tasks will interfere with each other if they compete for resources. However, the nature of 
the ´resource competition´ will vary from case to case. If two tasks each require a complex 
series of responses, then the tasks will place heavy demands on the response selector. Since 
the response selector can only do one thing at a time, divided attention will be difficult. " 
(Översättning: "Uppgifter som utförs kommer att störa varandra om de konkurrerar om 
resurser. Emellertid kommer naturen hos resurskonkurrensen att variera från fall till fall. 
Om två uppgifter som utförs kräver en komplex serie av reaktioner så kommer uppgifterna 
att ställa stora krav på reaktionsväljaren (= en funktion hos människan). Eftersom 
reaktionsväljaren endast kan göra en sak åt gången så kommer delad uppmärksamhet att 
möta svårigheter".) 
 
Observera att den delade uppmärksamheten här inte syftar på s.k. tidsdelning, dvs när man 
växlar mellan att ägna tid och uppmärksamhet åt två eller flera saker successivt - detta 
innebär att respektive uppmärksamhet och/eller aktivitet hela tiden avbryts och omstartas. 
 
Enkelt uttryckt betyder detta att det utifrån den psykologiska experimentella forskningen 
om uppmärksamhet finns god anledning att ställa sig skeptisk till att det går att samtidigt 
vara uppmärksam på flera saker och dessutom föra över från arbetsminne till långtidsminne 
det som uppmärksammats.  
 
I det här aktuella fallet anförs uppmärksamhet och långtidsminne från såväl en polisman 
som målsägandens mor rörande iakttagelser av rörlighet i den misstänktes högra arm. Det 
kan betvivlas att en polisman som är fokuserad på att förstå vad som hänt, som ställer 
frågor och antecknar riktar uppmärksamhet på den misstänktes högerarm. Polismannens 
svårigheter att minnas är dessutom påtagliga i materialet. Vad gäller iakttagelser av 
målsägandens mor, så hade hon vid iakttagelsetillfället dels ett betydande avstånd och dels 
ingen särskild anledning att uppmärksamma just hur den misstänkte rörde högerarmen. 



 16

 
Vad modern säger sig ha iakttagit kan mycket väl vara omedvetna 
efterhandskonstruktioner, t.ex. utifrån bakomliggande principer som "eftersom han tog på 
sig kläderna, så måste han ha använt armen" (det behöver inte nödvändigtvis vara så). Det 
kan tilläggas att det knappast varit möjligt för modern i den mån den misstänktes högerarm 
rördes eller användes att iaktta om detta skedde med eller utan smärta - en fråga som inte 
övervägts i domstolarna.  
Att vittnet är mor till målsäganden kan tänkas leda till att   minnesrekonstruktioner 
omedvetet görs till någon fördel för målsäganden (erinring tenderar att vara självgynnande 
enligt minnesforskning, se t.ex. Reisberg, 1997) och att hon kan tro sig minnas något hon 
inte minns. Enligt tingsrättens dom uppger sig modern vara "säker på att den misstänkte 
använde även högerarmen när han tog på sig sina kläder" (min understrykning). Det bör 
påpekas att modern i polisförhöret dagen efter inte nämner något om "kläder" eller 
påklädning utan enbart anger "handduk", vilket är ägnat att inge skepsis rörande 
vittnesmålen i domstolarna. Det krävs knappast en fungerande högerarm för att hantera en 
handduk, vilken vittnet här inte ens säger att den misstänkte rört.  
"Han går till sin handduk som han har vid några stenar. När han sedan ser att polisen 
kommer till platsen, får han väldigt bråttom in i omklädningsrummet." 
 
Det kan tilläggas att forskningen klart visat att det knappast finns något samband mellan 
upplevd säkerhet hos ett vittne och vittnesmålets korrekthet (se t.ex. Koriat, 2000; Luus & 
Wells, 1994). I en del studier förekommer att försökspersoner uppger sig vara mer säkra på 
sina falska minnen än på de korrekta (t.ex. Roediger & McDermott, 1995). I en studie som 
jag gjorde vid Örebro universitet var det stora flertalet av de svar där försökspersoner angav 
sig säkra på att de kände igen uttalanden från personer i ett uppspelat TV-reportage 
felaktiga - uttalandena hade aldrig förekommit eller uttalats av en annan person i reportaget 
än den som angavs i det utdelade formuläret.  
 
Hovrätten synes i sin domsskrivning inte ha beaktat den stora osäkerhet som utifrån 
forskning om uppmärksamhet och minnesrekonstruktion bör gälla för dessa vittnesmål om 
rörligheten hos den misstänktes högerarm.  
 
13. Tillskrivning av mentala tillstånd 
Det framgår klart av förhörsutskrifter från polisförhör och domstolsförhör att målsäganden 
utifrån sin egen föreställning eller kulturella föreställningar och inte utifrån saklig grund 
tillskriver andra personer mentala tillstånd. Nedan återges exempel på detta med mina 
understrykningar.  
 
Polisanmälan 970714 
"Målsägaren ser sedan att de bägge pojkarna kommer ut ur bastun och ser chockade ut." 
"Målsägaren var chockad..." 
Det verkar här som målsägaren har använt samma begrepp om inre tillstånd hos de 
iakttagna pojkarna och om sitt eget inre tillstånd. Det är naturligtvis vanskligt att avgöra 
huruvida någon är chockad utan att tala med personen.  
Om målsägaren ljuger är det möjligt att uttrycket "ser chockade ut" tjänar ett argumentativt, 
övertalande syfte. I den skrivna redogörelsen kort efter finns inget sådant uttalande om att 
de båda pojkarna sett chockade ut.  
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Polisförhör 970715 
Här har enbart en ingiven skrivelse dokumenterats och inget polisförhör genomförts. 
Polisen har därmed inte eftersträvat någon kritisk prövning av anförda uppgifter.  
 
Tingsrättens förhör  
sid. 17 
Beträffande de två pojkarna som kom ut ur bastun säger målsäganden: 
"Nej, dom tyckte inte det var skoj utan dom försöker väl glömma det och så." 
Utan att ha talat med pojkarna uttalar sig här målsäganden om vad de tyckte och om deras 
inre process.  
 
Det kan vara så att målsäganden tillämpat samma princip/beteendemönster att utan saklig 
grund tillskriva mentala tillstånd, när han hävdar att den misstänkte skall ha onanerat, dvs. 
den sexuella intentionen kan ha tillskrivits utan grund.  
Hovrätten har inte övervägt detta mönster  hos målsäganden.  
 
14. Målsägandens undvikande   
Det framgår ett påtagligt undvikande att fullfölja hanteringen av den rapporterade 
händelsen från målsägandens sida. 
 
En första indikation är att när modern ställde frågor så minns målsäganden enligt utskriften 
av tingsrättens förhör: "Nej, jag ville inte berätta först" och kort efter "jag ville först inte 
berätta och sen så frågade hon igen vad som hade hänt och då berättade jag". (Om 
målsäganden spottat och fått tillsägelse vill han sannolikt inte berätta detta. Om 
målsäganden utsatts för sexuellt ofredande kan han tycka att det är otrevligt att berätta det. 
Moderns press kan leda till att antingen en falsk händelse eller en äkta händelse berättas.) 
Som framgår i det följande agerar modern pådrivare.  
 
En andra indikation är att målsägandens mor säger i polisförhör 970715 att "Målsäganden 
följer motvilligt med" (till badvakterna). I hovrättens förhör säger hon att "Han ville inte 
först".  
  
En tredje indikation  är att målsäganden lyckas undgå polisförhör genom att ha med sig en 
skrivelse upprättad i hemmet.  
 
En fjärde indikation är vad som uppges i en skrivelse från målsägandens juridiska ombud 
990519 
"Han motsätter sig även att träffa den misstänkte och i varje fall att uttala sig i dennes 
närvaro." 
 
En femte indikation utgör de intyg  som företetts inför rättens förhandling med följande 
formulering: 
"Pat är mycket orolig för kommande förhandling, känner sig utlämnad och beskriver 
skräck inför att ånyo förhöras." (dr Wikström 000229) 
"Vi bedömer att om han utsätts för de påfrestningar som en rättegång medför, kan hans 
psykiska hälsa allvarligt påverkas." (leg psykoterapeuterna PA och PB 000228) 
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Det är inte så vanligt med ett så starkt uttalat undvikande och det verkar som om pojken vill 
undvika en rättslig hantering. Samtidigt verkar det som han har starkt stöd av sin mor att 
fullfölja en sådan hantering. En av de möjliga tolkningarna kring detta undvikande är att 
målsäganden har ljugit och uppfattar konsekvenserna kring ett eventuellt avslöjande som 
svåra. Dessutom kanske han tror att en domstol har förmågan att genomskåda hans 
uppgifter, att skilja lögn från sanning.  Det finns självfallet fler möjliga tolkningar och 
rättsliga förfaranden kan upplevas som påfrestande i sig.  
Jag har dock erfarenhet av några rättsfall där starka undvikandebeteenden hos målsägande 
eller vittnen i förhållande till förundersökning och rättslig hantering har förekommit och där 
lämnade uppgifter samtidigt framstått som tvivelaktiga. I samtliga dessa fall har uppgifterna 
i sig inte klarat hovrättens prövning.  
 
Förekomst av undvikandebeteenden av detta slag i det här aktuella målet bör föranleda en 
skärpning av uppmärksamheten på möjligheten att lämnade uppgifter innehåller fel.  
 
15. Målsägandens motsägelser 
Det förekommer en del motsägelser i målsägandens uppgifter mellan anmälan, egen 
skrivelse, tingsrättsförhör och hovrättsförhör. Några exempel på sådana är följande.  
 
De 7-8-åriga pojkarna 
I anmälan sägs att  
"Målsägaren går då ut ur bastun och samtidigt kommer två små pojkar in i 7-8 års åldern. 
Målsägaren ser sedan att de bägge pojkarna kommer ut ur bastun och ser chockade ut." 
 
I skrivelsen som upprättas kort efter sägs att medan målsäganden satt i bastun så kom  
"två killar in i bastun och då slutade han att leka med fingret i munnen. Han satt i stället och 
bara onanerade. Sen gick han och duschade igen och då började dom prata, dom två små 
killarna. Efter en stund kom han in i bastun igen, och då tänkte jag att jag måste vänta på 
dom så det inte händer nåt med dom, men jag orkade inte stanna kvar så jag gick ut, när jag 
var vid tjejernas omklädningsrum då sprang dom till trampolinerna och började hoppa." 
 
Det är uppenbart att berättelsen utvecklats på motsägande sätt. I anmälan har inte 
målsäganden varit i bastun samtidigt med de två små pojkarna, medan han varit det och 
iakttagit att de pratade i den andra versionen. I den andra versionen, men inte i den första 
har den misstänkte gått ut och kommit in igen. I den första versionen ser pojkarna chockade 
ut. I den andra versionen sprang dom till trampolinerna och började hoppa, vilket inte tyder 
på att de varit chockade.  
 
Det går att tolka motsägelserna på mer än ett sätt. En tolkning är att målsäganden uttryckt 
sig oklart, inte fått med allt vid anmälan och kanske blivit grovt missuppfattad av polisen. 
Målsäganden själv hävdar i tingsrättens förhör att "dom måste ha skrivit fel där" - om detta 
är korrekt eller en felaktig efterhandskonstruktion är dock en öppen fråga. En annan 
tolkning är att den sexuella händelsen inte ägt rum och att målsäganden inte minns riktigt 
vad han sagt vid anmälan. När en ursprunglig minnesbild inte finns kan fel lättare 
uppkomma. Den första tolkningen låter sig inte lätt styrkas. Den  senare tolkningen låter sig 
inte lätt elimineras. Till detta kommer problemet att inget kritisk prövande och preciserande 
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polisförhör genomfördes vad gäller det påstådda händelseförloppet och beträffande att 
uppgifterna i anmälan här förändras.  
 
Vid vilken period i bastun onanerade den misstänkte? 
Version 1. Enligt versionen i tingsrätten skall den misstänkte ha onanerat inför 
målsäganden och fortsatt när två små pojkar kom in. Därefter skall den misstänkte ha gått 
ut. Under denna tid pratade de två små pojkarna med varandra.  Den misstänkte skall sedan 
ha kommit in igen till målsäganden och de två små pojkarna. Det sägs inget om att han 
onanerade efter det att han kom in igen. 
 
Version 2. En annorlunda version ges i hovrätten. Enligt denna version kom den misstänkte 
in och inget onanerande hände och den misstänkte går ut igen, varvid målsäganden är 
ensam kvar. Efter en stund kommer den misstänkte in utan badbyxor och onanerar i bastun. 
Målsäganden minns här inte om den misstänkte hade badbyxor på sig första gången (jfr 
version 1 enligt vilken den misstänkte onanerat första gången). Medan den misstänkte 
onanerar så kommer de två små pojkarna in varvid den misstänkte skall ha fortsatt att 
onanera. I denna version går den misstänkte aldrig ut medan de två små pojkarna och 
målsäganden sitter i bastun och följaktligen sitter inte de två små pojkarna och pratar med 
varandra när den misstänkte är ute.  
 
När uppgifterna om förloppet kring den påstådda onanin ändras så genomgripande, så kan 
inte rimligen uppgifterna om händelseförloppet, inkl onanin, anses tillförlitliga, oavsett om 
ändringen beror på minnesfel eller på att det föreligger en ursprunglig lögn eller fabulering. 
Hovrätten har inte vägt in den här påtalade otillförlitligheten  i förloppsbeskrivningen i sina 
domskäl.  
 
Har målsäganden sett de 7-8-åriga pojkarna förut eller inte? 
I tingsrättens förhör svarar målsäganden att han sett de 7-8-åriga pojkarna förut på 
badanläggningen, men förnekar att han sett dem efteråt. I hovrättens förhör förnekar 
målsäganden att han sett dem förut, men svävar i svaret om han sett dem efteråt ("Det vet 
jag inte riktigt, jag tror inte det"). 
  
I hovrättens förhör finns följande sekvens: 
Adv AA: Känner du till om du eller din mamma eller nån annan har gjort efterforskningar 
efter dom här 7-åringarna, för dom skulle ju ha sett samma sak som du då? Har ni försökt 
få tag i dom  här 7-åringarna? 
Målsäganden: Det vet jag inte, det minns jag inte nu om vi har försökt göra det.  
 
Motsägelserna och oklarheterna är uppenbara i svaren kring de försvunna  
7-åriga pojkarna. Dessa verkar inte särskilt mycket ha funnits med i målsägandens 
medvetandeprocess och verkar inte ha varit föremål för efterforskningar från målsäganden 
eller modern. En möjlig tolkning är att målsäganden inte har velat få fram dessa som 
motsägande vittnen. Det bör ju ha stått klart för målsäganden och modern att de skulle 
kunna avgöra målet till målsägandens fördel om vittnesmål kunde inhämtas, förutsatt att 
målsägandens uppgifter är korrekta.  
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Att de 7-8-åriga pojkarna inte återfunnits kan ha naturliga förklaringar som att de inte varit 
på badanläggningen mera. Vad jag här påpekar är det bristande intresset för att efterforska 
dem som förevarit. Exempelvis kunde några extra besök på badanläggningen efter den 
påstådda händelsen tett sig som ett uttryck för sådant intresse. Det är inte heller 
givet att de påstådda 7-8-åriga pojkarna existerat.  
 
16. Oklarheter i beskrivningen 
I tingsrättens förhör svarar målsäganden på frågan om den misstänkte hade stånd. (mina 
understrykningar) 
 
Åkl: Hade han erektion, hade han stånd? 
Målsäganden: Njae. 
Åkl: Det vet du inte? 
Målsäganden: Jag kommer inte... 
 
Adv AA: Men du visste inte om han hade stånd sa du? 
Målsäganden: Nej, det vet jag inte.  
Adv AA: Det vet du inte? 
Målsäganden: Nej, det minns jag inte.  
- 
Åkl: Hur rörde han sin hand då, rörde han den... 
Målsäganden: Han gjorde det väldigt sakta. 
- 
Åkl: Han tittade på dig, hur tittade du, försökte du titta på honom också eller tittade du bort 
eller? 
Målsäganden: Jag försökte titta bortåt. 
- 
Åkl: Jag vet inte vilket du menar, rörde han hela armen eller rörde han bara handen, kan 
du säga det, minns du det? 
Målsäganden: Han rörde nog hela armen. (osäkerhetsmarkör) 
Åkl: Ända uppifrån axeln eller från armbågen eller hur? 
Målsäganden: Det minns jag inte.  
(I hovrättens förhör anger sig målsäganden utan osäkerhet minnas att den misstänkte rörde 
hela armen.) 
- 
Adv AA: Och långsamt sa du? 
Målsäganden: Ja 
Adv AA: Hur många gånger kunde han ha gjort det då? 
Målsäganden: Jag räknade inte precis så jag vet inte. 
Adv AA: Och du vet inte om han har stånd heller? 
Målsäganden: Nej 
Adv AA: Hur var det då när han gick ut då, då satt ju du kvar, hur såga han ut då? 
Målsäganden: Jag kollade inte på han så mycket, jag försökte bara kolla bort hela tiden. 
Adv AA: Hur såg han ut när han kom in igen då, då kom han ju vänd emot dig förstår jag? 
Målsäganden: Det minns jag inte hur han såg ut då.  
 
I hovrättens förhör med målsäganden framgår likartade svar som ovan och bl.a. följande: 
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Åkl: Det var en viktig fråga jag glömde här, det var tydligen resonemang i tingsrätten om 
också vilken hand den misstänkte onanerade med och vilken hand var det då? 
Målsäganden: Jag minns inte det, det minns jag inte nu, jag vet att jag sa vilken hand det 
var men jag minns inte nu vilken hand det var.  
 
Oklarheten och osäkerheten i målsägandens uppgifter kring den sexuella händelsen är stor. 
En möjlighet är att detta sammanhänger med att händelsen inte inträffat och att ingen 
ursprunglig minnesbild finns att tillgå. Om händelsen inträffat så har 
iakttagelsebetingelserna varit tveksamma i och med att målsäganden uppger sig ha tittat 
bort "hela tiden". Risken för efterkonstruktion av en sexuell innebörd är uppenbar. Det är 
målsäganden som med start i anmälan för in den sexuella tolkningen "onanera". Det går 
knappast att ens utifrån målsägandens uppgifter om iakttagelsebetingelser och beskrivande 
uppgifter (om dessa antas korrekta) säkerställa tolkningen att onani i ordets vanliga 
betydelse skulle ha förekommit, även om allt målsäganden påstår skulle vara korrekt.    
 
17. Moderns påverkan vid uppkomsten av uppgifterna 
I tingsrättens förhör med målsäganden framkommer en avsevärd påverkanssituation från 
modern, som innebär risk för att icke-korrekta uppgifter kan ha uppkommit.  
 
Adv AA: Det gör du. För det står ju så här om jag läser i anmälan på sidan 2, målsäganden 
gick till sin mor och hon såg att något var fel, efter ett tag berättade pojken vad som hänt. 
Målsäganden: Ja, hon frågade ju mig...hon såg ju direkt att det var nåt. 
Adv AA: Så hon frågade först och sen efter tag berättade du eller, är det så man skall... 
Målsäganden: Mm. 
Adv AA: Ställde hon flera frågor...ville du inte berätta först vad som hade hänt? 
Målsäganden: Nej, jag ville inte berätta först.  
Adv AA: Vad var det för frågor som din mamma ställde då vid det här tillfället, eftersom du 
inte ville berätta? 
Målsäganden: Hon frågade vad som hade hänt och jag ville först inte berätta och sen så 
frågade hon igen vad som hade hänt och då berättade jag det. (min understrykning) 
 
Enligt målsägandens uppgifter pressar modern här honom till ett svar. 
Om målsägandens uppgifter här är korrekta, så kan de tolkas på mer än ett sätt. En tolkning 
är att målsäganden tyckt det varit besvärande att berätta om ett sexuellt ofredande. En 
annan tolkning är att målsäganden inte vill berätta om att han fått en tillsägelse för att ha 
spottat i bastun och för att lösa situationen med moderns upprepade utfrågning konstruerar 
en uppgift om sexuellt ofredande som eventuellt samtidigt kan innebära en hämnd mot den 
som stod för tillsägelsen. Ingen av dessa två tolkningar låter sig lätt bestyrkas eller 
elimineras. 
 
  
 
18. Den misstänktes intresse av förhör med vittnen 
Det framgår av sammanfattningsprotokollet från polisförhöret med den misstänkte 971110 
att   
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"Han efterlyser förhöret med dessa två små pojkar i 7-8 års åldern som finnes med i 
anmälan. Han hoppas också att polisen även gått in i bastun och tittat på träsitsen där 
pojken satt och spottade. 
Den misstänkte efterlyser nu förhöret med honom i polisbilen och dels förhören med de två 
små pojkarna i 7-8-års åldern." 
 
Detta repeterade efterfrågande av förhör med de båda påstådda vittnena från den 
misstänktes sida ter sig föga förenligt med att han skulle ha begått brottet. Om han begått 
detta borde det inte ligga i hans intresse att de båda pojkarna identifieras och förhörs och 
han borde då inte ta upp denna fråga, vilket kan leda till en intensifierad sökning efter 
pojkarna och eventuellt ytterligare vittnesmål mot honom.  
 
Målsägandens intresse av att identifiera och få fram de två pojkarna som vittnen verkar 
jämförelsevis betydligt svagare och som påpekats har målsäganden uppvisat visst 
undvikande vid uppföljning av den påstådda händelsen.  
 
I tingsrättens förhör får målsäganden frågan: 
 
Adv AA: Men har du försökt och få tag i dom efteråt? 
Målsäganden: Nej det har jag inte.  
 
Hovrätten har i sin dom inte övervägt att den misstänkte i utredningsskedet uttalat sitt 
intresse av att få fram de enda vittnena till den påstådda händelsen, en enligt min 
bedömning mycket viktig omständighet att väga in vid avgörande av fallet speciellt i 
jämförelse med målsägandens ointresse av att få tag i de aktuella pojkarna. Det förefaller 
som om ingen uppmärksammat eller insett betydelsen av denna punkt i polisförhöret med 
den misstänkte, antagligen inte den misstänkte själv heller. Möjligen är det svårt att 
uppfatta att uttalanden i vissa fall starkt pekar på en bakomliggande roll i ett 
händelseförlopp.  
 
19. Brister i teknisk utredning 
Frånsett att den medicinska utredningen brister, så brister den tekniska utredningen 
avsevärt. Det saknas skisser med mått och personers positioner samt fotografier över såväl 
den aktuella bastun som den miljö utanför bastun i vilken i domstolen anförda iakttagelser 
gjorts. Polisen verkar inte heller ha gjort någon omedelbar undersökning av bastun. Om det 
funnits något spott att tillvarata går inte att säga, men att inte ens försöka ter sig 
anmärkningsvärt. Denna underlåtenhet kan leda till att fel och missförstånd uppkommer i 
polisförhör och i domstolarnas hantering av målet. Som framgår av domstolsförhören 
uppkommer t.ex. problem med att klargöra hur personer suttit i bastun och vilka 
iakttagelseavstånd som förekommit utanför bastun. Det ter sig anmärkningsvärt och 
beklagligt ur rättssäkerhetssynpunkt att jag förutom i detta fall även i en lång rad 
förundersökningar rörande just sexuella övergrepp kunnat konstatera de mest elementära 
brister i teknisk utredning.  
 
I detta fall finns även den synnerligen anmärkningsvärda bristen att målsäganden vid 
polisförhör dagen efter händelsen inte förhörts med strävanden efter kritisk prövning och 
precisering utan polisen har nöjt sig med ta emot en i hemmet upprättad skrivelse från 
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målsäganden. Eftersom minnet är bäst kort efter en händelse och inte lång tid efter är detta 
en allvarligt utredningsmetodisk brist som kan ha lett till att domstolarna beaktat felaktiga 
uppgifter som senare avgivits. Det har på grund av underlåtenheten att förhöra pojken inte 
gått att jämföra vissa senare lämnade uppgifter med de kort efter händelsen lämnade 
uppgifterna. Förfarandet att inte genomföra ett kritiskt prövande polisförhör torde i ett 
sådant här mål stå i strid med principen i RB 23 kap 4§ om att även det som talar till den 
misstänktes fördel skall tas fram. Det ter sig för mig ytterst anmärkningsvärt att en 
stämningsansökan ingivits av åklagaren utan att ett polisförhör med målsäganden 
genomförts. 
 
En annan anmärkningsvärd omständighet är att enligt vad som framkommer i hovrättens 
förhör så satt målsäganden med i rummet när modern polisförhördes.  
 
Åklagaren har inte ställt rimliga noggrannhetskrav på förundersökningen. Domstolarna har 
vid sina avgöranden uppenbarligen inte krävt nödvändigt tekniskt utredningsmaterial, vilket 
innebär att bristande noggrannhet föreligger i domstolarnas utredning.    
 
20. Uppkomstanalys av uppgiften från målsägandens mor att den misstänkte klädde på sig 
med hjälp av högerarmen 
Eftersom denna uppgift används i domskälen görs här en analys med mina 
understrykningar.  
 
I polisförhöret 970715 säger modern 
"De sätter sig sedan utanför på en bänk och väntar på att polisen skall komma. Under tiden 
de sitter där, kommer mannen ut från bastun. Han går till sin handduk som han har vid 
några stenar. När han sedan ser att polisen kommer till platsen, får han väldigt bråttom in 
i omklädningsrummet." 
 
I tingsrättens förhör så berättar modern  
"mannen kommer ut ur omklädningsrummet och verkade vara ganska stressad, tittade sig 
omkring och började gå bort till sina kläder och plockade i sina kläder och kikade hela 
tiden omkring sig..." 
 
Här har handduken ändrats till "kläder".  
 
Senare i förhöret ger målsägandens advokat två suggestioner (den första förutsättande, 
märk väl) till modern om att den misstänkte "klädde på sig" utan att modern bekräftar detta. 
Adv NN: Såg du möjligtvis när han kom ut och klädde på sig att han skulle vara skadad på 
något sätt? (här förutsätts att den misstänkte klädde på sig) 
Modern: Nej...grejer...började plocka med dom...(utdrag ur svaret) 
Adv NN: Klädde han på sig där ute minns du det? (suggestionen upprepas)  
Modern: Han började plocka med sina kläder. (kan knappast anses bekräfta ledande 
frågan) 
 
I förhöret sträcker sig inte modern längre än till att den misstänkte "började plocka med 
sina kläder".  
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I hovrättens förhör uppger modern  
"började mannen greja med sina kläder", "han började ta på sig" 
"Jag kan inte säga om han tog på sig shorts eller om han tar på sig skjorta eller tröja eller 
så, men jag kommer ihåg att han grejade med sina kläder, han sätter sig ner och plockar 
med sina kläder, för vi diskuterade det att så här att jaha nu får han brått och klä på sig 
och gör sig i ordning men exakt vad för plagg och det om det är ett plagg eller två plagg, 
det kan jag inte säga." (min understrykning) 
Det är uppenbart att minnet är vagt och frågan bör nog ställas om inte just en skada i 
högerarmen för någon som  inte vet om skadan kan ge intryck av att man "grejar" eller 
"plockar", snarare än tar på sig. Att modern inte kan ange vilket slag av plagg som den 
misstänkte skall ha tagit på sig säger mycket om osäkerheten i minnesbilden. Det bör 
påpekas att det var advokaten NN, inte modern som i tingsrättens förhör (se ovan) först 
förde in idén om att den misstänkte "klädde på sig", men han nämnde inget speciellt plagg 
och modern kan här inte ange något speciellt plagg. Det är mycket tänkbart att vi här ser en 
s.k. felinformationseffekt ("misinformation effect" - en av bl.a. minnesforskaren Loftus 
upprepat påvisad effekt, se t ex Loftus & Hoffman, 1989), där modern tagit till sig NN:s 
suggestion och glömt varifrån idén att den misstänkte klädde på sig har kommit (felet även 
ofta kallat "source misattribution/source confusion", dvs. källförväxlingsfel). Det har i 
Loftus och andras forskning upprepat visats att denna effekt kan uppkomma genom 
ledtrådar i frågor som ställts.  Eftersom modern i polisförhöret dagen efter inte nämnt några 
kläder och inget plockande och ingen påklädning är det möjligt att alla dessa uppgifter 
tillkommit genom att annan information trängt sig in i minnesbilden (ett välkänt 
minnesfenomen i facklitteraturen och benämns vanligen "interferens"/störning eller 
"intrusion error"/intrångsfel), t.ex. kan modern före eller efter den aktuella händelsen ha 
sett andra plocka med kläder i badhuset (ett s.k. skriptminne, dvs. generaliserat minne av 
något som brukar ske) och detta kan ha sammanblandats med den aktuella händelsen. Att 
det förflutit mer än tre år sedan händelsen innebär stor risk för sådana minnesfel. En annan 
minnesuppgift i förbättrande riktning som dyker upp för första gången i tingsrätten (saknas 
i polisförhöret) är att mannen av modern subjektivt tillskrivs tillståndet att verka vara 
"stressad".  
 
Det är inget ovanligt vid genomgång av förhörsserier i rättsfall att det framgår att uppgifter 
stärks och skärps i en riktning som är gynnsam för den egna sidan i målet. Att människor 
med ökande tidsavstånd minns allt sämre kan ge ökat spelrum för justeringar och 
utveckling av minnet utan saklig grund liksom att man efterhand inser allt mer vilka 
uppgifter som vore önskvärda.  
 
Moderns vittnesuppgifter om påklädning uppkommer efter tre år (jfr resultaten av den 
tidigare refererade minnesstudien vid katastrofen med rymdfärjan "Challenger") och efter 
tidigare suggestioner från advokat NN och måste bedömas som otillförlitliga. Därmed 
måste även hennes nekande svar på frågan från åklagaren i hovrätten "om han hade några 
problem att klä sig" anses otillförlitligt. Även moderns påstående "Att han använde även 
högerarmen" måste bedömas som otillförlitligt.  
 
Hovrätten har uppenbarligen ansett moderns vittnesmål kring den misstänktes högerarm 
vara tillförlitligt och vägt in det i domskälen. Sannolikt har bristande kännedom om den 
omfattande forskningen kring minnesfel (vilken även få utbildade kliniska psykologer 
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verkar känna till) inverkat. Det är även svårt för hovrätten att upptäcka advokaten NN:s 
suggestioner som gavs i tingsrätten och upptäckt av dessa kräver en mycket noggrann 
genomgång av utskrifter från tingsrättens förhör. Däremot kan hävdas att det faktum att 
vittnet är mor till målsäganden, dvs. "jävig", borde föranlett skepsis från domstolen, men så 
har inte skett.  
 
21. Omvärldsanalys: åldersgruppens sexuella skämt 
En omvärldsaspekt som tidigare berörts är att det figurerar föreställningar om 
”snuskgubbar”. Att det faktiskt existerar ”snuskgubbar” kan inte berättiga en införsel av 
idén i ett enskilt fall, där det kan förhålla sig på helt annat sätt.  
 
Det borde varit en utredningsmässig rutinåtgärd i detta mål att undersöka 
om det i målsägandens åldersgrupp, dvs. bland kamraterna, förekommit sexuella skämt och 
gester och i så fall av vilket slag. Om målsäganden snabbt måst ljuga ihop en historia inför 
mamman, så kan ingredienser ha lånats från tonårspojkarnas lokala sexuella kultur. Det är 
inte så mycket känt för mammor, men betydligt mer för pappor (som minns en del av vad 
de sett) att det kan förekomma diverse omogna sexuella gester bland unga pojkar inför 
varandra. Det är möjligt att det angivna beteendet att "onanera" en snopp utan stånd 
och/eller att sticka ett finger i munnen och föra det runt tungan varit förekommande som 
provaktiva gester i målsägandens omgivning, kanske bland enstaka kamrater för att 
provocera andra kamrater. Om så varit fallet kan det ha föranlett felaktig varseblivning eller 
ha använts som ide´ till en falsk anklagelse.  
 
Hovrätten verkar inte ha vare sig utrett eller övervägt att det beskrivna beteendet möjligen 
skulle kunna idémässigt härröra från erfarenheter som målsäganden gjort bland unga 
pojkar. 
 
 22. Logiska problem i hovrättens domskrivning 
Hovrättens domsskäl innehåller vissa för avgörandet viktiga logiska problem.  
 
(a) Stämningsansökan innehåller begreppet "onanera" som konkret beskrivning av den 
misstänktes påstådda handlande. Hovrätten diskuterar inte i domskälen huruvida de vaga 
uppgifter målsäganden (som enligt egen upprepad uppgift väsentligen sett åt annat håll) 
lämnat överensstämmer med några angivna kriterier på att onanera. Kan det anses som 
onani om någon långsamt drar i sin penis när den inte har stånd? Antyder inte frånvaron av 
stånd snarast en brist på sexuell intention? Innebär inte detta i så fall en utvidgning av det 
vanliga onanibegreppet för män? Bör det inte föreligga en klar sexuell intention för att 
vidrörande av penis skall kallas för onani? Hovrätten berör inte alls frågan om huruvida en 
intention förelåg eller inte?  
Om vidrörande av penis utan stånd kan betecknas som onani - hur många gånger skall man 
dra i penis för att det skall räknas som onani? Hur kan en målsägande som sett åt annat håll 
ha registrerat antal gånger? Skulle ett vidrörande av penis utan stånd några gånger 
definieras som onani skulle såvitt jag förstår åtskilliga män vid bastubesök kunna riskera 
åtal av samma slag som här. Vittnesmålen klargör knappast att det vagt beskrivna beteendet 
bör betecknas som onani.  
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(b) Hovrätten uttalar att den misstänktes uppgift om sådan svårighet med rörlighet i höger 
arm att det varit närmast omöjligt för honom att utföra den åtalade gärningen "får anses 
vederlagd" genom att den vittnande polismannen och målsägandens mor inte märkt av 
armskadan. Även om de båda vittnena skulle ha dels uppmärksammat armen och dels 
minnas den efter tre år (vilket utifrån uppmärksamhets- och minnesforskning kan starkt 
betvivlas) så är detta inte ett logiskt hållbart konstaterande. Vittnena har inte haft en sådan 
röntgenblick samt medicinsk och prognostisk kompetens att deras iakttagelser skulle kunna 
avgöra om den misstänkte kan onanera med höger arm eller inte. Om de iakttagit något så 
är det något annat än förmågan att onanera. Det kan även t.ex. tänkas vara så att armen 
svängt något med kroppen samt befunnit sig i naturliga vilolägen och att det inte vid en 
kortare iakttagelseperiod gått att märka något onormalt - ändå kan armen ha varit i sådant 
medicinskt skick att det inte varit möjligt att onanera med den eller att onanera utan 
smärta/obehag. Det torde saknas vetenskapligt stöd för att detta slag av medicinska 
bedömningar skulle vara möjliga att göra för en domstol utifrån lekmäns erinring av 
iakttagelser efter lång tid.  
 
(c) Hovrätten använder en annan pojkes påstådda iakttagelser vid ett annat tillfälle i bastun 
som stöd för att den misstänkte skulle ha begått den åtalade gärningen vid ett annat tillfälle 
inför en annan pojke. Det är inte hållbar logik i följande resonemang i domskälen:  
 
"Genom AB:s berättelse är det således klarlagt att det inte varit främmande för den 
misstänkte att bete sig på det sätt som målsäganden beskrivit. Den misstänktes invändning 
om att målsäganden oriktigt tillvitat honom gärningen på grund av att den misstänkte 
tillrättavisat honom kan därmed lämnas utan avseende."  
 
Om den misstänkte skulle ha rört vid sin penis vid ett tillfälle i bastun (vittnet AB:s 
uppgifter är problematiska med hänsyn till att han redan känner till vad målsäganden påstått 
via media), så kan detta inte säga något om huruvida målsäganden har spottat eller inte 
spottat i bastun vid ett annat tillfälle. Det kan inte  heller säga något om huruvida den 
misstänkte rört vid sin penis eller inte inför målsäganden. Detta slag av ologisk 
argumentation brukar kallas för argumentum ad hominem (personargument; se t ex Nyman, 
1960) eller "knölargument" (Westberg,1992).  
 
(d) Hovrätten refererar till tingsrätten i frågan om tolkningen av moderns iakttagelse av 
målsägandens "reaktion" efter den påstådda händelsen.  
"Som tingsrätten funnit vinner målsägandens berättelse också visst stöd av moderns 
iakttagelse av hans reaktion efter händelsen."(min understrykning) 
Om målsäganden som modern hävdat kommit och uppvisat ett annorlunda stämningsläge 
("lägger sig bredvid henne på en handduk och verkar skamsen"(polisförhöret dagen efter), 
"det var något" etc.), så kan detta lika gärna tolkas som att  målsäganden fått en 
tillrättavisning av den misstänkte. Vid utredningsarbete måste uppmärksammas om 
uppgifter även stöder alternativa tolkningar. En uppgift kan inte användas till stöd för en 
tolkning gentemot en annan tolkning om uppgiften även ger stöd åt den andra tolkningen. 
Uppgiften kan då inte avgöra mellan tolkningarna.  
Tingsrätten och hovrätten har här begått det i logisk litteratur välkända tankefelet 
"imperfecta enumeratio", dvs ofullständig uppräkning och bristande övervägande av 
alternativa tolkningar (se t.ex. Nyman, 1960) och tankefelet "confirmation bias" (ensidigt 
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bekräftelsesökande; se t.ex. Baron, 1994). Båda dessa tankefel är vanligt förekommande i 
många sammanhang.  
 
(e) Hovrätten sammanblandar även logiskt frågan om vittnesuppgifters korrekthet/sanning 
med frågan om hur övertygande de har framlagts i domstolen (t.ex. "trovärdigt och 
detaljerat sätt", "sanningsenligt intryck", "lugnt och eftertänksamt"). Ett flertal forskare, 
t.ex. Vrij (2000), Wells & Loftus (1991), har kritiskt påtalat detta slag av logisk 
sammanblandning i samband de s.k. realitetskriterierna (t ex detaljrikedom), som 
förekommer inom svensk s.k. vittnespsykologi och inom SVA (Statement Validity 
Analysis, se Vrij, 2000) internationellt. Denna metodik saknar erforderlig vetenskaplig 
grund för användning i rättsliga sammanhang enligt de ledande forskarna (t.ex. Michael 
Lamb, Aldert Vrij). Ännu mer tvivelaktigt är att som hovrätten i detta fall använda sig av 
vaga subjektiva intryck, där olika bedömare kan hos sig själva skapa olika intryck. Det är 
för att ta ett av domstolens här anförda kriterier - "detaljerat" - för övrigt så att en del falska 
berättelser utmärks av detaljrikedom (se t.ex. Vrij, 2000). Det övriga som hovrätten anför 
förekommer inte ens när diskussion förs kring realitetskriterier. Ingen forskare har hävdat 
att "intryck" av detta slag skulle kunna användas. 
  
Det är rimligen så att även den som i domstol medvetet för fram felaktiga uppgifter eller 
undanhåller sådant som hänt söker ge en övertygande framställning. Dessutom kan det vara 
så att det föreligger glömska eller felaktiga minnen som är omedvetna för vittnet, dvs. 
vittnet tror på sina felaktiga uppgifter. Dessvärre tyder forskning på att sanna och falska 
uppgifter ofta inte går att skilja åt utifrån hur de framställs.  
 
Ett ytterligare logiskt problem i sammanhanget är att ingen som helst bedömning görs i 
hovrättens domskäl av hur den åtalade har framlagt sin 
berättelse och svarat på frågor. Det kan ju tänkas att även den åtalade gett 
ett "trovärdigt" eller "sanningsenligt" intryck.  
 
Det bör för tydlighetens skull klart sägas att det saknas vetenskapligt stöd för att det skulle 
vara möjligt att bedöma sanningsenlighet genom subjektiva intryck på detta sätt (se Ekman, 
1991; Vrij, 2000). Forskningen pekar på att det är svårt för bedömare att nå bättre resultat 
än slumpmetod (t ex kasta krona). Det har bara undantagsvis förekommit bedömare med 
avsevärt bättre resultat än slumpen.  
 
Det finns här anledning peka på benägenheten i hovrättens domskäl att som det verkar i 
avsaknad av goda sakargument tillgripa diverse partisk pseudoargumentation som inte 
håller vid en logisk och vetenskaplig granskning.  
 
Sammanfattande bedömning 
I mitt yttrande har påvisats ett antal viktiga minnesproblem, metod- och tankefel och 
felkällor utifrån aktuell forskning och utifrån det befintliga dokumentmaterialet. Dessa har 
inte övervägts i hovrättens domsskrivning. 
 
Åtminstone vissa av de här påvisade felkällorna torde ha varit okända för domstolen och 
det kan knappast begäras att domstolen skulle varit insatt i en del forskningsresultat som 
enbart torde vara kända inom en mycket begränsad krets av forskare. 
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I domskälen förekommer även en del logiskt och vetenskapligt icke hållbar argumentation, 
t.ex. har hovrätten logiskt sammanblandat skilda frågor och använts sig av en subjektiv 
metodik (eller tyckande) för att fastställa sanningsenlighet hos vittnesuppgifter. Detta sätt 
att bedöma saknar vetenskapligt stöd.   
 
Efterskrift 2011 
Mitt sakkunnigyttrande utarbetades först efter hovrättens dom. Högsta domstolen medgav 
inte prövningstillstånd, när ansökan gjordes med stöd av detta yttrande. Det kanske bör  
tilläggas att den dömde i detta fall var mycket väl etablerad och ekonomiskt och 
yrkesmässigt framgångsrik samt utan indikationer i form av t.ex. tidigare domar, 
psykiatrisk historia, missbruk, sociala problem etc. Mannens bakgrund bör därmed inte ha 
kunnat i förundersökning och domstolar ha gett upphov till ett s.k. ”knölargument” 
(argumentum ad hominem) utan snarare till ett positivt personargument. Att mannen skulle 
ha uttalat en tillsägelse till en tonårspojke som spottat i en bastu ter sig mer kongruent med 
hans bakgrund och person än att han skulle ägnat sig åt handlingar med sexuell innebörd i 
en bastu inför andra personer. Den här mannen var van att ge order.  
 
Att rättssäkerheten satts ur spel i detta fall genom undermålig förundersökning och 
undermåligt utredningsarbete i domstolarna ter sig klart oavsett om domsluten råkade vara 
korrekta eller inte. Väljer samhället att ta ett sådant här ”ord-mot-ord”-fall 
till domstol så bör utredningsarbetet ligga på en godtagbar nivå. Det kan även tilläggas att 
ytterst få, som utsätts för något sådant här, torde ha en sådan personlig ekonomi att de kan 
be sin advokat ta fram en sakkunnig som gör en kritiskt-vetenskapligt grundad granskning.  
 
Tankefel: en summering 2011 
Mer klargörande kring begreppet tankefel finns hos t.ex. Edvardsson (2003), Pohl (2004) 
och  Reisberg (2007). Bakom metodfel finns tankefel. Begreppet tankefel utgör ett 
delområde inom det större området mänskliga misstag (”human error”, se t.ex. Reason, 
1999).  
 
Några av de viktigare tankefelen eller antydda tankefelen i utredningens text är följande. 
Som framgår ansluter de ibland nära till varandra och kan ibland vara olika sätt att beteckna 
samma sak. Listan är inte heller avsedd att vara uttömmande.  
  
- alternativ hypotes om att pojken spottat drivs inte undersökningsmässigt 
 
 - basfrekvensfel (vanlighetsfel), t.ex.  kring i bastubad förekommande beteenden 
 
- bedömningsfel, dvs. att grunda bedömningsresonemang och bedömningar  
på icke rimligt säkerställt eller ofullständigt material, något som gäller både  
åklagare och domstolar.  
 
- cirkulär ”logik”, dvs. starta med att anta X (eller ha övertygelse X, undvik alternativa 
möjligheter/hypoteser) och sök sedan ensidigt efter evidens och tolka ensidigt uppgifter till 
fördel för X, undvik sådant som talar emot, fabricera vid behov stödevidens för X, undvik 
källkritisk prövning och kom fram till utgångspunkten att X gäller (cirkeln sluts).   
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- dualistiskt tänkande, dvs. att förenklat tänka i två kategorier (t.ex. ”kan röra arm” kontra 
”kan inte röra arm”).      
 
- ensidigt bekräftelsesökande, dvs. söker ensidigt efter stödevidens och undviker därvid 
motevidens – ett i internationell facklitteratur i kognitiv psykologi ofta beskrivet tankefel. 
Kan kompletteras med undvikandefel. 
 
- ”error flummicus”/flumfel, dvs. att framföra påståenden utan underlag i sak. Den som 
påstår något har bevisbördan.  
 
- evidensfabrikation, dvs. uppgifter/påståenden fabriceras genom att ta med irrelevanta eller 
triviala uppgifter, överdriva, ta bort sammanhang kring  
uppgifter så det verkar få en annan betydelse, hitta på uppgifter, fabulera, ljuga etc.  
 
- fysisk beskrivning av miljön upprättas ej   
  
- förhastade bedömningar, dvs. bedömning görs utan att tillräcklig saklig grund föreligger.  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), t.ex. anta den första tolkningen och 
underlåt att lista upp tänkbara tolkningar och noga pröva dem mot befintligt, rimligt 
säkerställt underlag.  
 
- konfrontationsfel, dvs. utredaren undviker att konfrontera, ställa kritiska frågor kring vaga 
eller suspekta uppgifter som lämnas  
 
- källkritiska misstag, dvs. att underlåta att kritiskt pröva andras eller egna 
uttalanden/dokument och okritiskt ta dem till sig och använda dem.  
 
- logiska fel såsom att anföra något till stöd för en tolkning och därvid förbise att det även 
kan anföras som stöd för en alternativ tolkning  
 
- minnespsykologiska faktorer (normalt minnesfungerande) beaktas ej 
 
- motiv tillskrivs på otillräcklig saklig grund 
 
- motsägelser mellan uttalanden ignoreras 
 
- noggrannhetsfel vad gäller beskrivning av beteenden och miljö 
 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder, dvs. den  
även i detta fall mycket populära ”tycka-tro-känna-uppleva etc.”- metodiken. Med hjälp av 
detta tankefel kan vad som helst produceras genom att påstå sig uppleva, känna, tro, 
uppfatta etc. I många formulerade uttalanden är det frågan om en sammanblandning mellan 
bedömare och bedömd/a/ person/er/.  
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- omvärldsanalys ignoreras, dvs. fenomen i omvärlden kan ha betydelse för att förstå 
uppgifter och felkällor i ett rättsfall 
 
- osäkerhetsvägran, dvs. underlåtenhet att ange osäkerhet vid påståenden som inte är fullt 
säkerställda. Kategoriska påståenden görs utan att ord som markerar osäkerhet förs in eller 
felkällor anges etc.  
 
- partiskhet, t.ex. eftersträva att göra kritiska uttalanden om ena parten och undvika att göra 
det om den andra parten. Krav på opartiskhet finns inskrivet i svensk grundlag (RF 1 kap 
9§).  
 
- perceptuell distorsion, dvs. att uppfatta något som inte finns eller inte händer eller uppfatta 
det som händer på något felaktigt sätt (ett klassiskt exempel 
utgör jägare som skjuter på människor). Bakom distorsioner kan ligga t.ex. 
förhandsuppfattningar, önsketänkande, rädsla m.m.  
 
- personangrepp (argumentum ad hominem), dvs. en person angrips i stället för att aktuell 
sakfråga diskuteras. Personangrepp sker i regel med icke relevanta, vaga, negativa 
uttalanden om personen, inte om sakfrågan.  
 
- sanning – framförande – förväxling, dvs. tankefelet att förväxla det subjektiva intrycket 
(”trovärdigt framförande”, ”sanningsenligt intryck” etc.) 
med frågan huruvida det som sägs är sant eller falskt. Även den som ljuger 
vill ofta bli trodd och söker ge ett trovärdigt intryck.  
 
- skevt urval, t.ex. eftersträvande av negativt urval av uppgifter/uttalanden kring ena parten 
och inte kring den andra parten eller att t.ex. positiva uppgifter eftersträvas för den ena 
parten men inte för den andra. (jfr partiskhet). 
 
- symtomutredningsfel, dvs. utredning av ett symtom längs en tidsaxel ignoreras och ersätts 
t.ex. med förvirrat prat om symtomet. Vid symtomutredning eftersträvas att klargöra vad 
som skedde före symtomet uppkom, hur det utvecklats över tid, i vilka situationer det 
förekommer, på vilka sätt det visar sig, när det minskar eller försvinner, vilka faktorer som 
kan ha skapat symtomet eller som bidrar till att vidmakthålla det. I detta fall anges den 
misstänktes besvär med ena armen vara av betydelse utan att  symtomet närmare  
utreds.  
 
-  utsageanalys ignoreras, dvs. utvecklingen av centrala utsagor och deras  
förändringar klargörs inte. 
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uttryck eller påståenden används. Vid vaghet går det bl.a. inte att 
säga vad det vagt sagda innebär/betyder och vaga uttalanden är vid krav på saklighet 
meningslösa. Vaghet angrips genom krav på precisering, som är ett viktigt tankeverktyg vid  
utredningsarbete. Vid precisering minskas antalet möjliga tolkningar av ett vagt påstående. 
I detta fall används t.ex. termen ”onanera” utan precisering.  
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- övertygelsefel, dvs. när utredare biter sig fast i en övertygelse som saboterar många eller 
alla moment i utredningsarbetet. Exempelvis påverkar vilka som tillfrågas, vilka frågor som 
ställs, hur de formuleras, hur svaren noteras och sammanställs, hur svaren tolkas,  
vilken bedömning som görs.  
 
Det behöver ur källkritisk synpunkt knappast påpekas att en del av de nämnda tankefelen är 
av så destruktiv karaktär att det kan räcka med ett enda av dem för att förkasta en utredning 
eller för att en utredning skall komma att  innehålla så avgörande fel att den leder till 
felaktigt beslut.  
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