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Sammanfattning. Syftet är att klargöra några utredningsmetodiska problem, bl.a. gällande perception, minne 
och tankefel,  i ett rättsfall, där en pappa vid familjens besök i en annan familj påstår sig ha tappat hatten in i ett 
rum där två barn sover. Händelsen skall ha skett på natten när han något alkoholpåverkad går från samvaro i en 
belyst miljö in i mörker och uppför en trappa och lutar sig så han tappar sin hatt. Han letar efter hatten socialt 
obetänksamt på sätt som kan uppfattas som sexuellt ofredande, eftersom en sovande flicka vidrördes. Händelsen 
kommer snabbt till hennes närståendes kännedom, polisanmäls och flickan polisförhörs med ensidig och felaktig 
metodik. Mannen bekräftar händelsen, men olika meningar föreligger om innebörd och förlopp och de 
perceptuella problemen, minnesproblemen och problemen i tänkandet är påtagliga. En del utredningsmetodiska 
och psykologiska problem klargörs i granskningen. Tre olika tolkningsmöjligheter diskuteras. Tankefel 
summeras.    
 
Bakgrund 
Advokat AA har inför hovrättens förhandling den 25 maj 0002 gett mig i uppdrag att ge kritiskt-vetenskapligt 
grundade kommentarer till dokumentmaterial i angivet mål.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer. Kommentarerna syftar inte till 
något ställningstagande i frågor om brott, skuld, straffeller skadestånd. Kommentarerna innebär ingen utredning 
av fallet och begränsas till några aspekter rörande utredningsmetodik samt framställs summariskt. Jag har inte 
talat med eller träffat den misstänkte eller någon annan berörd. 
 
Material 
Följande material har ställts till mitt förfogande. 
- Stämningsansökan 
- Förundersökningen med polisförhör 
- Kompletterande vittnesförhör 
- Tingsrättens dom 
- Överklagandet 
- Utskrift av förhöret med målsäganden i tingsrätten 
- Utskrift av förhöret med målsägandens mor i tingsrätten 
- Utskrift av förhöret med den misstänkte 
 
Tillvägagångssätt 
Materialet har genomlästs och vissa frågor har valts ut för kommentar. 
Det förutsätts i rättsligt sammanhang att läsaren har tillgång till materialet enligt ovan.   
Arbetssättet torde vara i linje med hur HD ser på den sakkunniges roll (NJA, 1992, 67, sid. 465):  
”Experterna kan bl a bidra med nyttig bakgrundsinformation och fästa rättens uppmärksamhet 
på möjliga felkällor”.  
I denna DiVA-version är allt material avidentifierat med avseende på namn, orter och en del annat  
och årtalet för brottshändelsen har satts till 0000. Mindre justeringar av text har skett.  
 
Kommentarer 
 
1. Mörkeranpassning av seende 
Mörkeradaptation (mörkeranpassning) av seendet innebär att näthinnans känslighet för ljus ökar genom 
successiv anhopning av synpigment i stavarna i näthinnan. Vid svag belysning fungerar endast stavarna 
och inte tapparna i näthinnan. Allt upplevs därför i nyanser av grått. Fullständig mörkeradaptation kräver  
upp till 45 minuter och är ofullständig om kroppen har underskott av vitamin A.  
Det kan tilläggas att synskärpan, förmågan att uppfatta fina detaljer, avtar med åldern eftersom linsen i  
ögat förlorar sin elasticitet.  
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Vad en viss person kan se i mörker vid en viss tidpunkt i en viss miljö kan exakt fastställas bara genom  
experiment på platsen. I detta fall hade rimligen den misstänkte ett dåligt mörkerseende under förloppet,  
då han tidigare befunnit sig i betydligt mer ljus. Detta kan t ex ha bidragit till misstaget att ta stöd mot 
draperiet i tron att det var en vägg och till misstag vad gäller att vidröra den sovande målsäganden.  
 
2. Tolkning av beröring 
I vår hud finns känselkroppar och i någon utsträckning fria nervändar som känner av sådant som beröring, tryck, 
smärta, värme, kyla och vibrationer. Det finns inga materialspecifika känselkroppar som kan t ex skilja på 
mänsklig hud eller ett mjukt tyg med mänskliga fingrar ovanpå. Känselkropparna känner av förändringar och 
skickar nervimpulser via ryggmärgen till hjärnans känselscentrum. Ju fler känselkroppar som aktiveras desto 
intensivare blir upplevelsen. Om förändringen är liten och speciellt under sömn så behöver en förändring aldrig 
bli medveten. Det går t ex till en viss grad att vidröra sovande personer utan att de vaknar upp. När 
nervimpulserna ökar så brukar de vakna. 
  
Med hjälp av ”kartor” över kroppsytan i hjärnans bark kan i vaket tillstånd fastställas var eller ungefär var en 
känselretning ägt rum. Det gäller särskilt ansiktet, tungan och på fingertoppar och handflator, där huden är rikligt 
försedd med sinnesorgan för känselintryck. På en del andra områden av kroppen sitter inte känselkropparna så 
tätt och det blir då svårare att uppfatta och tolka retningar. Vid sovande eller halvsovande tillstånd eller trötthet 
torde förmågan att fastställa var en beröring ägt rum vara nedsatt eller starkt nedsatt, i vissa fall kanske 
obefintlig. Eftersom det inte finns materialspecifika känselkroppar för beröring blir det frågan om att en tolkning 
görs och denna tolkning kan vara felaktig. Den tolkning som görs sker i det sammanhang, den yttre situationen 
och den mentala tolkningsram, som den tolkande personen uppfattar föreligger. Om t ex tolkningsramen är att ett 
sexuellt ofredande pågår, så kan denna tolkningsram påverka hur en specifik beröring tolkas.  
 
Huruvida en person kan skilja på om en beröring sker  utanpå eller innanför ett visst klädesplagg kan bara fast- 
ställas genom experiment. Vid experimentserier i liten skala och i vaket tillstånd utan uttalad tolkningsram med 
två av mina barn (11 o 15 år) och med T-shirt-tyg på ett finger och inget tyg på andra fingrar, så framgick att de 
inte kunde uppfatta när beröringen skedde med tyg emellan respektive direkt på huden (överkroppen). När jag 
bad dem identifiera vad som  rörde vid dem (de fick blunda) utan att de visste om att jag hade T-shirt-tyg på ett 
finger, så nämnde de bara finger men aldrig tyg. De svarade alltså finger oavsett om det fanns tyg på fingret eller 
inte. När de blev upplysta om att jag hade tyg på ett finger och att de skulle skilja på om jag rörde direkt eller 
med tyg emellan, så låg utfallet på slumpträffnivå, dvs. de kunde inte skilja på enbart finger och finger med tyg 
på. Till  detta kommer problem med att göra sådana bedömningar när den som skall tolka inte är fullt vaken och  
när den som har att tolka t ex är rädd eller tycker beröringen är obehaglig. Detta skulle antagligen ge fler 
felbedömningar. Hur snabbt en beröring görs kan även tänkas påverka korrektheten i bedömningen av om den 
sker utanpå eller innanför  ett visst klädesplagg. Eftersom så många faktorer kan variera (tryck, hastighet, 
tygmaterialets art, punkter på kroppen, yttre sammanhang/miljö, medvetandetillståndets art/vakenhetsgrad, 
trötthet,  tolkningsram m.m.), så bör möjligheterna att göra en korrekt bedömning variera med situation.  
Kan den som berörs mer eller mindre se plagg och hand eller det finns andra tillkommande ledtrådar, så ökar 
möjligheten till korrekt bedömning. I praktiken avgör vi nog ofta i stor utsträckning med hjälp av vår syn om en 
beröring sker direkt på huden eller med tyg emellan. Vi kan därför drabbas av illusionen att det skulle vara lätt 
att avgöra även när synen inte hjälper till.  
 
I det aktuella rättsfallet och den aktuella situationen med sömn, icke full vakenhet, trötthet, uppmärksamhet som 
det verkar fokuserad på avvärjande tankar och manövrer etc. är det okänt vilken träffprocent målsäganden kan ha 
haft vad gäller att känna om en beröring skedde utanpå eller innanför de i situationen aktuella klädesplaggen och 
målsägandens tolkning av situationen i stort som ett sexuellt ofredande kan ha inverkat på bedömningen och 
minneskodningen. Den ursprungliga situationen med full uppsättning av felkällor lär knappast gå att upprepa 
experimentellt, men mer allmänt hållna experiment med de aktuella tygmaterialen skulle kunna göras för att 
ytterligare belysa frågan. Sådana experimentresultat skulle kunna påvisa den ungefärliga nivån för vad som  
i bästa fall är möjligt vad gäller träffprocent. Jag har inte under den korta tid som stått tillbuds i facklitteraturen 
funnit några sådana experiment, vilket inte utesluter att något i den riktningen kan finnas.    
 
Frågan om möjligheterna att tillförlitligt bedöma beröringens art torde vara av väsentlig betydelse i målet, då 
stämningsansökan bygger på formuleringen ”...under hennes nattkläder, beröra...” (min understrykning). 
 
Jag har inte i polisförhörsmaterialet kunnat finna att det någonstans framgår på vilka grunder målsäganden  
avgjorde om en beröring skedde under eller ovanpå ett plagg. Frågan verkar inte ha tilldragit sig något  
intresse i utredningsprocessen. Idag torde det vara svårt för målsäganden att tillförlitligt minnas detaljer 
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kring beröringarna. I detta fall tyder mörkerförhållanden och uppgifter om att målsäganden inte var riktigt vaken 
och somnade om på att möjligheterna till stödjande synintryck varit obefintliga eller begränsade.  
 
 
3. Alkoholreaktioner 
Att alkohol även i mindre mängder kan försämra omdöme och förlångsamma och försämra rörelser 
är väl känt. Det är därför det finns restriktioner vad gäller t ex bilkörning.  Det kan förekomma alkoholreaktioner 
som är mer individuella, t ex pratighet, att bli sexuellt utagerande, dåsig etc. Det kan därför utredningsmässigt ha 
visst intresse att förhöra sig om hur i detta fall den misstänkte brukar reagera på alkohol vid de i detta fall 
påstådda mängderna. En viss betydelse har det även vid vilken tidpunkt under kvällen och natten som 
alkoholintagen skedde. Det kan även vara av intresse att veta om några andra preparat förekommit, t ex 
mediciner, i samband med alkoholintaget. Utredningen har inte gått närmare in på faktorer kring alkoholintaget.   
 
4. Perceptuell distorsion (förvrängd varseblivning) 
Det är ett alldagligt fenomen att människor ser, hör och även känner fel i förhållande till vad som sker eller är 
fallet. Man skulle kanske kunna tro att det bara gäller småsaker eller mindre avvikelser, men även stora fel och  
med dramatiska konsekvenser inträffar, t ex vid en del olycksförlopp. En grund till detta är att vi använder sådant 
som finns inlärt hos oss såsom förhandsuppfattningar, allmänna kulturella föreställningar, automatiska 
tankemönster och tolkningar, erfarenheter m.m. som inte passar in i den aktuella situationen. Ett ständigt 
återkommande exempel utgör jägare som skjuter på t ex människor, föremål och andra djur än de har lov till 
i tron att de skjuter på det djur de har lov till. Här finns förstås en inre föreställning om det aktuella djuret som  
stör varseblivningen.  
 
Smith (1986, s 594) beskriver en filmad episod på en station. Den innebar att en ung man tog upp en kam ur  
fickan, när han passerade en medelålders man. Därefter angrep den äldre honom. De tumlade om och den unge 
flydde sin väg. Av de 43 tillfälliga åskådarna på den motsatta perrongen ”såg” 42 stycken den unge angripa den 
äldre och nästan hälften hävdade att den unge hade haft kniv. Exemplet belyser hur kulturella föreställningar om 
vem som brukar angripa vem och på vilket sätt har inverkat. Vittnena förde inte fram fakta utan sin egen 
upplevelse.  
 
I det här aktuella fallet kan t ex perceptuell distorsion tänkas ha skett rörande påstådda uttalanden och handlingar 
från den misstänkte. Ett exempel utgör det uttalande om att ”klämma” som den misstänkte påstår sig ha fällt, 
men där målsäganden minns sig ha uppfattat en annan innebörd. Denna kan ha uppfattats utifrån hennes rimliga 
tolkningsram att ett sexuellt ofredande pågick. Ett annat möjligt exempel i materialet utgör de påstådda 
kroppsberöringarna, där kulturella och allmänna föreställningar om vilka kroppsdelar som blir berörda vid 
ofredande och på vad sätt kan ha spelat in redan vid varseblivningen, men även vid minnesrekonstruktion.  
 
5. Förändrade medvetandetillstånd (FMT) 
Det tillhör livet att vi ofta befinner oss i medvetandetillstånd som skiljer sig från vanlig vakenhet. FMT innebär 
att uppmärksamhet, varseblivning, tänkande, minne, vilje- och känsloliv fungerar kvalitativt annorlunda än i 
tillstånd av normalt, vaket medvetande (Nationalencyklopedins definition). Vid en del FMT, t ex hypnos och 
drömsömn, sker förändringar i kroppsuppfattning och jagkänsla, i förmåga till självreflexion och i uppfattande 
av omvärlden.  
 
Det förekommer många FMT, t ex sömn, dröm, dagdröm, övergångstillstånd mellan vakenhet 
och sömn, stark ångest eller rädsla, raseri, eufori, droginducerade tillstånd m fl. Gemensamt för dessa verkar vara 
att det kritiska tänkandet är urkopplat. Under nattsömn sker t ex normalt 3-5 växlingar mellan icke-drömsömn 
och drömsömn. 
  
Vi kan i FMT producera tankar och bilder utan att någon kritisk prövning sker. Tankarna och bilderna kan få 
näring av sådant som hänt eller aktuellt händer. Själv har jag arbetat med sådana tillstånd diagnostiskt och 
terapeutiskt inom ramen för metoder som hypnos och imaginativa tekniker.  
Människor har inga svårigheter att skapa bilder även av sådant som inte finns eller inte hänt, när ett FMT 
föreligger. Detta betyder att tankar och bilder som formas under FMT kan vara felaktiga i förhållande till 
verkliga förhållanden. Vid exempelvis hypnagoga tillstånd (övergångstillstånd mellan vakenhet och sömn) 
så kan till och med hypnagoga hallucinationer uppkomma. De kan vara livliga, ibland skräckfyllda sinnesvillor i 
halvslummern. De beskrivs som mycket realistiska drömmar, ibland kombinerade med känselupplevelser, trots 
att personen inte har somnat. Sådana hallucinationer förekommer normalt vid enstaka tillfällen, särskilt 
vid perioder med psykisk anspänning. Andra hypnagoga bilder utan samma intensitet förekommer. De 
hypnagoga bilderna kan vara påverkade av sådant som hänt eller händer.  
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Ibland kan vi efter det att ett FMT, t ex dröm eller dagdröm, har upphört börja uppfatta tankar och bilder som  
producerats under själva FMT som verkliga. Jag har haft ute flera enkäter till studenter om detta fenomen och  
många rapporterar att de varit med om sådant och inte bara en gång utan oftast flera gånger. Ett 50-tal konkreta 
exempel på drömmar som under tid efter uppvaknandet uppfattats som verkliga  under kortare eller längre tid har 
insamlats. De svarande har kommit underfund med att det som de först trodde hade hänt inte var verkligt genom 
eget kritiskt övervägande eller genom att de talat med andra om saken eller genom att ett sakförhållande motsagt 
drömmen. Antagligen leder dröm-verklighets-förväxlingar till en viss restpost av felaktiga minnen, som aldrig 
blir upptäckta och förkastade. Dessa kan av förklarliga skäl inte rapporteras i enkäter, då de inte upptäckts av 
bäraren.   
 
I det här aktuella fallet kan FMT ha förekommit hos båda parter. Beträffande den misstänkte se nästa punkt. 
Beträffande målsäganden räknat från första uttalandet så verkar enligt egna uttalanden målsäganden inte ha varit 
helt vaken, dvs. befunnit sig i ett tillstånd mellan sömn och vakenhet och med trötthet. Detta kan förklara varför 
målsäganden så lätt somnar om. Sedan blir tydligen målsäganden åter medveten om att den misstänkte befinner 
sig i närheten (enligt den misstänkte passerar han på väg ner i trappan). Efteråt verkar uppkomma något tillstånd 
med stark rädsla och/eller chock/skräck som verkar ha föranletts av vad som hänt. De FMT (med kritiskt 
tänkande urkopplat), som verkar ha förekommit kan inte ha varit särskilt gynnsamma för vare sig korrekta 
iakttagelser eller för införsel i minnet av det som händer och inte heller för erinring efteråt av vad som hänt.  
Som framgått av definitionen anses FMT påverka både tänkande och minne. Även indikationerna på 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD, se punkt nedan) pekar på att det rört sig om ett trauma, som skapat starka 
reaktioner med förändrade medvetandetillstånd.  
 
 
6. Misstag – ”den mänskliga faktorn” 
Det har framkommit att givet den misstänktes version så har denne begått ett flertal misstag. Han antar en vägg 
som inte finns och lutar sig mot den och faller och tappar hatten. Han antar att det är  frågan om ett utrymme 
utan sovande personer. Han antar att det är en annan sovande person (en pojke) när han stöter på målsäganden. 
Han fortsätter socialt okänsligt att söka efter sin hatt även efter han förstått att det ligger en sovande person i en 
säng. Han söker efter sin hatt ovanpå en ung tonårsflickas kropp och säng, trots att han vet vem som ligger där 
och vet att hon inte vet vad han sysslar med. Han söker inte av hela golvet innan han söker ovanpå sängen. Han 
underlåter att säga till tonårsflickan vad han sysslar med. Att hatten återfanns på golvet innebär att hela 
sökningen på sängen var onödig.  
 
Hur kan alla dessa misstag komma sig? Ett allmänt perspektiv på detta är att människor begår misstag dagligen, 
alltifrån triviala som att glömma att posta brev, tappa nyckeln i hisstrumman eller köra på stolpar eller till den 
ständiga strömmen av mänskligt förorsakade olyckor i trafiken, på arbetsplatser, i privatlivet och misstagen 
inom sjukvården – en del misstag kostar människoliv. De sociala misstagen kostar brutna relationer, missnöje 
och psykiskt lidande. Misstagen är en del av människans livsvillkor. Knappast någon torde kunna svära sig fri 
från att ha begått ett flertal större misstag och mängderna av små misstag vi gjort oss skyldiga till torde vara 
omfattande. Den misstänkte kan ha haft en rätt dålig dag eller snarare natt.  
 
Vad gäller den misstänktes misstag i detta specifika fall, så går det att tänka sig medverkande faktorer:  
- den misstänktes trötthet och tidpunkten på dygnet. Människor har misstagstoppar just runt denna tidpunkt 
  på natten (02.00) och efter lunch. Det har t ex varit då som kärnkraftspersonal begått grova misstag.  
- den misstänkte opererar i mörker och med dåligt mörkerseende och känner inte till rummet sedan tidigare. 
- den misstänkte verkar ha varit utomordentligt fixerad vid tanken på att återfinna sin hatt, ett som det  
  verkar förändrat medvetandetillstånd, som styrts av målbilden att återfinna hatten - ett som det verkar 
  närmast självinducerat hypnotiskt tillstånd.  
- den misstänkte har förtärt någon kvantitet alkohol, något som nedsätter omdömet och effektiviteten 
  i rörelserna.  
- ett sökbeteende som tidigare intränats i den misstänktes yrke och som nu sätts igång och  
  är svårt att stoppa – automatiserade beteendesekvenser förlöper utan att vi tänker särskilt 
  mycket eller ens något alls. Detta intränade sökbeteende var inte lämpligt i denna situation.  
- möjligen är det  inpräglat bland räddningspersonal att man utan vidare kan beröra människor – 
  tillhörande yrket, men inte lämpligt i många andra sammanhang. 
- den misstänkte verkar ha saknat begrepp om hur en tonårsflicka normalt kan tänkas reagera  
  på en medelålders mans beröringar vare sig de sker i vaket eller sovande tillstånd – en  
  psykologisk kunskapslucka.   
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Ett vanligt fenomen vid misstag är s.k. efterklokhet. Denna innebär ofta ett visst mått av tankefel, då 
mer information föreligger efteråt än i själva misstagsförloppet. Man agerar i misstagsförloppet på grundval av 
den information man har och omöjligen på grundval av den som senare tillkommer. Misstag ter sig därför ibland 
tokigare än de var både för den inblandade och för omgivningen.  
 
 
7. Sensoriskt minne 
Tidslängden hos sensoriska minnen, dvs. kvarståendet i medvetandet av en uppfattad retning i sinnesorganet, är 
mycket kort, från bråkdelar av en sekund till ett par sekunder. När sinnesinflödet sker raderas ett tidigare minne 
ofta av nästa. Tiden för bedömning av sinnesretningen är således mycket begränsad. Enstaka sinnesretningar kan 
föras över till vårt arbetsminne och eventuellt bearbetas och tolkas och gå vidare till vårt långtidslager av 
minnen. Tolkningar sker vid hantering i arbetsminne och vid införsel i långstidsminnet. En del tolkningar är 
felaktiga. 
 
I detta fall kan en del sensoriska minnen av beröringar ha existerat under kort tid och sedan  försvunnit.    
 
8. Arbetsminne 
Vårt arbetsminne är starkt begränsat (ca 7 plus/minus 2 informationsenheter i bästa fall), men aktivt hanterande 
utvald  information, som dock bara finns kvar  upp till några sekunder eller någon minut eller eller flera (jfr ett 
telefonnummer som vi har kvar i medvetandet medan vi slår det, men sedan låter försvinna). Enstaka 
informationer kan organiseras in i långtidsminnet. 
  
Många informationer går aldrig vidare till långtidslagring och kan då inte erinras, men det går att göra 
minnesrekonstruktioner som kan vara felaktiga och kan förväxlas med äkta minnen.  
Det kan vara viktigt att påpeka att det vi inte medvetet uppmärksammat kan vi i regel inte minnas.  
Det vi inte fört vidare från arbetsminnet till långtidsminnet kan vi inte heller minnas senare.  
 
I detta fall verkar några av sinnesintrycken ha lett till någon bearbetning i arbetsminnet, t ex en inkoppling 
av avvärjningsreaktioner och möjligen vissa tolkningar av var beröringar skett.  
 
9. Långtidsminne 
En korrekt eller felaktig information kan organiseras in i befintliga begrepp och minnen och lagras kortare eller 
längre tid i långtidsminnet. Många minnen försvinner/glöms, men en del blir kvar. Man brukar skilja på  
a) semantiska minnen = minnen av allmänna förhållanden, regler, principer etc. - mer stabila   
b) episodminnen/händelseminnen = minnen av enskilda händelser – mycket sårbara och kortvarigare 
Dessa två typer av långtidsminnen är lokaliserade på olika ställen i hjärnan och  episodminnen är mycket mer 
sårbara. Vi glömmer mycket av detaljer i episoder och även  hela episoder och kan  blanda samman och stuva 
om episoder. 
 
 Minnen kan förändras och omtolkas medan de finns kvar i långtidsminnet. Arbetsminnet fungerar ungefär som 
ett skrivbord, där papper kommer in, bearbetas och slängs eller sänds vidare till arkiv. Långtidsminnet fungerar 
som ett arkiv/bibliotek, vilket dock delvis drabbas av att böcker och papper försvinner och kommer i oordning 
och blandas ihop med varandra. En del går i praktiken aldrig att återfinna (några forskare har hävdat att det ändå 
kan finnas kvar). Med ökande tid förvinner alltmer, men nytt material tillförs samtidigt. Detta tillförda material 
stör ofta det tidigare materialet, tar dess plats och blandas ihop med det.  
Episoder har vi inte så stor nytta av att minnas och det är därför praktiskt att vi gör oss av med episoder och med 
deras detaljer. Under evolutionen konstruerades vår hjärna inte med minneskraven vid rättsfall i åtanke.  
 
Det är i det här aktuella fallet orealistiskt att tänka sig att allt som parterna uppfattade under förloppet lagrats in 
i deras långtidsminnen. När de sedan ombeds redogöra för vad som hände och inte har någon eller svag 
minnesbild så öppnar det för efterkonstruktioner på grundval av logik, kunskap, föreställningar och erfarenheter 
samt på grundval av ledtrådar från omgivningen. Efterkonstruktioner kan således få näring från annat håll än från 
minnen av det aktuella händelseförloppet, men detta kan vara svårt att uppfatta för den som efterkonstruerar. 
Efterkonstruktioner kan ske mycket snabbt och vanemässigt utan att vi själva märker det. Ibland kan de vara 
någorlunda riktiga och ibland mer eller mindre felaktiga.  
 
10. Samtalsminne 
Ett vanligt  slag av episoder utgörs av enskilda uttalanden eller samtal. Mängder av experiment har visat att  
vi inte kan minnas uttalanden av en enda längre meningslängd eller ett samtal ordagrant. Minnen efter kort tid av 
även mycket korta samtal uppvisar stora bortfall av information, förvrängningar samt falska tillägg. I bästa fall 
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verkar vi minnas några av de teman/andemeningar som förekommit, men många kan ha fallit bort. Ett praktiskt 
exempel utgör vittneseden (22 ord inkl namnet). Ingen av mina psykologikursdeltagare har ännu lyckats återge 
denna ordagrant omedelbart efter en uppläsning av hela vittneseden. Detta vet varje domare som delar upp den i 
ett antal bitar för att bemästra våra minnesbrister. Det kan på stark empirisk grund hävdas att praktiskt taget alla 
citat av muntliga uttalanden som vittnen, offer och gärningsmän m fl för fram är mer eller mindre felaktiga, 
ibland grovt felaktiga.  
 
I detta fall förekommer från båda parter uppgifter om/återgivningar av uttalanden som de själva eller den andre 
skall ha uttalat. I ljuset av forskning om samtalsminne bör det finnas ett betydande antal missuppfattningar, 
bortfall, fel och även felaktiga tillägg i dessa.  
 
11. Retrospektiv  uppskattning av tidslängden hos ett förlopp 
Experiment har visat att uppskattningar av hur länge ett händelseförlopp varat kan vara grovt felaktiga 
och dessutom kan de påverkas av den känslomässiga karaktären hos förloppet. Tidslängden hos kortvariga 
och känsloladdade händelseförlopp blir lätt överskattad.  
 
I detta fall förekommer från båda parter tidsuppskattningar på ”5 minuter”, vilka enligt tillgänglig forskning 
kan vara överskattningar. Jag ställer mig frågande till att det skulle ta 5 minuter att leta upp ett så stort föremål 
som en hatt på de små ytor det här är frågan om. I så fall måste letandet ha skett mycket långsamt.  
 
12. Minnesfel 
I vardagslivet är det vanligt med minnesfel och den omfattande minnesforskningen under de sista årtiondena har 
i rikt mått påvisat olika slag av minnesfel. Problemet med minnesfel är att vi tror oss minnas rätt när vi minns fel 
och vi lägger inte märke till det, vi är i god tro och uppvisar s k ”overconfidence” (tror att minnet är säkert när 
det är felaktigt). Enligt minnesforskningen förekommer knappast något samband mellan upplevd grad av  
säkerhet och den faktiska korrektheten hos minnen.  Vid ett samtalsminnesexperiment jag gjorde var en mycket 
stor andel av de som ”säkert” (minne) angivna påståendena felaktigt erinrade vad gäller innehåll eller angiven 
källa – endast två av ca 40 studenter gjorde rimliga säkerhetsbedömningar av sina erinringar. Det är enligt 
forskning vanskligt att fästa avseende vid en uppgiftslämnares uttalade grad av säkerhet (t ex ”Jag är helt 
säker”). Minnesfelen kan gälla innehållet i vad vi uppfattat eller sagt/hört, men de kan även gälla källan, dvs 
vilken situation, från vem/vilka, vid vilken tidpunkt, vid vilken plats som innehållet förekommit. Vi kan tro oss 
ha sett eller hört någon i en situation när det i själva verket var vid ett annat tillfälle som vi såg eller hörde det 
eller att någon annan berättat det och vi själva tror oss ha varit med om det.  
 
Detta kallas för källförväxlingsfel. Mycket vanliga är sammanblandningsfel, där minnesfragment från olika 
situationer blandas ihop. I det aktuella fallet skulle exempelvis målsäganden kunna ha uppfattat (inte 
nödvändigtvis helt medvetet) att den misstänkte 2 meter bort pussade sitt barn (vilket han uppgett) och minns det 
inom ramen för sin tolkning (sexuellt ofredande) som att hon själv blev pussad. Att målsäganden minns att den 
misstänkte sagt att hon är ”fin” (om det är fel) skulle även det kunna vara en sammanblandning med någon 
annan situation under kvällen eller tidigare där den misstänkte (eller möjligen någon annan man) talat om ”fin” 
eller kanske den misstänkte sagt det till något av sina barn? Det kan även ha uppkommit genom påverkan av  
tolkningsramen.  
 
Vanliga är även rekonstruktionsfel, där vi med hjälp av logik, kunskap, erfarenhet och tillgängliga ledtrådar 
konstruerar helt eller delvis vad som hänt och det dessutom inte stämmer med vad som  hände/var fallet. Om vi 
råkar rekonstruera rätt så uppkommer inget fel. Ofta är vi inte medvetna om att vi rekonstruerar utan tror att vi 
presenterar ett äkta minne. Det är möjligt att rekonstruera ihop minnen av hela händelseförlopp utan att det hänt 
något alls. 
 
Ett frekvent och talande exempel är att i USA mängder av människor (många med hypnoterapeuters ”hjälp”) 
anser sig ha blivit bortförda och utsatta för inspektion och även för sexuella övergrepp av varelser från  
främmande världar (s k abduktioner genomförda av ”aliens”). De inblandade själva och många miljoner 
amerikaner tror på dessa historier.  
 
Det finns således, för en del människor i vart fall, inga psykologiska hinder för att ta fram minnen av 
händelseförlopp som aldrig inträffat och själva tro på dessa minnen. Det finns för övrigt ett antal andra  
minnesforskningsresultat som ger stöd åt detta., t ex Loftus m fl experiment rörande inplantering av falska 
minnen genom antydningar. Det bör observeras att jag här talar om vanliga människor, inte personer med någon  
klinisk störning.  
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En annan typ av minnesfel är att yttre och inre skeenden sammanblandas. Vi kan t ex tro oss ha hört något sägas 
eller sett något ske som vi i själva verket bara tänkt eller tolkat. Minnesteoretiker tänker sig ofta att vi har 
parallella minnesspår. I det ena spåret bevaras mer eller mindre de direkta iakttagelserna av vad som hände, i det 
andra spåret bevaras mer eller mindre våra egna reaktioner (t ex tankar, känslor, tolkningar, slutsatser) på det 
som  hände. Enligt denna s k ”fuzzy trace”-teori (suddiga spår) kan spåren komma att blandas samman. Vår egen 
reaktion kan tränga in i spåret för vad som faktiskt hände. Det finns även forskning kring 
s.k. imagination inflation (föreställningsökning), dvs. genom att enbart upprepat föreställa sig att något hänt, så 
börjar vi tro att det faktiskt har hänt. Ett exempel kan vara att i några rättsfall jag varit anlitad i så har mycket 
unga flickor utan bröst i förhör hävdat att den misstänkte tagit dem på brösten. Detta kan ha uppkommit genom 
att de föreställt sig det hela och att föreställningen omvandlats till ett minne de trott på själva. Detta minnesfel 
skulle kunna förekomma även i det här aktuella fallet, t ex vad gäller beröring av bröst och underliv. Exempelvis 
skulle målsäganden, fullt rimligt, kunna ha legat och oroat sig för att den misstänkte skulle beröra bröst och 
underliv. Denna tanke kan ha blivit omvandlad till ett minne (ett FMT som kan ha underlättat en sådan 
omvandling förelåg antagligen), som dessutom  får starkt stöd av att den misstänkte i övrigt har rört vid henne. 
Falska minnen har visat sig kunna uppkomma på allehanda sätt, t ex genom förväntningar och suggestioner, 
genom egna tolkningar, genom social bekräftelse m.m. Falska minnen är ett normalt vardagspsykologiskt 
fenomen inom mängder av livsområden och inte på något sätt begränsat till vissa rättsfallsproblem. I triviala fall 
kan det röra sig om sådant som felaktigt minne av var vi lagt en bok, huruvida vi meddelat en person något eller 
vad doktorn sade till oss. Vi anser oss säkra på dessa minnen trots att de är falska och många gånger får vi inte 
veta att de varit eller är falska. 
 
 Ett par sedan åtminstone ett halvt sekel väl kända feltyper utgör proaktiv interferens (framåtriktad störning) och 
retroaktiv interferens ( bakåtriktad störning). Vid proaktiv interferens stör ett tidigare minnesmaterial erinringen 
av ett senare. Ett möjligt exempel i det här aktuella fallet kan vara att det har talats om ”hemligheter” under 
kvällen mellan den misstänkte och målsäganden. När målsäganden minns vad som skall ha sagts under 
händelseförloppet några timmar senare under natten, så minns hon att den misstänkte skall ha talat om att hålla 
det som hänt ”hemligt” – tänkbart fall av proaktiv interferens. Vid retroaktiv interferens stör ett senare 
minnesmaterial erinringen av ett tidigare. 
 
Ett tänkbart fall utgör att måläganden i sina minnen av samvaron under kvällen erinrar sig att den misstänkte 
skall ha flörtat med henne och följt efter henne (något som inte bekräftas av vittnen eller av den misstänkte).  
Denna erinring efterfrågas efter det att händelserna senare under natten inträffat. Minnen av dessa senare 
händelser kan ha stört erinringen av händelser tidigare under kvällen, dvs. retroaktiv interferens.  
 
13. Undvikandebeteende 
I förhörsmaterialet, särskilt i det första polisförhöret, uppvisar målsäganden ett repeterat undvikandetema, som 
bekräftar en stark obehagsupplevelse och är i linje med att PTSD-indikationer (se senare punkt) föreligger.  
Hon talar om hur hon sökt skydda sig och hur hon ett stort antal gånger bett den misstänkte ge sig iväg. Vad som 
inte framstår som  klart är i vilken utsträckning den misstänkte uppfattat dessa tillsägelser. I ett halvsovande 
tillstånd kanske de inte uttalats särskilt tydligt, kanske i viss utsträckning enbart tänkts. Ett mentalt fokus på 
rädsla och  undvikande kan ha stört en korrekt inkodning i minnet av vilka beröringar som förekom. Vår 
uppmärksamhetsresurs är starkt begränsad och riktar vi uppmärksamheten på något så tappar vi uppmärksamhet 
rörande annat (jfr skyltar i bussar om att samtal med föraren är förbjudet under körning).  
 
Det kanske starkaste rapporterade undvikandebeteendet är att målsäganden i polisförhör uppger sig ha skrikit i 
syfte att väcka den i rummet strax intill sovande tonårspojken. Inget annat tyder dock på att något skrik ägt rum 
och pojken vaknade aldrig. I tingsrätten verkar inte målsäganden längre tro att hon skrek. Minnet har vid det 
laget blivit motsagt av omständigheten att ingen uppfattat skriket. Det kan här vara frågan om att en tanke på att 
skrika förts in som ett minne i långtidsminnet. Detta vore ett naturligt minnesfel, speciellt med hänsyn till den 
extrema psykologiska situation som rådde. Det belyser väl vad som ovan sagts om att falska minnen kan 
uppkomma inifrån (i samspel med situationen) och innebär även att, helt naturligt, fler falska minnen kan ha 
uppstått kring händelseförloppet i rummet. 
 
Exempelvis skulle ett antal inre bilder kunna ha skapats (initierade av den rädsla och de föreställningar som den 
misstänktes agerande väckt), där bilden av skriket ingår som en av flera enbart tänkta bilder (jfr vad som ovan 
sagts om  störning av tänkande och minne vid FMT). Sådana inre bilder behöver inte återspegla  
vad som  faktiskt hände utan kan mer vara effekter av en pressad känslomässig situation med tillhörande FMT.  
 
14. Tidigare mobbning i skolan 
Det framskymtar i materialet att målsäganden tidigare blivit utsatt för av allt att döma  grov mobbning i skolan - 
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från några flickor främst. En frågeställning i materialet verkar vara vilken inverkan sådan mobbning kan tänkas 
ha i det aktuella fallet. Det är självfallet så att vi människor tar våra gamla erfarenheter med oss in i nya 
situationer och att de gamla erfarenheterna på något sätt kan inverka.  
 
I det här aktuella fallet behöver dock ingen tidigare mobbning alls anföras för att förklara målsägandens tankar, 
känslor och minnesreaktioner, när hon utsätts för den misstänktes hattsökning  (givet att det var så). Har hon 
utsatts för ett avsiktligt sexuellt ofredande behövs naturligtvis inte heller några tidigare mobbningsupplevelser 
för att förklara tankar och minnen. I båda fallen har hon trott sig vara utsatt för sexuellt ofredande och har tänkt, 
känt och erinrat sig inom en sådan tolkningsram. Den misstänkte meddelade aldrig någon annan tolkningsram.  
Det är upplevelsen, inte den faktiska beröringen som kommer att avgöra tankar och erinringar/minnen. 
Målsäganden kan naturligtvis snabbt ha fått en tanke/tolkningsram i medvetandet om att sexuellt ofredande 
pågick oavsett om hon tidigare blivit mobbad eller inte.  
 
Om den misstänktes version är i sina huvuddrag riktig, så kan målsägandens erinringar vara fel på  
en del punkter. Under rådande allmänpsykologiska (klargjorda genom minnesforskning) och situationella 
förutsättningar (ovan mer specificerade) bedömer jag sådana minnesfel som inte särskilt anmärkningsvärda ur 
den psykologiska forskningens synvinkel. Som redan antytts finns gott om exempel på mycket större minnesfel 
och under mycket gynnsammare betingelser hos vanliga vuxna människor, där även  omfattande och detaljerade 
händelseförlopp redogörs i god tro utan att något har hänt överhuvudtaget. Själv gick jag t ex omkring under ett 
antal år och trodde att båda mina visdomständer var utdragna tills dess att en tandläkare ställd inför mitt 
påstående pekade på en röntgenplåt att det satt en visdomstand kvar. Kanske hade mitt psyke fått för sig att det 
skulle vara symmetri? Ett rejält minnesfel var det i vart fall och jag protesterade till och med litet innan jag gav 
mig inför bevisningen.     
 
Det bör dock sägas att de känslomässiga reaktionerna och chocken  hos målsäganden kan ha förstärkts av att ett 
nytt trauma läggs ovanpå tidigare. Den posttraumatiska stressreaktionen kan ha blivit starkare. Enligt min 
kliniska bedömning  bör målsäganden  själv inte vidare frågas ut om tidigare mobbningshändelser då det kan 
psykiskt belasta henne (risk för reaktivering av belastande bilder och känslor). Vad som mer exakt förevarit torde 
sakna betydelse jämfört med en del allmänna och naturliga felkällor som jag här specificerat.  
  
15. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
Det jag påpekar här bygger inte på någon klinisk bedömning genom sammanträffanden utan enbart på  
uppgifter i materialet.  
 
PTSD är ett kliniskt tillstånd (en diagnos i psykiatriska klassifikationssystem) som kan uppstå efter en eller flera 
händelser som upplevs som starkt stressande, t ex livshotande, starkt våld (t ex våldtäkt), stark kränkning, stark 
förlust psykologiskt sett. Tillståndet kan ha varierande tidslängd från månader till åratal. Tillståndet uppstår inte 
hos alla som råkat ut för detta slag av händelser, men hos en del och är upplevelsebaserat.  
Tre symtomgrupper brukar anföras, vilka mycket kort (det finns mer exakta symtomkriterier) kan beskrivas 
enligt följande:  
- Återupplevande i form av påträngande minnesbilder, mardrömmar m m. Ångest och utbrott av skräck kan  
  förekomma.  
- Undvikande av sådant som påminner om traumat. Kan förekomma påträngande oförmåga att komma ihåg 
  större eller mindre delar av traumat (dissociativ amnesi). Allmänt minskat intresse och känslomässigt     
  engagemang. 
- Tecken på psykisk överspändhet, irritabilitet, t ex reaktioner på svaga ljud som att en dörr stängs.  
 
Materialet antyder att PTSD kan föreligga för målsäganden (åtminstone vid tidpunkten för materialet). 
Jag går inte här in på detaljer kring detta. PTSD kan ha uppstått i samband med tidigare mobbning och kan ha 
reaktiverats efter att målsäganden tagit sig ur ett tidigare PTSD (mobbning). Om PTSD finns kvar i nuläget bör 
målsäganden få kvalificerad hjälp att behandla denna. Någon med omfattande erfarenhet av PTSD-behandling, 
eventuellt en kognitiv terapeut med sådan inriktning, bör gå att få tag i och antalet behandlingstillfällen behöver 
inte bli så omfattande. Vad gäller mardrömmar finns enkla metoder för att bli av med sådana.   
 
Jag kan inte ur yrkesetisk synpunkt  underlåta att påpeka att jag ur klinisk synpunkt ställer mig tveksam till hur 
målsäganden hörts i polisförhören samt till att målsäganden hörts i domstol  och vidare hörs i domstol. Hon bör 
inte utsättas för sådana påfrestningar och risk för retraumatisering, inte ens om hon skulle känna sig återställd. 
Det bör gå att hitta former för att undvika detta, t ex användning av tidigare förhörsmaterial och/ eller någon 
enklare form av komplettering. Men detta är självfallet en fråga där målsäganden själv bör 
ha en mening.   
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16. Rekonstruktion 
Det är utmärkt att det finns skisser och fotografier kring den aktuella miljön. Men även en rekonstruktion 
(givetvis med någon ersättare för målsäganden) borde ha gjorts, där t ex en videoinspelning skett av hur den 
misstänkte med förbundna ögon upprepar vad och hur han gjorde vid sökningen efter hatten. Denna inspelning 
kunde visats i domstolarna. 
Jag har svårt att förstå hur det hela gick till, t ex hastigheten och typen av sökrörelser. Jag kan inte förstå varför 
det skulle ta ”5 minuter”. Kanske är det inte för sent än? En rekonstruktion borde ingått i förundersökningen 
och helst borde den misstänkte haft samma trötthets- och alkoholnivå som när åtalshändelsen inträffade. 
Målsäganden kunde senare beretts tillfälle att kommentera filmen av rekonstruktionen.  
  
17. Polisförhör 
Jag går här inte in på några jämförelser mellan förhören av en uppsättning av utsagorna utan försöker begränsa 
mig till hur påståendet i stämningsansökan om ”att, under hennes nattkläder, beröra bröst och överkropp samt 
underliv” utvecklats/uppkommit. Övrigt som påstås ha förevarit avstår jag från att kommentera. Tidpunkten  
för det påstådda sexuella ofredandet är enligt stämningsansökan natten den 4 augusti 0000.  
  
a) Polisförhör med  kamraten KK 0000-08-19 
Den första som målsäganden talar med är kamraten KK i ett kort telefonsamtal kl. 02.30.  
”KK uppger att målsäganden sa inget om att han tagit på henne eller något, men det var kanske det hon menade 
med ´att nån höll på, men hon förklarade inget annat än det KK berättat ovan.” Överensstämmande uppgifter 
på denna punkt lämnas av KK i tingsrätten.   
  
Således har det som stämningsansökan anger inte uttalats kort efter till kamraten och verkar stämma väl  
med den misstänktes version.  
 
b) Polisförhör med mostern MM 0000-08-04 kl 15.30 (dvs. samma dag som målsäganden berättat)  
Den andra person som målsäganden talar med är mostern MM på natten strax efter telefonsamtalet 
med KK, enligt MM ca 03.00. De handlingar från den misstänkte som MM minns att målsäganden  
berättat är att ”Han rörde på mig” och ”Han kysste mig på halsen”. Att den misstänkte rört på henne stämmer 
med den misstänktes uppgifter, men  den senare uppgiften bekräftas inte av den misstänkte. .  
 
Det framgår att MM skall ha frågat ut målsäganden.  
”MM fortsatte att fråga ut målsäganden vad som hade hänt och fick då en mer samlad berättelse än vad 
målsäganden hade sagt när hon först kom in i stugan. Hon beskriver att det inte tillkom några mer uppgifter, 
men att berättelsen blev mer fyllig.”  (min understrykning) 
 
Här är de minnesmässiga förutsättningarna mycket goda, då polisförhöret sker samma dag. Ändå nämns inget 
om  att målsäganden skulle ha nämnt något av det som finns i stämningsansökan om beröring av bröst, 
överkropp och underliv under nattkläderna. 
 
MM:s uppgifter i tingsrätten är annorlunda. Enligt utskriften av domskälen sid. 10 så skulle den misstänkte ha 
”tagit överallt” på målsäganden, en uppgift som inte förekommer i polisförhörets sammanfattning i vart fall.  
MM uppger även att hon gissade att det kunde röra ”till exempel brösten”. Detta öppnar för möjligheten att 
brösten förts in i målsägandens uppgifter genom förväntan från MM. Det förtjänar att påpekas att det 
generaliserande uttrycket ”överallt” som då och då dyker upp i förhör kring sexuella övergrepp är ofta kopplat 
till bristande precisering i materialet, dvs. föranleder någon misstanke om fabulering. I ett sådant läge kan 
benägenheten att ta till sig suggestioner, ledtrådar och förväntningar öka.   
 
c) Polisförhör med modern 0000-08-04 kl 12.45 (per telefon och samma dag som målsäganden berättat) 
Den tredje personen som målsäganden talar med är sin egen mor.  Det framgår inte att målsäganden själv skulle 
ha gett några detaljuppgifter till henne, vilket dock framgår av tingsrättens förhör ca juni 0001. 
 
d) Tingsrättens förhör med modern ca juni 0001 
Modern uppger här att hon blivit uppringd av KK uppemot 04.00 som sagt att den misstänkte vidrört 
målsäganden. (ev. kan annat ord ha använts t ex tafsa).  Enligt modern skall hon kl. 11.00 har fått till stånd 
något samtalande med dottern efter någon kort kontakt 05.00.  Här finns ett mycket viktigt textstycke: 
”Jag försökte fråga min dotter om vad han hade gjort och hon hade väldigt svårt och kunde inte få orden i mun 
och då frågade jag henne om vi kan göra så att Du kan svara ja eller nej. Har han vidrört Dig under kläderna i 
underlivet. Ja, sa hon på det. Det gick inte att prata med henne då.”  (min understrykning, se förhörsutskrift 
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sid. 2/17 från advokatbyrån XX) 
 
Vi ser här att modern uppger sig ha ställt en fråga som är ledande vad gäller både beröringens art (”under 
kläderna”) och dess kroppsliga position (”i underlivet”). Vidare vill hon att den ledande frågan skall besvaras 
med ja eller nej. Det finns andra möjligheter än de som ligger i frågan, t ex beröring på andra ställen av kroppen 
eller utanpå kläderna. Det kan även konstateras att målsäganden enbart uppges ha svarat med ett enkelt ja utan 
varje form av precisering, ett enkelt medsvar på ledande fråga, som kan bero på påverkan utan att det finns något 
motsvarande minne.  I det tillstånd målsäganden då befinner sig borde hon inte fått några frågor överhuvudtaget 
och frågan kan ha fungerat suggererade, särskilt som det är hennes egen mor som för fram den. Hon förstår 
vilket slags uppgifter som kan uttalas. Kanske minns hon inte särskilt mycket själv mer än att det förekommit 
något slags intrång i rummet och beröring. Materialet tyder på att uppgifterna om att det förekommit beröring 
”under kläderna” har uppkommit först i  detta samtal och detta verkar vara den grundläggande uppgiften i 
stämningsansökan. Detta är även det centrala tema som förhörsledaren fortsätter att pressa och suggerera kring 
när flickan polisförhörs.   
 
Det bör tilläggas att alla de utskrivna eller inspelade förhör som gjorts av oroliga anhöriga som jag sett innehåller 
mängder av förhörstekniska misstag, mycket mer än polisens förhör. Det bör dock ses som naturligt att en orolig 
och i regel förhörsmetodiskt okunnig anhörig ställer frågor innan något beslut fattas och det är bra för analysen 
av påverkan att det kunnat redogöras så klart som i detta exempel, så det kan vägas in. Som framgått har det 
förekommit utfrågning av flickan även av MM utan att vi vet hur frågorna sett ut (sådana frågor är oftast 
förutsättande eller ledande). Det är en brist i förundersökningen i detta fall att polisen lagt ner alltför lite arbete 
på att klarlägga vilka frågor som ställts till flickan före det första polisförhöret. Det är möjligt att hovrätten kan 
forska ytterligare i vilka frågor som ställts till målsäganden och hur de ställts före det första polisförhöret. Även 
påståenden och argumentation från omgivningen kan inverka och införlivas som  minnen. Episodminnen är 
sårbara och speciellt om man minns lite är det lättare att införliva suggestioner, förväntningar och ledtrådar.  
 
e) Polisförhör med  målsäganden 0000-08-04 kl. 17.35 (dvs. samma dag som det påstådda sexuella ofredandet) 
På sid. 2  finns en uppgift där det är helt tydligt att den misstänkte skall ha varit ”under kläderna” (”stoppa han 
in handen under mina trosor”, dvs. en klar likhet med moderns ovan redovisade suggestion. Vissa andra 
uppgifter är mer oklara och ytterligare någon uppgift kan betyda ”under” (uppgiften ”stoppa han in handen i  
min tröja”). 
 
I slutet av förhöret inriktar sig förhörsledaren med grovt ledande frågor i riktning mot att saker skall ha hänt 
”under” kläderna. Vad målsäganden sagt tidigare felciteras dessutom och förhörsledaren suggererar med ”under” 
när flickan använt prepositionen ”in” tidigare. Olämpliga frågor ställs, t ex 
”Är han under trosorna dina? Vad gjorde han mer under trosorna?” (ledande dubbelfråga, där den sista är 
förutsättande att han gjorde något mer) 
”Var nånstans på rumpan smekte han dig...(förutsättande att det rör sig om smekning; senare i tingsrättens 
förhör använder åklagaren och målsäganden ordet ”smeker” vilket belyser inlärningsprocessen) 
”Tog han dig i underlivet fram?” (ledande)  
”Vet du om han har haft några fingrar in i din slida?” (ledande)  
”Drog han ner din byxor någonting?” (ledande)  
Förhörstekniken blir så påträngande och grov att flickan till och med protesterar (”Fråga inte så där (gråter)”). 
 
Det är uppenbart att förhörsledaren inte följer lagens objektivitetsföreskrift utan partiskt söker att få fram evidens 
för endast den möjligheten att sexuellt övergrepp ägt rum. Den objektiva och kritiskt prövande hållning som 
krävs av en polisutredare kräver bredare förhörsstrategier, där även alternativa möjligheter (hypoteser) ges  
möjlighet att framträda och där man inte föreslår för den förhörde vad det är för uppgifter som skall lämnas.  
 
f) Polisförhör med målsäganden 0000-08-23 
Även i detta förhör fortsätter den ensidigt bekräftelsesökande, partiska strategin. Att referera bakåt till vad en 
målsägande tidigare sagt och ibland dessutom felreferera utgör ingen sakligt godtagbar och meningsfull 
förhörsmetodik. En utredare bör inte i så hög grad hjälpa den förhörde att stabilisera uppgifterna (ett slags 
ledande bekräftelseteknik) och se till att uppgifterna blir likartade mellan förhören. Även här suggererar 
förhörsledaren repeterat med ”under”, t ex ”under täcket”, ”under tröjan”, ”under tröjan”, ”under dina byxor”, 
”under jumpern”. Jag har inte funnit att förhörsledaren någonstans frågat den nödvändiga prövande frågan ”Hur 
vet Du detta?” beträffande hur målsäganden kan veta att en beröring skedde just under. Inte heller ställs några 
frågor av typen ”Kan beröringen ha skett ovanpå?” Förhörsledaren är ute efter enkla instämmande svar på 
”under”-suggestioner, verkar nöjd med ett opreciserat ”ja” på de av förhörsledaren själv framförda förslagen.  
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En mängd exempel på ledande frågor och fel i övrigt finns. En angriplig, pressande och ledande sekvens är  t ex 
följande: 
 
F: Var tog han dig på tröjan, under tröjan? (OBS förutsättande, ledande) 
M: Var tror du? (motfrågar) 
F: Nä, det är du som måste säga det. (OBS pressen) 
M: Ja men ja, ja vill inte. Jag vill åka hem. (vill inte medverka) 
F: Jo, det förstår jag. 
     Det ska du få göra bara det är klart. (OBS pressen, OBS villkoret, ”klart” kan för M betyda att hon bör ge de  
     svar F så tydligt signalerar att hon vill ha ) 
M: Här. (medsvar efter förutsättande och ledande fråga plus repeterad press) 
F: På bröstet? (det är förhörsledaren som säger detta märk väl) 
M: Ja det fattar du väl. (kan vara en irriterad motreaktion på pressen)  
 
Detta sätt att förhöra innebär att förhörsartefakter (felaktiga svar beroende på metoden) och inlärning (som 
kvarstår senare i domstolsförhören) lätt uppkommer. Det finns åtskilliga andra fel i förhöret som jag inte här 
specificerar. Den uppmärksamme läsaren torde lätt finna ett antal av dem. Även i detta förhör  protesterar 
målsäganden inför den råbarkade förhörstekniken (”Säg inte så där” ”Jag vill åka hem nu” ”Jag vill inte höra” 
m.m.) 
 
Förhöret är inte på långt när sakligt och etiskt godtagbart. Det bryter liksom det förra grovt mot lagens 
objektivitetsföreskrift (RB 23:4) och förstör utredningsprocessen även i domstolarna genom att tillhandhålla 
inlärning. 
 
Ensidigt bekräftelsesökande, uteslutande av andra möjligheter och påverkande tekniker faller inte under 
definitionen för begreppet utredning.  Dessutom gör systerns meddelande om sin allvarliga sjukdom i samband 
med förhöret det sakligt och etiskt tveksamt att bedriva förhör – målsäganden anger att det påverkat henne (sid. 
21-22 i tingsrättens förhör). Respekten för lagen, för målsäganden och för den misstänkte har brustit grovt.  
Det är inte bara den misstänktes beteende utan även förhörsledarens som inrymmer en mängd mänskliga misstag 
i det här fallet.  
 
Det finns anledning att nämna justitierådet Gregows uttalande om kvalitetskrav på förhör i mål om sexuella 
övergrepp mot barn. 
”Det förutsätts att förhöret har hållits på ett oklanderligt sätt samt att uppgifterna inte kan ifrågasättas av skäl 
som har berörts i det föregående eller av andra skäl.” (Gregow, 1996).   (min understrykning) 
Även Rikspolisstyrelsens skrift om vittnesförhör  (rapport 1991:5) förtjänar att nämnas vad gäller sätt att 
fråga i förhör.  
 
Sammanfattningvis så innebär samtal med nära anhöriga och med polisförhör en påverkan och inlärning som ägt 
rum före tingsrättens förhör. Särskilt det andra polisförhöret innebär en stark påverkan. Det är möjligt att 
målsäganden inte hade särskilt klara minnen (vilket vore naturligt i beaktande av omständigheterna med  
nedsatt vakenhet, chock m.m.) och att de uppgifter som växer fram är resultat av anhörigas och förhörsledarens 
förväntningar och påverkanstekniker. Det ensidiga och partiska sättet att utreda står i strid med svensk lag och 
kan undergräva möjligheterna att nå en korrekt bedömning. En rörande en viss hypotes övertygad förhörsledare 
bör inte bedriva utredningsarbete i ett ärende, då utredandet snedvrids, t ex påverkar det vilka frågor som ställs 
(urvalet av frågor), hur frågor formuleras  och vilka förväntningar som riktas mot dem som förhörs samt leder 
lätt till i viss riktning förutsättande, pressande, ledande och upprepade frågor.  Att övertygade förhörsledare 
är en allvarlig felkälla är en allmän uppfattning bland forskare internationellt inom utredningsområdet.    
 
18. Diskussion kring alternativa förlopp 
I. Äkta hattsökning  
Ett möjligt händelseförlopp är att den misstänkte visserligen gör ett antal misstag, men hans version är i stora 
drag korrekt (även om minnen av en del verkar saknas), dvs. att han socialt okänsligt letade efter sin hatt och att 
andra syften saknades. I detta fall bör vi tänka oss att vissa minnesfel föreligger i målsägandens redogörelse, 
dock naturligt att de uppkommit med hänsyn till hur vi människor fungerar. De påvisade felkällorna beträffande 
varseblivning, tolkning, minne m.m. samt påvisad påverkan innebär att det kan föreligga vissa naturliga fel i 
målsägandens uppgifter (vilka målsäganden själv inte uppfattat).  I denna variant ljuger antagligen ingen om 
något utan parterna söker minnas så gott de kan med de minnesbortfall och minnesfel som då normalt 
uppkommer. 
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Uppgifter om att den misstänkte inte utnyttjade mobiltelefonnumret han fått av målsäganden under kvällen och 
avsaknaden av  uppgift om att den misstänkte sökt ta reda på eller visste var målsäganden sov ger något stöd åt 
denna förloppstolkning. Att den misstänkte är inbjuden till familjen och har fru och barn med sig och har ett av 
barnen sovande i rummet intill målsägandens (ca 2 meter från säng till säng och utan dörr)  talar  för att det här 
kan röra sig om en äkta hattletning. Det torde vara en allmän erfarenhet att vanliga i yrkes- och familjelivet  
etablerade män sällan ägnar sig åt sexuella snedsprång i familjens närhet utan då föredrar andra miljöer och 
sammanhang. Att den misstänkte såvitt framgår av dokumenten inte uppvisar riskindikationer för sexuella 
övergrepp, t ex kriminalitet, alkoholmissbruk, relationsproblem, omogen personlighet, förkärlek för unga flickor, 
tidigare övergrepp, sexuellt orienterade alkoholreaktioner etc. ger något stöd åt denna förloppstolkning. 
Dokumenten kan möjligen vara ofullständiga i denna fråga.  
 
II. Planerat sexuellt ofredande (eller möjligen utnyttjande)   
Ett annat möjligt händelseförlopp är att den misstänkte planerade ett sexuellt ofredande och att historien med  
hatten är någon slags täckmantel, antingen genom varianten att hatten faktiskt slängdes in och hattletning 
simulerades parallellt med sexuellt ofredande eller genom varianten att historien med hatten hittats på i efterhand 
för att ta sig ur efterverkningarna av ofredandet.  
 
Målsägandens uppgifter om flörtande och efterfrågande om mobiltelefonnummer skulle kunna tala i den 
riktningen. Mot detta förlopp verkar dock tala att ingen annan observerat flörtandet och att det ibland 
förekommer att unga flickor anser att män är intresserade av dem när så inte är fallet (det gäller inte bara unga 
flickor). Hade den misstänkte velat upparbeta kontakten inför ett sexuellt närmande borde han nog utnyttjat det 
mobiltelefonnummer han fick under kvällen till någon kontakt med målsäganden och inte bara låta det vara. Det 
finns heller inga belägg för att den misstänkte skulle ha informerat sig om var någonstans målsäganden  sov (han 
skulle på något sätt som inte framkommit ha kunnat snappa upp det, men kunde då även fått veta att en 
tonårspojke sov i samma rum). Att hålla på med sexuella ofredanden när man dels är en vanlig ordentlig 
medborgare, dels befinner sig hos gamla vänner och dels har fru och barn med sig på mycket nära håll förefaller 
inte så nära tillhands med tanke på lätt insedda eventuella konsekvenser. Ett av hans egna barn sover dessutom i 
rummet intill (säng 2-3 meter ifrån).  I denna variant så ljuger den misstänkte förslaget och grovt och 
målsägandens påstådda minnen kan vara i stora drag riktiga. Hur detta ljugande är förenligt med gjorda 
medgivanden om att han skulle kunna tänkas i sitt  sökande ha berört målsäganden olämpligt kan man fundera 
på. Det förefaller mer logiskt för den misstänkte att vid medvetet sexuellt övergrepp inta en mer restriktiv 
hållning i sina minnesuppgifter och uttalanden. Den misstänkte kan  hålla möjligheterna öppna därför att han har 
så svårt att minnas de egna rörelserna. Hans uppmärksamhet var starkt hatt-fixerad enligt honom själv.  
 
III. Spontant sexuellt ofredande  
Ett annat möjligt, men oplanerat, händelseförlopp är att den misstänkte precis som han påstått har råkat ramla in 
och tappa hatten i det aktuella sovrummet. När han sedan efterhand uppfattar vem det är som ligger där, så skulle 
han kunna tänkas ha spontant utnyttjat tillfället till att inte bara leta efter hatten utan även till ett visst mått av 
ofredande.  
Dock vet han i denna variant inte var hans dyrbara hatt ligger, vilket borde vara ett bekymmer för honom 
medan han ofredar. Kanske har han snabbt hittat hatten och ägnar resten av tiden åt att sexuellt ofreda måls-
äganden. Även här finns den psykologiska komplikationen att han är en vanlig hederlig medborgare på social 
visit hos gamla vänner och  med fru och barn i närheten och ett av de egna barnen i rummet intill utan dörr 
emellan. Även denna variant innebär att den misstänkte ljuger (han undanhåller vad han hållit på med vid sidan 
om hattletandet), men han har inte varit så förslagen som i variant II. Även i denna variant förefaller det rimligt 
att den misstänkte skulle intagit en mer restriktiv och förnekande hållning i sina uppgifter än vad han gjort.  
 
Som framgår är det min uppfattning att vid prövningen av de tänkbara förloppstolkningarna så bör  
även information om den misstänktes eventuella riskindikationer, tidigare beteenderepertoar, sociala 
situation på platsen och i stunden m m kunna användas. Även sådant som den sociala situationen på platsen för 
den påstådda gärningen bör övervägas i bedömningen. I tolkningarna II och III måste vi tänka oss en person med 
förmåga att utan vidare psykologiskt strunta i den egna familjens närvaro med den bindning och kontroll detta 
kan innebära. Den misstänktes egen hustru har nyss bett honom se till barnen och kunde när som helst ha stått i 
trappan och undrat vad han höll på med eller det egna barnet 2-3 meter bort kunde undrat vad pappa höll på med. 
I dessa två tolkningar måste vi också tänka oss att den misstänkte struntar i sin gamla relation till den familj  han 
är inbjuden till och ägnar sig åt sexuellt ofredande av ett barn och  nära bekant till värdfamiljen i familjens 
sommarhus. En del psykologiska och sociala spärrar måste övervinnas av en vanlig familjefar för att genomföra 
något sådant. Den sociala och psykologiska helhetsbilden samt det sociala kraftfältet på platsen och i stunden bör 
tas i beaktande vid en prövning av alternativa tolkningar.   
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Beträffande ljugande har man inom forskningen kring lögndetektion upprepat funnit att lögnare tenderar att vara  
mer återhållsamma än sanningssägare, de vaktar sin tunga mer. Den som talar sanning kan uttala sig mer yvigt i 
tron att sanningen skall fungera, vilket den inte alltid gör. Man bör dock inte dra alltför stora växlar på sådana 
generella resultat i enstaka fall. En möjlig reflektion är att den misstänkte borde varit mer återhållsam med sina 
uppgifter om han är en lögnare som vill skydda sig.  
 
Jag har här lyft fram tre förloppstolkningar och vissa aspekter kring dessa. Det kan finnas fler tolkningar och 
avgjort finns det fler aspekter.    
 
Sammanfattande kommentar 
Materialet tyder på att båda parter i det aktuella händelseförloppet efteråt haft rätt vaga minnen av förloppet, 
vilket ter sig naturligt med hänsyn till betingelserna, som inte varit gynnsamma för att en god (kvantitet plus 
kvalitet)  inprägling i minnet skulle ske. Normalt glömmer vi mycket av innehållet i episoder och minns mycket 
fel vad gäller episodinformation. Här verkar extra störande faktorer ha tillkommit.. När det senare ställs krav på 
redogörelser, så öppnar det för efterkonstruktioner på grundval av det lilla man minns plus logik, erfarenhet, 
kunskap. Externa ledtrådar såsom allmänna föreställningar, förväntningar, frågor och suggestioner kan lättare 
inverka vid vaga minnen. Möjligheten av diverse vanliga minnesfel tillkommer.   
 
Det verkar finnas minst tre möjliga tolkningar inom de säkerställda uppgifternas ram: äkta hattsökning, 
planerat sexuellt ofredande (två undervarianter) respektive spontant sexuellt ofredande. Ingen av dessa verkar 
kunna  säkerställas eller säkert förkastas utifrån det mig tillställda materialet. De kan göras till föremål för 
argumentation i sak för respektive emot. De kan ytterligare prövas genom att ytterligare information 
framkommer. Dock har nu lång tid (snart 2 år) förflutit varför minnesinformationens mängd minskat och reell 
(inte nödvändigtvis upplevd) osäkerhet ökat för båda parter. Vidare har målsäganden redan utsatts för 
omfattande felaktig metod med risk för förhörsartefakter i även senare förhör. Eventuellt kommer en utredning 
inte längre i sak än att det finns tre tolkningsmöjligheter, en rätt vanlig situation i tolkningssammanhang.  
 
Efterskrift 
Hovrätten tillät inte tillförsel av yttrande och vittnesmål från mig. Jag känner inte till om någon motivering gavs.  
Den misstänkte dömdes av hovrätten.  
 
Tankefel: en summering 
Ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; Reisberg, 2010) kan konstateras eller antyds i 
utredningsmaterialet. Olika beteckningar för tankefel kan överlappa eller stå för samma fenomen. 
 
- alternativa tolkningshypoteser ignoreras 
 
- cirkulär logik, dvs. utredningsarbetet bedrivs på sådant sätt att utgångsantagandet/övertygelsen kommer att 
bekräftas (cirkeln sluts). Exempelvis kan ensidigt bekräftelsesökande, ensidigt tolkande, undvikande av 
alternativa hypoteser, undvikande av felkällor osv. utnyttjas inom en övergripande cirkulär logik.  
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. det beaktas/erkänns inte att påverkan sker i polisförhör  
 
- efterklokhetsfel 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning 
 
- ledande bekräftelseteknik (genom att hänvisa bakåt i förhör kan uppgifter stabiliseras, utredaren blir hjälpminne 
oavsett om uppgifter är felaktiga eller korrekta) 
 
- minnesproblem förnekas eller ignoreras 
 
- partiskhet 
 
- perceptuella svårigheter förnekas eller ignoreras 
 
- tidsuppskattningsfel hos både misstänkt och målsägande 
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- socialt tankefel, dvs. den misstänkte har utifrån sin egen beskrivning använt ett olämpligt sökbeteende, dvs. 
en urkoppling av ett medvetet socialt tänkande. Alkohol kan ha bidragit till ett snävsynt oöverlagt beteende 
(s.k. alkoholmyopi).  
 
- undvikande av uppgifter till den misstänktes fördel 
 
- utsageanalys ignoreras, dvs. ointresse för hur centrala och avgörande utsagor har uppkommit och utvecklats 
genom t.ex. klarläggande av situationer och påverkningar 
 
- överkonfidens (överdriven tilltro till egen bedömning, eget minne, egen korrekthet i kunskapsfrågor etc.  
 
- övertygelsefixering. En övertygelse hos en utredare kan störa alla operativa  moment i ett utredningsarbete.  
 
Fler tankefel kan tänkas.  
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