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Bland svensk brottshistorias i pressen mest uppmärksammade mordfall finns de tre mordfall 

där den kände löparen Olle Möller misstänktes och i två fall åtalades och fälldes för 

sexualmord 1939  på en tioårig flicka (Gerd) och  icke sexualmord 1959  på en 

tvåbarnsmamma (Rut Lind). I det tredje fallet (sexualmord på femåriga Kerstin 1955) 

misstänks och trakasseras Möller av polisen, men åtalas inte. Långt senare döms en annan 

man (Karl-Hugo Färnström) för  detta sexualmord som liknar Gerd-mordet  (vilket han ev. 

också utförde).  

 

Advokaterna Lena Ebervall och Per E Samuelson har gått igenom fallens omfattande 

arkivmaterial och i en verklighetsbaserad, kritisk roman med titeln ”Mördaren i folkhemmet” 

(Piratförlaget, 2012, 432 sidor) redovisas resultaten. Materialen pekar mer objektivt  

hanterade än av dåtidens polis, åklagare och domstolar starkt i riktning mot andra  mördare,  

 

Ebervall & Samuelsons bok utgör ett förtjänstfullt, välkommet och konkret komplement till 

litteraturen om tankefel inom kognitiv psykologi (se t.ex. Edvardsson, 2003, 2011, 2012; 

Pohl, 2004; Reisberg, 2010). Utifrån det av Ebervall & Samuelsson i boken redovisade och 

kommenterade materialet tillåter jag mig här att summera de tankefel som jag uppfattar kan 

konstateras eller som antyds i materialet. Det bör påpekas att de av mig valda beteckningarna 

kan ibland överlappa eller utgöra olika infallsvinklar på samma fenomen.  

 

De konkreta exemplen står att finna i bokens text.  

 

- additionsprincipen som användes i 1600-talets häxprocesser används, dvs. små 

struntuppgifter om Olle Möller jagas och samlas ihop och anförs mot honom 

 

- alternativa förklaringshypoteser utreds ej (en variant av tankefelet ”imperfecta enumeratio”, 

dvs. ofullständig uppräkning av möjligheter) 

 

-  alternativa gärningsmän utreds ej när fokus riktats mot Möller 

 

- antaganden görs och de omvandlas mentalt till fakta 

 

- antagande görs underförstått att mördaren har två olika modus operandi (sätt att utföra sina 

brott, dvs. sexualmord på två barn samt icke sexualmord på en vuxen kvinna) 

 

- antagande om tillförlitlighet hos uppgifter som tillkommit genom stark förhörspress 

 

- argumentum ad hominem, dvs. icke relevanta personargument, ibland kallade knölargument. 

Den misstänkte hade i detta fall en något udda personlighet med t.ex. vårdslöst pratande, 

ibland mindre sanningsenligt, utbrott och kvinnoaffärer. 

 

- basfrekvens, dvs. vanlighet eller ovanlighet hos fenomen, bortses från, t.ex. hur vanligt det 

är med vissa hundhår  
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- belöningsfel på så sätt att utfästande av ekonomiska belöningar kan leda till att felaktiga 

uppgifter inkommer 

 

- civilkuraget är otillräckligt hos en del utredare, dvs. en del tiger eller vågar inte göra 

påpekanden om oegentligheter 

 

- differentiell källkritik, dvs. vittnesmål i linje med utredarnas tes accepteras okritiskt och 

vittnesmål icke förenliga med utredarnas tes utsätts för ifrågasättanden och sorteras undan och 

göms 

 

- enkla föreställningar byggs upp och hamras in genom pressens okritiska texter och bilder 

 

- ensidigt bekräftelsesökande  

 

-  evidensfabrikation genom att påverka vittnen och genom att med hjälp av media påverka 

allmänheten till att tro sig ha gjort iakttagelser 

 

- fabulering, dvs. påståenden utan täckning i sak eller rentav i strid med motevidens görs.  

 

- falsifieringsfel kring brottshypotes, dvs. det inses inte att för att kunna bekräfta en 

brottshypotes så måste det som kan tala emot den eftersökas och kritiskt prövas, annars kan 

man inte veta om en  brottshypotes håller. Enbart stödevidens räcker ofta inte.  

 

- förfalskning av den sakliga bilden genom att anföra icke säkerställda antaganden  och 

uppgifter och undanhålla motsägande uppgifter 

 

- förhastade bedömningar och slutsatser, dvs. erforderlig saklig grund föreligger inte 

 

- förnekande av starka alibiuppgifter till den misstänktes fördel 

 

- försvarsadvokaterna ligger lågt trots att det finns mycket att anmärka på 

 

- förutfattad mening om vad som  hänt används för att styra utredningsarbete. Se även 

övertygelsefixering.  

 

- gripandeeffekt, dvs. när en misstänkt grips så söks och vrids och tolkas uppgifter i högre 

grad så att den misstänkte framstår som skyldig. Gripande kan då framstå som motiverat, inte 

som omotiverat.  

 

- grupptänkande av destruktiv art, dvs. stämning och enighet i en grupp kan göra att gruppens 

tänkande inte kritiskt prövas  och att inte alla relevanta uppgifter och möjligheter kommer upp 

på bordet. Vanföreställningar och tankeväkteri kan figurera. Verklighetsrelaterandet 

försämras och beteckningen gruppsykos kan vara befogad.  

 

- hota, förfölja, mota bort och belöna vittnen beroende på vad de säger i relation till utredarens 

förutfattade mening, dvs. påverkan av uppgifter genom användande av konsekvenser. 
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- hyenementalitet hos polis och press utgör en dålig grund för saklighet i utredningsarbetet 

och leder till osaklighet och förföljelse av den misstänkte. Med hyena avses här person som 

söker eller tar del av sensationella detaljer i andra människors privatliv (NE:s ordbok). 

 

- ”knäppskalle”-felet, dvs. den person som upprepat hör av sig till försvarsadvokat och till 

polis och som har viktig information kring det sista mordet på Rut Lind avfärdas och hörs 

inte. Han ligger inte i linje med den rådande inställningen att det är Möller som skall bevisas 

vara mördaren. Det kan även vara så att människor som gjort iakttagelser till den misstänktes 

fördel på grund av den rådande ideologin inte vågar träda fram och bli behandlade som icke 

önskvärda dårar.  

 

- kognitiv låsning verkar ske snabbt i frågan om vem som kan vara förövare, då utredare, 

press och allmänhet redan känner till namnet Olle Möller. Människor vill undvika osäkerhet 

och faller lätt och snabbt offer för bekväma och invanda tolkningar, så även utredare.  

 

- konfrontationer görs felaktigt då vittnen sett bilder av den misstänkte och denne redan är 

utpekad i media 

 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter accepteras utan kritisk prövning när de ligger i linje med 

utredarnas tes 

 

- känslouttryck tolkas godtyckligt till anklagelsetesens förmån, t.ex. kan gråt tolkas som 

tecken på skuld, när det även skulle kunna tolkas t.ex. som reaktion på polisens förföljelser. 

 

- ledande frågor till vittnen (instämmande kan bero på att frågan var ledande) 

 

- likhetsfel i tänkandet på så sätt att någon allmän likhet mellan fallen (t.ex. att det är mord 

eller att det i två fall är barn som är  offer och sexualmord) leder till tanken att det är samma 

förövare.  

 

- ljugande, dvs. medvetet vilseledande uppgifter, från polis och åklagare 

 

- lynchstämning i samband med häktning och rättegång ger inte en godtagbar kognitiv grund 

och lämplig kognitiv miljö för en saklig prövning 

 

- lögnbenägenhet generaliseras över olika situationer. Att en misstänkt ljuger kring t.ex. sina 

kvinnoaffärer, betyder inte att han ljuger i andra  frågor, t.ex. om  vad han gjorde dagen för 

mordet.  

 

- läckagefel från polisen, vilka inte ger möjlighet till replik från den misstänkte eller dennes 

advokat belagd med yppandeförbud och ger påverkan av allmänheten till uppkomst av 

vittnesmål till den misstänktes nackdel och uppdrivande av folkopinion svår att motstå för 

åklagare och domstol.  

 

- manipulativt urval av vittnen till rättegång genom att undanhålla eller mota bort sådana som 

innebär motevidens 

 

- manlig avundsjuka gentemot Möllers framgångar hos en del damer kan öka motivationen att 

vilja sätta dit honom hos de mindre framgångsrika manliga utredarna 
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- masspsykos drivs fram genom lögner, läckage och osaklig journalistik. Med masspsykos 

menas egenartat gemensamt beteende hos människor i folkmassa (NE:s ordbok) eller kan 

sägas innebära bristande verklighetsrelaterande på kollektiv nivå.  

 

- mediainspirerade vittnesmål hanteras okritiskt 

 

- mediauppgifter införs i utredningsarbete utan kontroll 

 

- missande av ledtrådar, t.ex. har Rut Lind i väntrummet på sjukhuset sagt att det kunde bli en 

hemresa med någon hon talat med. Det  ligger nära till hands att tänka sig att det är någon 

som bor  i närheten eller längs vägen från Örebro till Fjugesta. men inga sökningar verkar ha 

gjorts. Den person som verkligen mördade Rut Lind verkar ha varit en  granne som senare 

erkänner för en annan kvinnlig granne. Inte heller eftersöks och preciseras det slag av rödrutig 

skjorta som denna person eventuellt hade.   

 

- modus operandi ignoreras – hur sannolikt är det att en och samma person skulle begå så 

olika brott och dessutom utifrån ett väl belagt modus operandi  med legala sexuella 

framgångar hos vuxna kvinnor, dvs. tre olika modus operandi har här tänkts förekomma hos 

samma gärningsman. Det framkommer inget om pedofila drag hos den misstänkte.  

 

- monsterjakt-tänkande, dvs. utredare konstruerar föreställningar om den utredde som varande 

ett monster vilket kan berättiga en del avsteg från sakligheten – det gäller ju att få kontroll på 

monstret och få monstret inlåst så inte fler blir mördade.  

 

- muntlig rapportering i samband med övervakning innebär att en del överföringsfel 

uppkommer, t.ex. bortfall, missuppfattningar, omtolkningar, falska tillägg.  

 

- noggrannhetsfel, dvs. en del viktiga uppgifter följs inte upp och preciseras och kontrolleras. 

Exempelvis verkar två män i sjukhusets väntrum med rödrutig respektive blårutig (Möller) 

skjorta efterhand omvandlas till en enda. Då behöver endast den ene (Möller) jagas som 

mördare. Noggrann kartläggning av alla i väntrummet hade varit lämpligt.  

 

- närhetsfel på så sätt att om Möller tros ha befunnit sig i närheten så antas han vara skyldig. 

Han behöver dock inte ha varit i närheten för att tros ha varit  i närheten.  

 

- ohederlighet hos en del utredare, t.ex. bortmotande av motvittnen och undanhållande av 

motevidens 

 

- omtolkning av vardagliga  händelser till att passa och ge stöd åt den berättelse som utredare 

vill konstruera, t.ex. tolkning av Möllers framgångar hos en del vuxna damer som tecken på 

en drift som kan leda till den aktuella brottstypen 

 

- personfixering hos utredare, dvs. i sitt tänkande associerar utredarna till Möller och sina 

fantasier kring denne i stället för att bete sig mer förutsättningslöst i frågan om vem som 

begått brotten. 

 

- ”politisk korrekthet” i bedömning, när underlaget i sak pekar i annan riktning. I detta fall 

blev genom polisens och medias oseriösa hantering av information folkopinionen kring den 

lilla gruppen av påverkande och beslutande personer mycket uppdriven och till den 

misstänktes nackdel.  
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- pressen agerar domstol i sitt sätt att skriva om fall före den av samhället  tillsatta 

domargruppen avgett dom, något som kan påverka inte bara folkopinionen utan även de 

tillsatta domarna. Den sakliga prövningen kan bli lidande.  

 

- pseudodumhet, dvs. utredningskulturen är sådan att utredare gör sig dummare än människor 

i allmänhet. Trots att det ter sig rimligt att den för Kerstin-mordet dömde Färnström även kan 

ha utfört det likartade Gerd-mordet som Möller fällts för så utreds inte den saken med 

Färnström. Detta kan även kopplas till fenomenet ”fruktan för kunskap” (ett begrepp lanserat 

av psykologen Abraham Maslow), dvs. här att man fruktar för uppgifter som kan leda till att 

domen mot Möller för Gerdmordet var ett misstag. 

 

- påhittade uppgifter förs in i utredningsarbetet och även om de strider mot andra väl belagda 

uppgifter 

 

- påverkansfel på så sätt att utredare påverkar vittnen och påverkar allmänheten genom 

uttalanden och dolda läckage av uppgifter. 

 

- respektlöshet gentemot den misstänkte som kan vara oskyldig 

 

- rykte omvandlas till sanning 

 

- slarva bort, slänga viktig uppgift 

 

- spekulationer omvandlas till fakta-påståenden 

 

- spridning av felaktiga uppgifter och lögner från polis och åklagare till media 

 

- suggererande av eventuella vittnen genom att nämna det av många kända namnet Olle 

Möller 

 

- teori-verklighetsförväxling och att söka förändra verkligheten så den skall passa ihop med 

teorin, t.ex. genom att påverka vittnen.  

 

-  ”tokeri-kedje-lagen” verkar på  så sätt att ett tokeri får som följd ytterligare ett som får som 

följd ytterligare ett osv. Ett tokeri kan t.ex. vara försanthållande av en felaktig uppgift eller 

oberättigad övertygelse om vem som är skyldig till ett brott.  

 

- tolkningsfel på så sätt att godtyckliga tolkningar till stöd för utredarnas tes görs, när lika 

gärna andra tolkningar kan göras. Om t.ex. en misstänkt gråter så kan det betyda olika saker 

och utgör inget stöd för att den misstänkte begått brottet. Bedömaren bör inte ur saklig 

synpunkt tolka känslouttryck godtyckligt och i synnerhet inte utan att tala med den som 

uttrycker känslor om vad uttryckandet gäller.  

 

- tro och fakta sammanblandas, varvid tro blir ”fakta” 

 

- undanhållande av motsägande evidens, vilket faller under vedertagen definition av begreppet 

lögn (= medvetet vilseledande) 
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- uppföljningsfel, dvs. en viktig uppgift följs inte upp. När den senare för mordet på Kerstin 

dömde Färnström själv börjar tala om Gerd-mordet så släpps detta och följs inte  upp.  

 

- upprepning av påståenden leder inte logiskt sett till att de kan bedömas som tillförlitligare, 

men psykologiskt uppfattas de som  tillförlitligare, när de upprepats en eller flera gånger. Ett 

av propagandans och reklamens främsta kännetecken är just upprepning – och den ger 

avkastning.  

 

- urvalsfel gällande sökande och hantering av evidens på så sätt att urvalet manipuleras och 

det redovisas inte tydligt att så skett  

 

- ”vänskapskorruption” i den hotellmiljö där poliser, åklagare och försvarare är sociala och 

super med varandra (termen vänskapskorruption skapades av författaren Vilhelm Moberg).  

 

- överkonfidens, dvs. övertro på den egna bedömningens riktighet eller det egna minnets 

korrekthet 

 

- övertro på tidsuppgifters exakthet och även långt efteråt 

 

- övertygelsefixering med blindhet för andra möjligheter.  En övertygelse kan störa eller 

förstöra alla moment i utredningsarbete, t.ex. leda till bortfall av tolkningshypoteser, till 

sökande efter bekräftelse, till icke-sökande eller bortfall av vissa motsägande informationer, 

till felaktiga tolkningar, till bristande kontroll av uppgifter osv.  

 

Bokens text utgör ett urval ur en stor mängd text och rimligen förekommer fler tankefel än de  

här antydda i bokens text och även i grundmaterialet. Det kan vidare antas att inte alla 

tankefel finns dokumenterade, t.ex. en del enbart muntliga eller enbart tänkta sådana. Dessa 

behöver inte vara mindre allvarliga eller förödande för ett sakligt utredningsarbete.  

 

Professor Trankells vittnesexperiment 

Ebervall & Samuelson nämner inget om det perifera och tvivelaktiga inslag i 

utredningsmaterialet som kommer från vetenskapligt håll. Men jag kan tänka mig att de ställt 

sig mycket frågande till det.  

 

I det sista målet (mordet på tvåbarnmamman Rut Lind) anlitar domstolen vittnespsykologen 

Arne Trankell för att undersöka vittnesmål från ett uppdykande vittne S (en kvinna vid en 

busshållplats vid Järnvägsgatan i  Örebro) som påstår sig ha sett den åtalade Möller köra förbi 

i en  grön fiskbil med en kvinna bredvid sig. Trankell (boken ”Vittnespsykologins 

arbetsmetoder”, 1963, sid. 44-51)  har gett en redovisning av ett vittnesexperiment utfört 

1959. Frågan är väl här vad  Trankell hade informerats om rörande övriga vittnesmål. Enligt 

andra vittnesmål som det fanns mindre anledning betvivla hade fiskbilen stått stilla hos ägaren 

den aktuella tiden (dessutom med en person  sittande i som inte tilläts avge vittnesmål) och 

Möller hade kört moped även enligt vittnen och befunnit sig vid andra platser. Detta gjorde 

det i sak tvivelaktigt att bygga upp ett experiment som skulle kunna visa att vittnet S faktiskt 

kunde ha sett om Möller körde bilen eller inte, om den hade körts. Förutsättningen att 

fiskbilen skulle ha varit i rörelse var redan starkt motbevisad av vittnesmål och Möller hade 

gjort av flera personer iakttagna resor på en moped, då han hade sin egen folkvagnsbuss på 

verkstad. Det låg alltså ett rätt starkt alibiförnekande som förutsättning för experimentet. Som 

lätt inses skulle utfallet av experimentet eventuellt kunna bli sådant att det kunde missbrukas 

till att argumentera bort mer tillförlitliga alibivittnen för fiskbilens position  och för Möllers 
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positioner. Det är inte ägnat att förvåna att Möller klokt nog vägrat medverka som förare vid 

experimentet. Han visste för övrigt med hög sannolikhet att han inte kört fiskbilen den 

aktuella dagen (alibivittnen fanns).  

 

Trankell arrangerade ett experiment där fiskbilen elva gånger körde förbi vittnet S på 

Järnvägsgatan och som då skulle rapportera vad hon såg av förare och passagerare . Där fanns 

turer med för vittnet kända respektive okända förare och med respektive utan passagerare och 

med varierande kön hos passageraren (som tänktes simulera den mördade Rut Lind, som dock 

var okänd för vittnet). Rut Lind antogs ha försvunnit i trakten av den aktuella gatan på väg 

från sjukhuset till järnvägsstationen.  

 

Vittnet S kunde korrekt rapportera om det fanns passagerare och även korrekt rapportera kön 

på passageraren. När det gäller att identifiera föraren så misslyckades vittnet i stor 

utsträckning. Trankell söker med olika spekulativa psykologiska resonemang bortförklara de 

dåliga igenkännanderesultaten vad gäller föraren (som tänktes simulera Möller). Resonemang 

som är partiska till vittnets och därmed åklagarens fördel och till Möllers nackdel förs av 

Trankell. Följande partiska formulering återger grundprincipen i Trankells resonemang. 

 

”Det finns emellertid ingen anledning anta, att fru S:s iakttagelser  i en vardagssituation 

måste karakteriseras av samma förväxlingar och feltolkningar som dem 

experimentbetingelserna gav upphov till.” (Trankell, 1963, sid. 51) 

 

Nej, men det förekommer andra felkällor i vardagssituationer, varför experimentet knappast 

kan anses relevant i målet. Experimentets metodik har dålig ekologisk  representativitet, dvs. 

experimentsituationen är psykologiskt mycket annorlunda än den tänkta, inträffade 

förbipasserandet, där det inte fanns någon instruktion att försöka iaktta vilka som satt i bilen.  

 

Trankell hävdar att domstolen drog nytta av experimentet i sin domsmotivering (han säger 

inte hur). Då domen var fällande kan experimentet med Trankells partiska bortförklaringar ha 

bidragit till fällandet. Källkritiskt sett skulle S:s vittnesmål ha  förkastats då det fanns flera 

sakliga grunder att misstänka att det var felaktigt, dvs, ett s.k. källkritiskt kluster förelåg,  

 

En del tankefel kan konstateras eller antyds, bl.a. då inget sägs om vissa felkällor och frånvaro 

av behövliga uppgifter och behövliga analyser föreligger. 

 

- det är inte känt om graden av uppmärksamhet och koncentration var densamma vid den 

påstådda iakttagelsen och vid det arrangerade experimentet. Att bortse från detta utgör ett 

tankefel. Skillnaden i  möjlighet till identifiering av föraren kan vara stor.  

 

- distraktorerna (sådant som konkurrerar om uppmärksamheten) för vittnet vid den påstådda 

iakttagelsen klargörs inte – mycket kan ha rört sig där och rörelser och ljud, men även fast 

miljö, drar  uppmärksamhet. Att bortse från distraktorerna utgör ett tankefel.  

 

- ekologisk validitet hos experimentet brister, dvs. i en verklig vardagssituation så kan ha 

funnits många andra störande faktorer, t.ex. andra och annorlunda fordon och människor i 

rörelse och i samtal, annat väder, annan dagsform hos vittnet, halva uppmärksamheten riktad 

på annat. Experimentet genomförs sen förmiddag, medan den vardagliga situationen som 

vittnet påstås ha iakttagit skall ha varit sen eftermiddag.  
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- en person som åker förbi i en bil kan förväxlas med någon man redan känner därför att 

identifieringen sker snabbt och med begränsat antal ledtrådar (det går inte att se så mycket av 

personen). 

 

- falskt minne av vad vittnet tror sig ha sett kan under några månader på något sätt ha 

utvecklats av vittnet – dvs. uppkomst av tro att hon iakttagit Möller utan att det faktiskt hände. 

Det faktum att hon kände till Möller och förmodligen även fiskbilen och befann sig på 

Järnvägsgatan aktuell tidpunkt kan under mediatryck ha gjort att hon enbart drömt eller tänkt 

att Möller kört förbi i fiskbilen. Efterhand kan den faktiska källan (tanke, dröm etc.) ha 

försvunnit hur minnet och en källförväxling sker, varefter händelsen tros ha inträffat. De sista 

årtiondenas forskning kring falska minnen har visat att sådana kan uppkomma genom t.ex. att 

man tänker sig ha gjort eller sett något och efter en tid tror man att det faktiskt skedde. Det 

kan räcka med någon ledtråd och socialt stöd för att utveckla falska minnen. Forskningen om 

falska minnen var inte utvecklad på Trankells tid. Idag ter sig ur kognitionspsykologiskt 

perspektiv ett noggrant klargörande av hur ett sådant här minne har uppkommit och utvecklats 

nödvändigt. Vad visste vittnet om Möller respektive fiskbilen? Vad hade vittnet tänkt? Vem 

hade vittnet talat med? Hade vittnen genom pressen uppmanats träda fram? 

 
- hastigheten  hos bilen diskuteras inte. Möjligheterna till identifiering måste variera med 

bilens hastighet. Om Möller här tänks lämna stan för att i någon liten tidslucka skyndsamt 

mörda den tänkta passageraren Rut Lind så kan hastigheten ha varit högre än vid 

experimentet. Eftersom inget sägs om hastigheten och den inte redovisas som en oberoende 

variabel  i  experimentet (t.ex. körningar med låg hastighet kontra körningar  med  hög 

hastighet) så kan misstänkas att den var låg till fördel för vittnet, för åklagaren och för 

domstolen som kan misstänkas ha gjort sin partiska beställning för att få mer ammunition mot 

Möller. Därav ointresset för granskning av motsägande vittnesmål. 

 

- identiteten hos den kvinna som skall ha suttit  som passagerare avgörs inte av om det kan 

fastställas att Möller varit förare av fiskbilen. Möller kan tänkas har kört en annan kvinna än 

Rut Lind.   

 

- medvetandetillstånd hos vittnet vid den påstådda iakttagelsen? 

Då det är frågan om sen eftermiddag kan vittnet ha varit t.ex.  trött efter jobbet, haft migrän, 

haft feber, haft bekymmer att tänka på, släpat på väska, paket, letat efter plånbok för att lösa 

biljett osv. Även en enkel sak som att räkna upp pengar till en bussbiljett kan vara starkt 

uppmärksamhetskrävande.  

 

- minnesrapporteringen är olika i experimentsituationen och i den påstådda  vardagliga 

situationen. Vittnets berättelse avgavs flera månader efter den påstådda iakttagelsen. Detta 

öppnar för mer  fel i redogörelsen för den vardagliga situationen, där vittnet inte vet att det 

långt senare skall beskriva vad det  såg och inte behöver söka prägla in minnet.  Vid 

experimentet sker minnesrapporteringen omedelbart och problemen med minneslagring och 

minnesåtervinning försvinner orealistiskt.  När tiden går sammanblandas ofta minnen, t.ex. 

kan Möller ha blandats in i ett minne av fiskbilen från annan tidpunkt, där han ursprungligen 

inte fanns med.  

 

- olika personer kan vara olika lätta att identifiera när de åker förbi i en bil  

 

- rimligt säkerställda uppgifter rörande alibi för både fiskbilen (stått parkerad hos ägaren och 

med en person sittande i) och för Möller ignoreras och det förutsätts att ett antal rekorderliga 
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vittnen har fel. Experimentet  har en kontrafaktisk karaktär, dvs. utgår från något som inte 

enligt ett flertal andra vittnesmål faktiskt hade inträffat och utgör ett slags evidensfabrikation 

med  påstådd vetenskap som medverkande.   

 

- svaga identifieringsresultat vid experimentet kan antyda att vittnet inte gjort iakttagelsen av 

Möller  och att vittnet omedvetet redovisar ett falskt minne eller möjligen vill hjälpa till att 

fälla och fängsla Möller genom ett medvetet opportunt vittnesmål. Trankell verkar bortse från 

sådana möjligheter.  

 

- uppmärksamhetens inriktning och koncentration var sannolikt olika i den vardagliga 

situationen och i experimentsituationen. Vittnet stod knappast och var mentalt förberedd  och 

ansträngde sig på samma sätt i den vardagliga situationen som i experiment situationen. Det 

är allmänt känt att mental förberedelse skärper uppmärksamheten. Vittnet kan alltså trots 

Trankells bortförklaringar ha fått bättre resultat vid experimentet än vad hon skulle fått vid en 

vardaglig situation utan instruktion att iaktta.  

 

- vid experimentet användes inte samma bil som vid den vardagliga situationen även om den 

skall  ha haft samma insyn Det kan t.ex. ha funnits någon distraktor på/hos den påstådda 

fiskbilen som avledde uppmärksamhet  och som inte fanns på experimentbilen.  

 

- vittnet får inför de fem sista körningarna veta att det finns fyra alternativ vad gäller förare 

(T, B, W eller okänd). Detta ger en god chans att gissa rätt. Vid körningarna 7 till 10 

misslyckas i alla fall identifieringen medan vittnet sista gången (nr 11) gör en korrekt 

identifiering, men byter ut beskrivningen av klädseln mot en felaktig när försöksledaren 

frågar efter fler detaljer.  

 

- vittnesutsagan verkar inte ha analyserats längs en tidsaxel och med strävan att klarlägga 

inverkande faktorer före och vid uppkomst. t.ex. kan den under inspiration av media ha startat 

som ett upplevt osäkert minne, vilket senare efter lite upprepat erinrande upplevts som säkert. 

 

- vittnet vill avbryta experimentet medan det pågår men övertalas att fortsätta 

 

- vittnets förhållande till media gällande Möller och Rut Lind-mordet klargörs inte. Kunde 

vittnesmålet vara mediainspirerat? Det verkade  ju förekomma en hel del sådana vittnesmål i 

den uppjagade stämningen kring Rut Lind-mordet. Det förekom ju mycket aggressiva 

skriverier i pressen riktade mot  den misstänkte Möller. Vittnen som dykt upp efter lång tid 

kan inte ha varit opåverkade. Frågan är hur det enskilda vittnet hade påverkats? 

Detta var förstås inget som de partiska polisutredarna ville gräva i, men mycket lämpligt för 

en vittnespsykolog att klargöra. Det kan inte ha saknats god tillgång på personer som gärna 

skulle hjälpa till att genom falska vittnesmål sätta dit den hatade mördaren. 

 

- vid den fjärde och sjätte körningen identifierar vittnet S felaktigt en obekant förare 

som den som körde första gången (vilken partiellt identifierats). Trankell skriver 

följande kommentar efter svaret vid fjärde körningen: 

 

”Detta svar är av speciellt intresse, eftersom det bekräftade en i annat sammanhang 

påvisad tendens hos fru S att haka sig fast i redan gjorda iakttagelser och låta dessa 

träda fram på nytt i tolkningar av nya sinnesintryck. Denna så kallade 

perseverationstendens gjorde sig starkt gällande även i de senare i de senare 

identifieringsförsöken.”  
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Trankell antyder inget om att denna tendens skulle kunna finnas med vid uppkomsten av 

vittnesmålet från S, dvs. att hon mentalt bitit sig fast vid Möller och fiskbilen som hon sedan 

tidigare kände till och tyckt sig se dem när ett fordon passerade busshållplatsen den aktuella 

tidpunkten.  

 

- ”önskan att vara till lags gjorde henne alltmera benägen att förvandla okända personer till 

den, vars identitet hon verkligen hade haft korn på” skriver Trankell som kommentar efter 

sex körningar, men antyder inte att önskan att vara till lags kan vara en grund för att hennes 

vittnesmål uppkommit, att hon kan ha velat vara polis och rättsskipning till lags.  

 

-  före de fem sista körningarna får vittnet S veta att fyra förare kan förekomma vid de sista 

fem körningarna, nämligen T, B, W eller okänd. Detta innebär en mycket god chans att få in 

en eller flera gissningar rätt, Vid körningarna 7 till 10 misslyckas identifieringen. Vid sista 

körningen är identifieringen korrekt och först anges korrekt klädsel men då försöksledaren 

frågar efter fler detaljer byts denna beskrivning ut mot en annan hon flera gånger tidigare 

angett felaktigt. Totalt sett är ingen av identifieringarna helt korrekt men tre kan bedömas som 

partiella av de elva försöken och resultatet kan knappast bedömas överstiga vad som kan 

uppkomma genom slump. Trankell konstaterar i sina bortförklaring att  

”Den slutgiltiga tolkningen av experimentet bör därför främst baseras på fru S:s prestationer 

i det första och det sista av delförsöken. 

Denna bedömning ter sig orimlig i relation till Trankells egen beskrivning av experimentet 

och dess utfall (sid. 44-51). Trankell framstår som partisk. När det gäller  de enkla uppgifterna 

att lägga märke till passagerare eller inte och kön på passagerare anger Trankell sannolikheter 

för att få rätt genom slump, men när han kommenterar de misslyckade utfallen av 

identifiering av föraren så är alla sannolikhetskalkyler helt försvunna. Begreppet sannolikhet  

finns inte längre med i Trankells text. Trankells resonemang är inte sakligt godtagbara. ” 

 

Det är svårt att vid läsning av Trankells framställning undgå misstanken att Trankell  här 

snarare hindrade att sanningen kom fram än att han medverkade till att den framkom och 

genom ett alltför snävt utredningsmetodiskt angrepp. Om nu Trankell bedömdes som 

framstående expert på vittnesmål, varför fick han inte av domstolen i uppdrag att bedöma 

även ett antal andra centrala och även ett flerttal motsägande vittnesmål? Särskilt intressant 

här hade varit att läsa Trankells bedömningar av det vittne som ägde fiskbilen och av det  

vittne som satt i den stillastående fiskbilen under tiden den skall ha kört längs Järnvägsgatan 

samt bedömningar av de vittnen som iakttagit Möller på andra platser. Tolkningen ligger nära 

tillhands att Trankell här blev utnyttjad och lät sig naivt utnyttjas som spelbricka för de 

övertygade och starka krafter som ville fälla Möller för mordet på Rut Lind. Men det kan 

även tänkas vara så att Trankell mer medvetet höll en partisk profil i enlighet med de starka 

aktörernas inställning och kanske t.o.m. söker bidra till att få fler expertuppdrag  genom 

opportuna resonemang. Experter kan ha svårt att gå emot  beställare av uppdrag.  

 

Både Ebervall & Samuelsons kritiska genomgång och hur professor Trankell beskriver sitt 

eget vittnespsykologiska arbete pekar på att det är utomordentligt viktigt att studera 

utredarnas egna medvetandeprocesser, t.ex. tankefel, och skapa insikter och diskussion om 

dessa hos verksamma utredare.  
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