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Sammanfattning.  Ett barnvittnesmål, rörande vad som utspelat sig fysiskt mellan barnets 

bråkande föräldrar, granskas på minnespsykologisk grund. Ett flertal felkällor kan föreligga. 

Två hypoteser prövas mot förhörsmaterialet.   

 

Uppdrag 

Jag har av advokat AA  2011-03-15 fått i uppdrag att göra en minnespsykologisk granskning 

av centrala uppgifter i vittnesförhör med barnvittnet Lena  Karlsson. Jag har ingen tidigare 

kännedom om, relation till eller släktskap med i målet berörda personer. Mitt yttrande är 

avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang enligt uppdragsgivarens 

bestämmande. 

 

Material 

Jag har i papperskopior fått tillgång till polisens PM 2009-04-30 och till polisens förhör  

2010-06-15, 2010-11-20 (2st, även förhör om påstått övergrepp i rättssak) och 2010-12-07 

med Lena  Karlsson. 

För kännedom har jag även fått tillgång till polisens förhör 2010-11-21 med brodern Göran 

Karlsson. Några samtal med berörda har inte förekommit från min sida.  

 

Bakgrund 

Polisens förhör med barnet Lena Karlsson verkar ske vid cirka 14 års ålder och verkar syfta 

till att klarlägga hennes iakttagelser i samband med ett bråk mellan mamman och pappan 

2009-04-29 vid 22-tiden. En av de poliser som då tillkallas talar då med Lena  Karlsson och 

upprättar ett PM över vad hon då sagt. Först 13,5 månader senare sker det första polisförhöret 

och ytterligare ett par polisförhör sker cirka 19 månader efter det att bråket ägde rum. 

  

Den sakkunniges arbetssätt 

Jag har granskat det mig tillställda förhörsmaterialet och därvid fokuserat på misstankarna 

mot pappan om att ha utdelat två slag mot mamman. Jag har i detta fall valt att inte 



2 
 

 

kommentera brister  i utredningsmetodiken såsom mängder av ledande bakåtreferat, andra 

ledande frågor m.m. Observera att ev. sidhänvisning sker inom respektive dokument.  

 

Allmänt om episodminnen 

Det är i det här fallet frågan om erinringar/minnen kring inträffade händelser, vad som i 

minnespsykologisk facklitteratur brukar betecknas som episodminnen (se t. ex. Baddeley, 

Eysenck & Anderson, 2009; Reisberg, 2013).  Förmågan att minnas episoder anses av 

forskare fullt utvecklad först vid cirka 20 års ålder. Det är även så att episodminnen är mycket 

sårbara, dvs. bortfall/glömska är mycket omfattande och ökar med tidsavståndet till en 

händelse, förvrängningar och sammanblandningar av händelser sker och felaktiga tillägg 

förekommer. Vi kan exempelvis tro oss minnas något som vi bara tänkt eller tolkat som vore 

det något som faktiskt hänt. Vi kan även föra samman likartade episoder i kategorier eller i 

teman eller i generella händelsesekvenser, där de enskilda händelserna eller 

händelsesekvenserna packas ihop. En annan aspekt är att det bara är det som vi riktat 

uppmärksamheten mot och lagt märke till som kan föras in i minnet. Vår uppmärksamhet är 

begränsad och konkurrens råder mellan olika saker att uppmärksamma. Samtidigt som vi 

uppmärksammar något missar vi andra saker, vilket innebär att en del som vi i och för sig 

kunde ha sett aldrig lagras in. Detta hindrar oss dock inte från att ibland göra för oss själva 

ofta inte märkbara efterkonstruktioner och tro oss ha sett eller hört något som inte inträffade. 

Mycket problematiska är förstås påstådda iakttagelser av snabba förlopp och där kanske inte 

vår uppmärksamhet är med som alert och optimalt inriktad hela tiden.  

En välkänd egenskap hos minnen är att de tenderar att vara självgynnande (inkl. gynnande av 

egen part, grupp etc.). Förekomst av konflikt kan t.ex. leda till omtolkningar/förändringar i 

minnet i negativ riktning av sådant som tidigare hänt. Ännu en välkänd egenskap är att 

minnen liksom  påstådda kunskaper, bedömningar etc. är underkastade fenomenet 

överkonfidens (överdriven tilltro hos den som påstår något). Vi har ofta fel när vi känner oss 

säkra på ett minne. Vad gäller dramatiska händelser så minns vi bättre att de har inträffat än 

föga dramatiska händelser, men vi har stora problem med att få detaljerna rätt även vid 

dramatiska händelser, vilket ökar med tidsavståndet.  Något som också kan påverka 

episodminnen är yttre budskap, t.ex. i samtal med andra, från olika media och kulturen i stort, 

samt ledande frågor och förslag i terapi eller polisförhör osv. Minnen kan skapas i samspelet i 

en intervjusituation. De kommer inte enbart från den som tror sig minnas. Det är viktigt att 

betona att minnesfel uppkommer på omedveten nivå och vi märker ofta inte att ett fel 

uppstått. Ibland kan verkligheten tränga sig på och korrigera oss. Att anklaga någon för att 

ljuga (= medvetet vilseleda)  kan ofta ur minnespsykologisk synpunkt te sig föga rimligt. 

Omedvetna minnesfel bör inte betecknas som ljugande utan som ett frekvent, normalt 

fenomen.  

Min allmänna sammanfattande bedömning baserat på nämnda faktorer är att det föreligger 

stor risk för minnesfel i polisförhören och ur strikt källkritisk synpunkt bör de avvisas. Jag 

skall dock något kommentera förhörsmaterialet.  

   

Polisens PM 2009-04-30 

Den allmänna uppfattningen inom vittnespsykologisk forskning är att uppgifter i det första 

förhöret är mer tillförlitliga än uppgifter i senare förhör. I detta fall kan särskilt framhållas att 
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uppgifterna i polisens PM tillkommer i omedelbar anslutning till händelserna och att det ur 

minnessynpunkt inte är bra med ett stort tidsavstånd till polisförhören långt senare med barnet 

(13,5 månader till första polisförhöret och cirka 19 till de andra förhören öppnar för 

påverkningar av minnet).  

Barnet Lena  har vid bråk mellan föräldrarna ringt efter polisen. I senare förhör framkommer 

att det skall ha varit på uppmaning av pappan. En kritisk fråga är  om pappan skulle ge en 

sådan uppmaning om han själv slagit mamman?  

I polisens PM beskriver Lena  att pappa skall ha ”drog mamma i håret när mamma satt på 

sängen”. Det skall även ha förekommit att pappa ”tog tag i mammas ben”. Lena  skall ha 

”låg med huvudet under täcket en stund”. Det skall även ha hänt att ”mamma hoppade upp 

på pappas rygg och slog honom i ryggen”. Vad som även skall ha hänt är att mamma satte sig 

i hallen och grät och att pappa skulle gå fram till mamma men att ”Lena  blev rädd att pappa 

skulle ´göra något mer´med henne så Lena  försökte få bort honom. De gick till köket.”  

Det saknas i den nedtecknade redogörelsen helt uppgifter om att pappan skulle ha slagit 

mamman. De två slag som pappan enligt senare förhör med Lena  skall ha utdelat saknas helt. 

Men det finns ett uttalande om att slå som skall härröra från mamman. Det står: 

”Lite senare så kom mamma upp till övervåningen och ställde sig utanför Lena s dörr och sa 

´kom och titta när pappa slår mig´. Lena  säger att mamma sade ´något sånt`. (min 

understrykning) 

Oavsett sanningshalt kan detta uttalande från mamman om att pappa slår henne fungera som 

en suggestion i Lenas minnesprocesser och efterhand under drygt ett års tid omvandlas till att 

hon sett pappa slå. Även kan mycket  möjligt den polis som talade med Lena  ha ställt frågor 

av typen ”Slog pappa din mamma?”, där suggestionen att pappa slog mamma ingick. Vidare 

kan Lena s egen farhåga om att pappa skulle slå mamma ha fungerat som självsuggestion och 

ha förväxlats med minnen av vad som faktiskt skedde. Källförväxlingsfel kan föreligga.  

Begreppet ”pappa slår” kan under det år som förflutit till senare förhör ha förekommit många 

gånger som fråga eller påståenden runt Lena  t.ex. i samtal med mamma, med kamrater, med 

stödpersoner, i media och i kulturen i stort. Detta kan på omedveten nivå  ha påverkat Lenas 

minnesprocesser. Forskning av bl.a. Ceci & Bruck (se t.ex.Bruck, Ceci & Principe, 2006;  

Ceci 1993; Ceci & Bruck 1993, 1998; Ceci m.fl., 1994; Cederström, 1996) och Loftus (t.ex. 

1997, 2001, 2004) om effekter av ledande frågor och om inplantering av falska minnen  samt 

om s.k. ”imagination inflation” har visat att mycket lite påverkan kan för en del barn räcka till 

för att skapa minnen av sådant som inte inträffat. Med ”imagination inflation” menas att man 

blir mer benägen att tro att något inträffat när man upprepat fått tänka att det hänt. Detta gäller 

även vuxna. Det kan även hänvisas till forskning av Kosslyn m.fl. (1980, 1983) kring 

bildminnen som pekar på att vi inte minns bilder som helheter utan lagrar dem nermonterade 

och vid erinring bygger upp dem igen till önskad preciseringsnivå. Detta öppnar för 

sammanblandningar, tillägg och andra fel, t.ex. inblandning av bilder från dagdrömmar, 

fantasier och drömmar.   

 

Polisförhör med Lena  2010-06-15 

Jag fokuserar i fortsättningen de två slag med handen som pappan påstås ha gett mamman. 

Frågan om det varit möjligt för barnet att se de påstådda slagen har jag inte tillräckligt med 

material för att kunna ha någon mening om, men det torde vara lätt att avgöra med annat 
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material. Jag förstår det material jag  har så att det har ifrågasatts vad barnet kunnat se från en 

viss position.  

I det första polisförhöret hävdas två händelser med slag från pappan mot mamman, vilka inte 

på något sätt nämndes i polisens PM över samtalet med barnet omedelbart efter händelserna 

skall ha ägt rum och dessutom i den miljö där händelserna skall ha ägt rum (samma miljö 

underlättar erinring).  

 

På sid. 27FU finns följande uppgifter 

Lena : Jag gick till toaletten och då gick jag förbi trappan. Då såg jag pappa slå mamma. 

Fhl: Var var mamma och pappa då? 

Lena : De stod nedanför trappan.  

Det sägs även att barnet inte såg om pappa slog med knytnäve eller om han gjorde en örfil och 

att det var ett slag som skall ha träffat i ansiktet vid tinningen.  

 

Det andra slag som påtalas nämns på sid. 29FU. 

Lena : Han vände sig om och slog en örfil tror jag, någonstans vid ögat. 

Det tilläggs att Lena  uppfattade handen som öppen när slaget skedde.  Lena  uppger även att 

det började bli blått kring ögat senare under natten och hon menar att det ”kanske” har att göra 

med båda slagen. Någon fråga om något annat i bråkandet kan ha gett upphov till att det blev 

blått ställs inte.  

 

Det hävdas även på sid. 26FU: 

Lena : ”Men så sa pappa att jag skulle ringa polisen, för att sätta dit mamma.” 

Det är svårt att förstå hur mamma skulle kunna sättas dit, om han själv slagit två gånger. Det 

stämmer bättre om mamma bankat honom i ryggen, som det hävdas, och han själv inte slagit. 

  

Polisförhör 2010-11-20 

På sid. 4FU hävdar Lena  ”stod jag och kika ner  mot trappan eller liksom ner och där såg 

jag pappa slå mamma i ansiktet”.  (slag 1) 

”så hoppade hon ner sen då, då vände sig pappa om och slog till henne i ansiktet igen” (slag 

2) 
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På sid. 5FU framgår  

Lena : Alltså jag pratar lite med några kompisar som vet om det för att jag liksom skall få ett 

stöd. 

Lena : Jag har ju gått till vad heter det Barn och Tonårsgrupperna som ligger där nere vid 

Järntorget.  

Lena : Men …pratat på Barnhuset i Socialstad. 

Dessa uppgifter pekar på möjligheten av kontaminering och tillväxt av uppgifterna om vad 

som hände i bråket mellan föräldrarna.  

 

Sid. 6FU 

Här hävdas att vid slag 1 ”Så jag satt lite på huk typ och kolla” 

Minnespsykologiskt mycket viktig är följande sekvens: 

Fhl: Mm. Kan du försöka beskriva exakt vad det var du såg? 

Lena : Alltså jag har ju försökt glömma allting men jag såg liksom att … alltså jag såg inte 

om pappa slog med öppen hand eller om han slog med knytnäve men jag såg ju att mamma 

fick en smäll i ansiktet för att hon gjorde ju liksom så med huvudet och typ alltså hon 

fick…alltså man såg ju…jag såg ju att hon fick en smäll i ansiktet men jag såg inte om det var 

hur han gjorde det. 

Här verkar det vara barnets tolkning av mammas rörelse med huvudet som leder till 

påståendet att pappa slog. Barnet verkar inte ha någon tydlig bild av hur det skall ha gått till. 

Uppgiften om att hon ”försökt glömma allting” antyder att det kan finnas motiverad glömska 

med i hennes minnesprocesser. Om man låter bli att tänka på sådant som hänt försämras 

minnen snabbare och kan t.ex. lättare falla offer för sammanblandningar, förväntningar, 

ledtrådar etc. när de tas fram.  

 

Viktigt ur osäkerhetssynpunkt är även följande: 

Lena : Det som jag kommer ihåg var att dom stod upp men jag vet inte riktigt. Jag tror dom 

stod upp.  

Barnet gör här en tydlig osäkerhetsmarkering (”vet inte riktigt”, ”tror”). 

 

Även följande uttalande pekar på motiverad glömska och felmöjligheter. 
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Lena : Alltså jag var ju inte säker på vad jag såg eller liksom. jag blev väldigt osäker för det 

har ju hänt förut. Alltså jag har blivit så osäker när jag liksom vad jag ser och vad jag hör så 

då liksom tänkte jag bara det kanske inte var någonting, det kanske bara var på skoj eller 

någonting sånt där. Så jag liksom gick och la mig igen och försökte somna och  försöka 

glömma det, tänkte att ingenting hade hänt liksom. (slag 1) 

 

På sid. 7FU är förhörsledaren inne på möjligheten av källförväxling, dvs. här att barnet tror 

sig ha sett något som det bara tänkt (inre källa förväxlad med yttre källa).  

Fhl: Det som du sa när du tittade ner då och såg att pappa gjorde det här, vad det det du såg 

eller kan det ha varit något som du har tänkt. 

 

Även följande sekvens på sid. 9FU  ger tydlig information om osäkerhet och innebär en 

motsägelse av iakttagelsen.  

Fhl: Hur gör han det? 

Lena : Jag vet inte alltså det kunde… alltså jag tror det var liksom med handflatan så men jag 

vet inte för jag försökte ju liksom gömma mig under täcket men jag tror det var handflatan. 

(slag 2) 

Vittnet försökte enligt egen utsago gömma sig under täcket. Tillförlitlighet? Efterkonstruktion 

av uppgifter?  

 

Sid. 11FU 

Lena : Hon hade en stor blåklocka, jag vet inte vilket öga det var, jag tror det var det ögat.  

Observera osäkerheten kring vilket öga det var.  

 

Polisförhör 2010-12-07  

Här uppger Lena  dels att hon satt på huk och såg slag 1 och dels att hon ”stog liksom där” på 

andra trappsteget. Det är vissa skillnader mellan  

- att gå förbi och se,  

- att sitta på huk och se och  

- att stå upp och se.  

Alla tre versionerna figurerar i förhörsmaterialen kring slag 1.  
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Sid. 4FU 

Här framgår att Lena  och mamma har pratat ”lite om vad jag såg och hur jag upplevde 

allting och så”. Det betyder att Lena s uppgifter kan vara påverkade av mammas uppgifter 

eller förväntningar. Det framkommer även att mamma skall ha sagt att hon skall ta livet av sig 

till Lena. Detta kan innebära en press på Lena  att vittna till mammas fördel.  

 

Diskussion kring hypotesprövning 

Det går beträffande de två slag som pappan misstänks för att ha utdelat mot mamman att ställa 

upp åtminstone två hypoteser och resonera kring vad som talar för respektive emot vardera 

hypotesen.  

Hypotes 1: Pappan har slagit mamman med de två påstådda slagen.  

Hypotes 2: Barnet har omedvetet råkat ut för källförväxlingsfel i minnesprocesserna under 

tiden mellan bråket och det första polisförhöret cirka 13,5 månader senare.  

Hypotes 1 får stöd av barnets påståenden om slag. Dessa påståenden är dock behäftade med 

ett flertal minnes- och osäkerhetsproblem och  andra felkällor. Hypotes 1 får även stöd av 

mammans blåtira, men denna kan ha uppkommit på annat sätt än via de påstådda slagen och 

är i mitt material inte alls belagd oberoende av mamman och barnet. Det är därmed inget tungt 

evidens.  

Hypotes 1 falsifieras (får mothugg) av att de båda påstådda slagen inte alls omnämns i 

polisens PM från samtal med barnet i omedelbar anslutning till händelserna. Hypotes 1 

besväras även av att det är just pappan (inte mamman) som uppmanar barnet att ringa efter 

polis. Tydliga indikationer på påverkan av barnet genom samtal och barnets partsassociation i 

en konflikt gör hypotes 1 tvivelaktig. Även ifrågasättande eller eventuella motbevis till att 

barnet kunnat se slag 1 från påstådd observationsposition talar mot hypotes 1. Vidare talar 

angivande av olika positioner vid olika tillfällen i förhörsmaterialet emot hypotes 1. 

Hypotes 2 får stöd av att de båda påstådda slagen mot mamman inte nämnts av barnet i  

polisens PM. För möjligheten av hypotes 2 talar även en stor uppsättning tidigare nämnda 

felkällor samt omfattande minnesforskning kring uppkomst av felaktiga minnen, som 

förekommer i många sammanhang. Hypotes 2 förutsätter inte heller att någon ljuger.  Om 

mammans blåtira existerat vid aktuell tidpunkt, och hade med slagen att göra, talar den emot 

hypotes 2. Det senare går dock inte att visa med det material jag haft tillgång till.  
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Bedömningar 

Det finns åtminstone två sätt att göra en samlad materialbedömning i detta fall. 

1. Ur strikt källkritisk synpunkt (inkl. anmärkningar utifrån vad minnesforskning visat) är 

PM- och förhörsmaterialet så bemängt med osäkerhet och felkällor och inte minst 

tidsavståndet mellan händelser och förhör sådant att det bör avvisas som underlag för analys. 

II. Vid ett försök till hypotesprövning trots de många felkällorna, så kan hävdas att hypotes 2 

har bättre överensstämmelse med det PM- och förhörsmaterial som jag fått tillgång till. Det är 

svårare för hypotes 1 att vara förenlig med PM- och förhörsmaterialet.  

Vad de bråkande parterna har att anföra har givetvis betydelse vid en hypotesprövning, men är 

här inget jag haft material kring och i uppdrag att granska.  
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Tillägg 2014-03-03                                                       

Bilaga 1.  Tankefel: en summering  

En del tankefel  kan konstateras eller antyds i  de papper som psykologen 

upprät tat  och som ingivits till  domstol.  Beträffande begreppet tankefel se 
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t .ex. Edvardsson (2003), Kahneman (2013),  Reisberg (2013).  Olika 

beteckningar kan överlappa eller stå för samma tankefel. Listan är inte 

uttömmande.  

-  alternativa hypoteser ignoreras  

- basfrekvensfel, dvs. vanligheten hos fenomen ignoreras  

- evidensfabrikation, dvs. icke eller föga relevanta uppgifter ti llverkas 

och/eller anförs  

- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredare uppvisar inte medvetenhet om att  

de interaktivt är med och skapar uppgifter  

- mentala ti llgänglighetsfel,  dvs. begrepp och arbetssätt som utredaren är 

intresserad av och har lätt tillgängliga används  

- noggrannhetsfel , t .ex. att inte ta reda på vad en använda ord betyder för 

barnet  

- nyckelinformanter (fadern, modern) hör s ej  

- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. den 

utbredda ”tycka-tro-känna-uppleva-intryck”- kulturen, som kan skapa hur 

mycket material som helst för vilka syften som helst , förekommer  

- ovetenskaplighet i  teori och tänkande,  bristande kritiskt tänkande  

-partiskhet till   moderns fördel  

- påståenden utan redovisad saklig grund förekommer  

- påverkansfaktorer t ill  barnets utsagor undersöks inte  

- tidsredovisning ignoreras delvis  

- tolkningsfel, dvs. olika möjliga tolkningar prövas  inte 

- överkonfidens, dvs.  övertro på egen bedömning, osäkerhet ignoreras  

- överproblematisering 

- övertygelsefixering  
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