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Varfor analyseras inte vittnen i Palmeutredningen och styckmordsrii.ttegangen med beprovade 
och objektiva metoder? Ar anledningen att man inte viii fa det verkliga sakforhrulandet klarlagt? 
Gar politiska, ekonorniska och myndighetsskyddande atgarder fore sokandet efter sanningen? 
Dessa fragor staller vittnespsykologen Astrid Holgerson, som vamar for att alla bristfalliga 
brottsutredningar ar ett hot mot v ar rattstrygghet. 

V arfor skrammer sanningen? 
Palmeutredare och styckmordsadvokater verkar inte vilja finna sanningen, skriver vittnespsykolog. 

Av Astrid Holgerson 

Ett objektivt sanningssokande och ett rakt sanningssagande verkar vara svanorenliga med 
politiskt agerande. Detta demonstrerades pa ett overtydligt satt i sommarens KU-forhOr om Ebbe 
Carlsson-affaren. Forutom konkreta motsagande uppgifter forekom frekvent under dessa forhOr 
de flesta av de fran lognforskning och utsagepsykologisk forskning kanda "lognsignalerna". Man 
svarar inte konkret pa fragor, man upprepar vissa favoritargument, man talar gama om andra 
saker an den kritiska fragestallningen, man anvander flertydiga formuleringar, framstallningen 
praglas av andamrusenlighet och saknar spontana yttranden och reaktioner etc. Signaler och 
tecken av detta slag ger antydningar om att personer ljuger eller undanhaller sanningen, men de 
ger inga sakra besked om vari !Ognerna bestar eller hur verkligheten bakom framstallningen 
faktiskt sett ut. For detta krii.vs en systematisk analys av utsagornas inneMII. I sin iver att 
overtyga omgivningen om en belt eller delvis efterkonstruerad verklighet avslojar sig 
regelmassigt utsagepersonen i vad han sager - sarskilt om han om och om igen utfragas utifran 
olika infallsvinklar. 
I politikens varld anses det kanske tillrackligt att konstatera att uppgifter inte stammer och sedan 
lamna oppet for spekulationer om de verkliga handelseforloppen. I rattsliga sammanhang oor det 
emellertid i en rattsstat vara ett oavvisligt krav att man pa ett optimalt tillforlitligt satt utreder 
sakfragan, det viii saga vad som verkligen hant. 

Nar ord star mot ord ar detjust orden (utsagorna) och deras tillkomst som maste undersokas och 
analyseras om man viii ta reda pa vad som verkligen skett. For detta finns inom vittnespsykologin 
en beprovad kontrollerbar analysmetod, och det frarnstar som ytterst anmarkningsvart att denna 
sakkunskap inte oftare utnyttjas da det galler att utifran manniskors motstridiga utsagor ta reda pa 
verkliga sakforhailanden. 
Kan orsaken till detta vara att man ofta inte viii ta reda p~ eller ta klarlagt det verkliga 
sakforh~llandet? Hur forh~ller det sig egentligen med utredningen av Palmemordet? 
V arfor ar det ~ tyst om de ursprungliga forhor som rimligen m~ste ha hMlits och bandats 
med ~val Lisbeth Palme som omga ogonvittnen till mordet? Det ir nastan alltid ~ att i 
det ursprungligaste 
autentiska utsagematerialet fmns en nyckel eller i varje fall vagvisare till problemlosningen. 
Och hur ar det med styckmordsrattegangen? VatfOr bar inte rattsvasendet foranstaltat om en 
objektiv professionell analys av de avgorande vittnesmalen i detta fall? Vad Jigger bakom dessa 
fenomen? Ar det allehanda politiska, ekonomiska, myndighetsskyddande hansynstaganden? 

Det har under Ebbe Carlsson-affaren talats mycket om "okonventionella metoder" - av alit att 
doma i betydelsen olagliga metoder- som kan tillgripas i exceptionella fall. Resonemanget bar 
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drag av tesen "andama.len helgar medlen". En konventionell och i hogsta grad relevant metod 
bade varit att i ett tidigt skede utnyttja vittnespsykologisk sakkunskap for utsageanalys. Och 
kanske annu viktigare hade varit att anvanda sadan kunskap i upplaggningen av de delar av 
utredningsarbetet dar psykologiska effekter av tillvagagangssatt kan bli av avgorande betydelse 
for resultaten och kanske for mojligheten att over huvud taget na resultat. 
Ett exempel pa det sistnamnda arden publicering av ''fantombHden", som skedde en vecka efter 
mordet. I en extra Rapportsandning samma forrniddag (6 mars 1986) redogjorde jag for de 
negativa effekter fran utredningssynpunkt som publicerandet av en sadan bild kan fa. Bilden blir 
styrande. Detta kan medfora att iakttagelser av personer med helt annat utseende inte rapporteras 
eller att lamnade uppgifter om personer med belt annat utseende an bilden ignoreras av utredama 
eller att personer som liknar bilden felaktigt utpekas. 
Ett belt ?tr senare, da man borjat iaktta konsekvenserna, framf'ordes just dessa synpunkter 
fran utredarhall! Det fmns anledning att anta att ett kunskapsinhamtande fore beslutet om 
publicering av bilden skulle ha varit till fordel for utredningen - under forutsattning, 
givetvis, att man objektivt s()kte en garningsman. 

Alltfor ofta stoter man i praktiken pa bristfalliga och ensidiga brottsutredningar, i vilka man i 
forsta hand soker stoo for sina rnisstankar ocb bortser fran eller omtolkar information som talar 
emot Tyvarr finner man ocksa i rattslig praxis i vara domstolar exempel pa alltfor okritisk 
bevisvardering i brottmaJ. 
Nar dessa tva fenomen sammantriiffar i ett och samma rattsfall, som nyligen i de bada 
styckmordsrattegangarna, ar individens rattssakerbet i fara. Det ar dessutom fran 
rattstillampningssynpunkt alarrnerande att en kvalificerad svensk domstol i detta fall asidosatt en 
grundlaggande rattsnorrn - "presumtionen om den anklagades oskuld". Denna norm bar i 
intemationella konventionen om medborgerliga och politiska rattigheter, art 14:2, forrnulerats: 
"Envar som anklagats for brottslig garning skall ha ratt att betraktas som oskyldig intill dess hans 
skuld lagligen faststallts." Normen gaiter inte enbart for domstolar utan fOr alia myndigheter i 
deras myndigbetsutovning. Den intresserade lasaren hanvisas till arbeten av den finske professom 
i straffratt P 0 Traskman, som bl a skriver: 
"Presumtionen om den brottsmisstiinktes oskyldighet fonitsatter att domstolen i en 
frikannande dom formulerar bade domskal och domslut sa att det klart framgar att den 
entydigt funnit att den anklagade ar oskyldig till den garning hanlhon misstankts for." 
Det finns s8Jedes enligt min mening anledning att ifclgasatta huruvida Stockholms tingsratt 
inte begatt fel i tjansteurovning genom sin forrnulering av domen i andra 
styckrnordsrittegangen. 
Domstolen friar lakarna pa samtliga atalspunkter, men sager att det ar "stallt utom aUt rimligt 
tvivel" att de tillsammans ocb med den lilla flickan narvarande utfort styckningen. Den bevisning 
som framlagts ger emellertid inte stoo for en sadan formulering ens vid lagt stallda beviskrav. 
Formuleringen bade sakerligen ej heller kommit till stand om den skuUe ha lett till straffpMoljd. 
Man fragar sig vilka overvaganden som Jigger bakom denna domskrivning. Dessutom borde det 
rattsenliga j att "doma" for en icke atalad gaming provas. 

Hur kan da sadana har saker banda inom svenskt rattsvasende? Varfor reagerar inte den fria och 
obundna juristkaren? Mot bakgrund av vad som spelades upp infor KU kan man befara att 
politisering och ett manipulativt politiskt sprak baUer pa att infiltrera rattsvasendet, vilket skadar 
dess integritet och fordunklar rattsmedvetandet. Massmediernas stallningstagande for eller emot i 
enskilda rattsfall och "affarer" ar ocksa en viktig paverkansfaktor, liksom massmediemas 
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ensidiga engagemang i vissa typer av brott Vissa domslut blir mer populara an andra sett ur 
politisk och/eller massmedial synvinkel och tillkommer kanske som en eftergift for det yttre 
trycket 
En bidragande orsak till en okad politisering i domstolsavgoranden ocb en alltmer sallsynt 
objektiv/logisk bevisvardering kan vara att namndemannauppdraget ar politiskt Namndemannen 
ar sa.Iedes vana vid politisk argumentering ocb beslutsfattande, da de bakomliggande 
sakforhiHlandena kan bedomas pa ett mera generellt satt an vad som k:riivs i det enskilda 
brottrnc\let. Det blir farligt om rattsvasendet, som skall tillampa vara lagar pa enskilda fall, smittas 
av den svepande politiska argumentationstekniken och glommer sin formaga och skyldighet att 
objektivt och enligt gallande rattsprinciper utreda det enskilda fallet. 
En av de mest angeUigna sa.kt'clgorna, och iiven en angeliigen miljofraga, for en 
handlingskraftig regering just nu iir att stoppa uppluckringen av de grundliiggande 
principerna for vart riittssystem, sa att miinniskor kan ta behalla den grundtrygghet det 
innebiir att leva i en riittsstat. Det utbredda missbruket av sekretessbeliiggning, som siitter 
offentlighetsprincipen ur funktion, iir ett av manga hot mot riittssiikerheten. 
De senaste arens "affarer", dar alia skyller pa alia, och dar manga sk utredningars grundlighet och 
objektivitet kan ifragasattas, har klargjort behovet av ett politiken bverordnat fritt 
domstolsvasende, som styrs av grundlagen och allmant vedertagna rattsprinciper. 


