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Förord
Ofta gör vi det lätt för oss när vi hör, läser eller ser något. Vi tror gärna på det som
våra sinnen uppfattar.
Berättelser och bilder kan vara övertygande och spännande. Men betraktaren bör
fundera mer på om det hon eller han uppfattar är korrekt eller inte.
Information, nyhetsrapportering och bilder kan innehålla felaktigheter, missförstånd eller medvetna lögner. Att förhålla sig kritisk till de uppgifter som framförs är
särskilt viktigt vid kriser då avgörande beslut fattas om vilken information som ska
förmedlas. Om den information som förmedlas bygger på felaktiga källor kan krisen
fördjupas och förtroendekapitalet för ansvariga sättas ytterligare på prov.
I denna skrift kommer vi att få ett flertal händelser belysta där problem uppstått då
källorna inte undersökts tillräckligt. Uppgifterna har varit så övertygande att någon
källkontroll inte har gjorts. Det finns mängder av exempel på när källor inte granskats så noga som skulle varit nödvändigt.
Torsten Thurén, docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Stockholms universitet, har forskat och författat böcker inom bland annat
området källkritik. Han uppmärksammar i denna skrift olika fall där källorna visat
sig vara felaktiga. Skriften ger insikt i hur man metodiskt ska arbeta och förhålla sig
till olika berättelser eller händelser.
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har till uppgift att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Detta gör myndigheten bland annat genom att utveckla metoder för
kriskommunikation. KBM ska också bedriva omvärldsbevakning, initiera forskning
och studier samt förmedla resultat inom området. Denna skrift ingår i KBM:s utbildningsserie och är en del i den utbildningsverksamhet som myndigheten bedriver
inom området kriskommunikation.
Birgitta Darrell
Chef vid sektionen för kriskommunikation
Krisberedskapsmyndigheten
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Författarens förord
I det moderna samhället översköljs vi med information. Men det är bara en liten
bråkdel av denna information som vi får direkt, via våra fem sinnen. Det allra mesta
vi vet, eller tror oss veta, kommer till oss indirekt – via tidningar, tidskrifter, radio,
TV, Internet, reklam, pressmeddelanden. Och det är problematiskt. De olika medierade budskapen motsäger ofta varandra, de som sprider dem kan vara okunniga, de
kanske ljuger eller förvränger. Kort sagt, risken att vi blir felinformerade är stor. Det
finns därför behov av en metod att bedöma sanningshalten av information.
En sådan metod är källkritiken. Den är förvisso ingen kungsväg till sanningen, snarare är den en uppsättning verktyg som kan användas för att bedöma vad som är
sannolikt och för att sortera bort det orimliga. Det kan förefalla som en blygsam målsättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor
praktisk betydelse. Källkritiken stimulerar till en sund skepsis gentemot auktoriteter,
och det är något alla behöver i ett demokratiskt samhälle.
I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med
konkreta exempel, i de flesta fall från massmedierna.
Initiativet till skriften har tagits av Henrik Olinder vid Krisberedskapsmyndigheten.
Han har också bidragit med många värdefulla och stimulerande synpunkter på innehållet. Dessutom har han stått för huvudparten av bildurvalet. Ett stort tack till
honom.
Stockholm i juni 2003
Torsten Thurén
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Metoder i källkritik
En person har upplevt en traumatisk händelse. Hon har kanske varit vittne till en olycka,
blivit offer för ett brott eller hon är kanske flykting från ett land i krig. Hon berättar om
sina hemska upplevelser på ett uppenbarligen alldeles uppriktigt sätt. Att ifrågasätta
hennes uppgifter verkar nästan oanständigt. Ändå visar det sig efter en tid att påståendena inte stämmer. Stora delar av berättelsen är felaktiga. Och då reagerar vi kanske med
besvikelse och bitterhet: ”Hon som verkade så trovärdig har lurat oss.” Ja, vårt vittne har
kanske ljugit. Men det är långt ifrån säkert. Det finns många andra anledningar till att
något som förefaller sant inte stämmer. Det är här källkritiken kommer in.

Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten.
En källa är helt enkelt ursprunget till dessa påståenden. Men det är viktigt att vara medveten om att källkritiken inte är någon osviklig metod, ingen kungsväg till sanningen.
Det är i stället frågan om några i grund och botten ganska enkla tumregler för att bedöma vad som är sannolikt. Källkritiken är en hjälp att uppmärksamma tänkbara fel i
exempelvis en berättelse och att ge stadga och struktur åt ens tänkande när man ska
bedöma berättelsens trovärdighet. Det kan förefalla blygsamt. Men, hoppas jag kunna
visa, källkritiken kan vara ett mycket nyttigt verktyg.
En begränsning av källkritiken är att den bara handlar om konkreta och avgränsade
ämnen. Att avgöra vem som är skyldig till ett visst brott är en källkritisk fråga. Men det
är inte en källkritisk fråga att avgöra om det exempelvis var problem i barndomen som
fick den skyldige att komma in på brottets bana. En källkritisk fråga är hur många
människor som dog i attacken mot World Trade Center den  september . Men
frågan om denna attack ytterst berodde på fattigdomen i världen eller på den muslimska fundamentalismen är inte en källkritisk fråga. Stora och komplicerade frågor om
djupare orsaker och innebörder ligger inte inom källkritikens område.
Källkritiken är alltså en metod. Den har sitt ursprung i historievetenskapen som ju
har till uppgift att ta reda på så exakt som möjligt vad som har hänt i det förflutna. Den
tillämpas också inom journalistiken som har samma syfte, även om det där handlar om
ett mycket nära förflutet. Och, inte minst viktigt, ungefär samma metoder tillämpas
inom rättsväsendet. I ett brottmål handlar det ju också om att ta reda på vad som har
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hänt i det förflutna. Men källkritiken är inte begränsad till dessa områden. Alla människor ställs inför problem där de har nytta av den källkritiska metoden. Alla möter vi
ju då och då problemet att avgöra vad vi ska tro på och vad vi bör betvivla. Källkritikens
principer är användbara i de mest skiftande sammanhang – ett mord på den svenska
landsbygden, ett terrordåd i New York, en larmrapport om gift i livsmedel, ett krig i
Irak etc.
Vi ska se på de olika verktyg man använder sig av i källkritiken. Men först några mera
allmänna synpunkter.
Kunskap
För att kunna lösa ett källkritiskt problem måste man först vara medveten om att man
har ett källkritiskt problem. Det är ofta svårare än man tror. Några exempel:
För några år sedan sändes en serie dokumentärprogram i Sveriges Television med
titeln Svenskarna som stred för Hitler. Serien byggde på ett grundligt forskningsarbete av
journalisten Bosse Schön som kunde visa att flera hundra svenskar hade slagits på
Tysklands sida under andra världskriget. Det var nya uppgifter för den svenska allmänheten, och serien väckte berättigat intresse. Tyngdpunkten i programmen var
intervjuer med några av de svenska soldaterna. En av de intervjuade berättade att han
hade varit vakt i förintelselägret Treblinka. Han hade under sin tyska krigstjänst sett på
en anslagstavla att vakter söktes dit. Han hade inte vetat så noga vad det handlade om
men ändå sökt och fått tjänst vid lägret. Det hade blivit en chock för honom när den
fruktansvärda verkligheten gick upp för honom. Veteranen var synbarligt rörd när han
berättade om sina upplevelser. Efter några dagar kommenterades mannens vittnesmål i
pressen av historiker som undrade hur han hade kunnat befinna sig i Treblinka 
när lägret lades ner  och hur han hade kunnat söka tjänst där på grund av en lapp
på en anslagstavla när personalen handplockades och lägrets själva existens hölls hemlig. Resultatet blev att medierna kastade sig över veteranen för att intervjua honom än
en gång. Och då sade han att han kanske inte hade varit i Treblinka när allt kom
omkring. Han visade sig vara känd för att vara otillförlitlig.
Det var naturligtvis ett misstag att låta denne man uttala sig i TV. Men det var ett

9

Källkr bok

04-06-23

08.15

Sida 10

naturligt misstag. Att ha slagits på Tysklands sida i andra världskriget är ingenting att
skryta med, så problemet hade uppenbarligen varit att få några av veteranerna att ställa
upp över huvud taget. Det fanns ingen direkt anledning att misstänka lögn. Och det
är bara specialister som vet när de olika lägren upprättades och lades ner och hur personalen dit rekryterades. Men litet större misstänksamhet och framför allt större kunskap i ämnet hade kunnat avvärja misstaget.
Nästa exempel handlar om ett brott. En dag vintern  kunde de svenska tidningsläsarna ta del av följande dramatiska skildring: En främmande man hade rusat in
i en villa någonstans på den svenska landsbygden, skjutit ner man och hustru med
pistol och därefter rusat från platsen. Parets tonåriga dotter hade bevittnat dådet och
telefonerat efter hjälp. I tidningarna publicerades långa artiklar om den brutalt krossade familjeidyllen samt spekulationer om vem den bestialiske mördaren kunde vara.
Man förmodade att det rörde sig om en förrymd mentalpatient. Men en journalist
med bakgrund som bland annat kriminalreporter hade en annan förklaring.
– Jag undrar om det inte är flickan som har gjort det, sade han. Sådana här fall brukar vara
familjetragedier.

På tredje dagen efter mordet kom ett lugnande besked från polisen: Misstankarna gick
i en bestämd riktning, fallet skulle snart vara uppklarat, det fanns inte längre någon
anledning att vara orolig. Sedan blev det alldeles tyst. Efter en vecka dök det upp en
notis i en del tidningar om att mordet nu var uppklarat. Det var mycket riktigt dottern som hade utfört det. Orsaken var att hon under en längre tid hade utsatts för sexuella övergrepp av fadern. De journalister som spekulerade om en främmande våldsman gjorde alltså ett onödigt misstag. Som den f d kriminalreportern visste är mord på
helt okända personer relativt sällsynta. Det vanligaste är att mördaren och offret känner varandra. Det hade alltså funnits anledning att redan från början vara misstänksam
mot flickans berättelse. Om journalisterna redan från början hade misstänkt hur det
förhöll sig, hade de förmodligen varit betydligt försiktigare för att inte ytterligare förvärra familjetragedin. Misstänksamhet – kanske även mot polisens uppgifter – hade
hjälpt dem att undvika misstaget. Men väl så viktigt hade det varit om de hade haft
större kunskaper om brott och brotts orsaker.
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Det tredje exemplet är också ett brottsfall. En ung man, invandrad till Norge från ett
muslimskt land, dömdes till fängelse för medhjälp till narkotikasmuggling. Han hävdade att han var oskyldig och att domstolen hade missförstått hans beteende.
En detalj, som kanske har större betydelse än det verkar, är att den anklagade inte såg
domstolens ledamöter i ögonen. Det gav ett intryck av otillförlitlighet. Men, förklarade
han, flera av dem var ju kvinnor, och en god muslim får inte se främmande kvinnor i
ögonen.
Viktigare var att den anklagade hade skjutsat smugglaren – som hade tagits på bar
gärning – till den flygplats där denne tagit emot smuggelgodset. Ändå påstod han att
han bara kände smugglaren ytligt. Men, förklarade den unge muslimen, i hans kultur
är det självklart att man gör bekanta sådana tjänster, även om det som i detta fall innebar att han måste ta ledigt från arbetet.
Ytterligare en försvårande omständighet var att mannen hade gjort en resa till sitt och
den överbevisade smugglarens hemland. Varför hade han gjort det? Förklaringen att
han skulle bevista en släktings begravning övertygade inte domstolen. Men den åtalade
hävdade att i hans kultur skulle det vara en skam att inte närvara vid en släktings
begravning. Återigen är det kunskap som behövs för att kunna bedöma fallet. Det fordras djupgående kunskaper om kultur, seder och bruk i den speciella miljö som mannen i fråga kom ifrån för att kunna avgöra om den påtalade mannens förklaringar var
rimliga.
Källkritik kan alltså inte ersätta kunskap. Men man kan med hjälp av källkritik bli
medveten om vilket slags kunskap man behöver.
Att uppmärksamma detaljer
En misstänkt pedofil förhörs om olika tillfällen då han skulle ha begått övergrepp. Han
nekar till allt. Han har över huvud taget inte befunnit sig på de platser där övergreppen
skulle ha ägt rum. När förhöret går över från en påstådd händelse till en annan säger
den misstänkte:
– Det kommer jag däremot inte alls ihåg. ... Jag menar, det minns jag inte alls.

Det lilla ordet ”däremot” uppmärksammas av förhörsledaren som pressar mannen och
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till slut får honom att erkänna. Att notera små detaljer kan alltså vara viktigt, ja kanske
avgörande. Men det är ofta svårare än man tror.
I dramat där dottern dödade sina föräldrar fanns det en detalj som borde fått journalisterna att dra öronen åt sig. Efter en dag meddelades nämligen att mordvapnet hade
hittats. Det var en pistol som tillhörde den mördade mannen och som hade legat
undangömd i ett skåp i huset. Det är knappast troligt att en mördare, mentalsjuk eller
inte, gömmer mordvapnet på mordplatsen. Men antagligen var sanningen så brutal att
journalisterna inte ens kunde föreställa sig den.
Nästa exempel handlar om storpolitik.  var ett dramatiskt år i Europas historia.
Det var då det kommunistiska väldet i östra Europa rasade samman under trycket av
ekonomiska svårigheter och folkliga revolter. Rumänien var det sista landet i raden. Det
skilde sig också från de övriga i ett väsentligt avseende – regimskiftet blev en blodig
uppgörelse – dock inte fullt så blodig som den beskrevs i massmedierna.
Revolutionen inleddes med demonstrationer i staden Timisoara i Transsylvanien.
Demonstrationerna utvecklades snart till ett fullt uppror som spred sig över landet.
Diktatorn Nicolae Ceausescu störtades och avrättades efter en summarisk rättegång.
I massmedierna spreds uppgifter om att 60 000 människor skulle ha mist livet i
Rumänien, och det talades om massgravar med upp till   döda i Timisoara.
Bilder på döda människor som skulle ha begravts i dessa massgravar visades i TV och
publicerades i pressen. Bilderna var gripande, och verkan förstärktes av bildtexter som:
”Liken ligger på rad: Leriga, vanställda, sönderstuckna – så försökte diktatorn krossa
motståndet.” Men i januari  kom dementier, bland annat i form av ett TT-telegram som sade att bilderna av de dödade vid massakern i Timisoara var arrangerade.
Och de angivna dödssiffrorna sjönk till mellan   och   i hela landet och ca
 i Timisoara. Att det var något som inte stämde med bilderna borde ha noterats
redan från början.
Det syntes nämligen tydligt att de var uppskurna och sedan hopsydda, alltså obducerade. Man hade tagit människor som hade dött en naturlig död från bårhuset och
arrangerat dem så att det såg ut som om de var offer för en massaker.
Hur kom det sig då att medierna inte från början blev misstänksamma? Förklaringen

12

Källkr bok

04-06-23

08.15

Sida 13

är nog till stor del psykologisk. Händelserna var dramatiska, journalisterna konkurrerade med varandra, samtidigt som de suggererade varandra. När några svenska journalister intervjuades i efterhand betonade de särskilt den psykologiska aspekten. En journalist talar om ”en journalistisk masspsykos bland de utländska journalister som befann
sig i Rumänien”. En annan säger att hon från början tyckte det var något konstigt med
liken på bilderna eftersom de var obducerade. Men, fortsätter hon,
/.../ alla journalister föll pladask, vi var väl oskuldsfulla. Vi kunde inte föreställa oss den
cynism som fanns i Rumänien, att de kunde göra något så hemskt som att likskända bara
för att lura oss.

Man försökte också komma på förklaringar till obduktionssåren:
Jag tänkte att det var något slags ärr från misshandel, kanske. Man kan ju fråga sig varför

Foto: Robert Maass/Corbis/Scanpix
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DN 28/12-89

vi inte anlitade någon sakkunnig att granska bilderna. Men det gör vi bara när vi anar oråd.
Och det gjorde vi inte i det här fallet. Det såg litet konstigt ut att de var uppskurna. Jag tror
att jag tolkade det som att de blivit uppskurna för att man efteråt skulle kontrollera vad de
dött av.* ( Hultberg och Åsard: "Det är bara att erkänna: Vi blev lurade". JMK, Stockholm 1990.)

I efterhand är det uppenbart att något inte var som det skulle med de lik som visades
upp. Men det är inte lika lätt att hålla huvudet kallt med ett inbördeskrig rasande runt
omkring sig, när man själv är känslomässigt engagerad och dessutom utsatt för
massuggestion och nyhetskonkurrens. En lärdom av Timisoaraexemplet är alltså att
man mycket väl kan se något utan att inse vad det är man har sett.
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Sannolikhet, tunnelseende och önsketänkande
I fallet med de förfalskade bilderna från Timisoara kunde journalisterna inte föreställa
sig någon annan förklaring än att det var frågan om en verklig massaker. De var offer
för tunnelseende. Dessutom var bluffen iscensatt av de revolutionärer som journalisterna sympatiserade med. De påverkades alltså av önsketänkande. Sådant är nästan
oundvikligt. Det är så vi människor fungerar. Vi ser det vi väntar oss att se och det vi
vill se. Den som ska ägna sig åt källkritik måste därför först rikta sin kritik mot sig själv,
mot sina egna förutfattade meningar och fördomar.
Några av de journalister som hade bevakat Timisoarahändelserna konstaterade i
efterhand att de borde ha förstått att uppgifterna om antalet döda under striderna i staden var överdrivna. Om tusentals människor hade dött borde det ha märkts. Om inte
annat skulle man ha iakttagit många begravningståg. Litet eftertanke var vad som
behövdes.
Hösten  ägde en stor jordbävning rum i Mexiko City. De svenska dagstidningarna och TT rapporterade de första dagarna att en tredjedel av samtliga hus i staden var
förstörda eller svårt skadade. Antalet dödsoffer angavs till drygt  . Men dessa uppgifter var orimliga. Mexiko City hade  miljoner invånare.   är , promille av
 miljoner. Om verkligen en tredjedel av husen hade förstörts måste dödssiffrorna ha
varit betydligt större. I själva verket var antalet skadade  promille av stadens befolkning och antalet döda  .
Förklaringen till de felaktiga uppgifterna är att skadorna var koncentrerade till de
centrala delarna av staden och till hotellområdet. Journalisterna och de amerikanska
turister som var de som mest intervjuades bodde i just det området. Och där omfattade skadorna faktiskt en tredjedel av alla hus. Journalisterna och deras källor rapporterade helt enkelt vad de såg. De låga dödssiffrorna kom sig av att journalisterna litade
till officiella uppgifter, och dessa försökte förringa skadorna, bland annat därför att de
avslöjade ett omfattande byggnadsfusk. Återigen var det eftertanke som saknades. Och
återigen kan vi konstatera att det är lätt att vara efterklok men svårt att vara klok när
man befinner sig mitt uppe i ett dramatiskt skeende.
I dessa sammanhang används ofta ordet förförståelse. Det är, om man så vill, en kom-
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bination av förkunskaper och fördomar. Har man rätt föreställning från början har
man förkunskaper, har man fel är det fördomar. I vilket fall som helst har alla människor någon form av förförståelse. Det vi vet har vi lärt oss någon gång. Även enkla
saker som vad ett bord och en stol är har vi en gång lärt oss. De enda som inte har
någon förförståelse alls är nyfödda barn, och de kan inte skilja på sin egen kropp och
omvärlden.
Det är när förförståelsen inte stämmer med verkligheten som det blir problem. En
bok om fusk i vetenskapen1 ger ett exempel från pedagogikens värld. En amerikansk
psykolog berättade för lärarna vid en lågstadieskola:
/.../ att han med hjälp av ett speciellt test hade kunnat få fram barn som skulle komma att
visa sig studiebegåvade. Lärarna kände inte till att testet bara var ett vanligt intelligenstest
och att de barn som påstods vara ”studiebegåvade” hade valts ut slumpmässigt. Vid skolårets slut testades barnen igen med samma test, men nu av lärarna. I första klass fick de barn
som lärarna hade betraktat som studiebegåvade femton IQ-poäng bättre resultat än de
andra barnen. De ”studiebegåvade” i andra klass fick tio poäng bättre resultat än kontrollgruppen. I de högre klasserna gjorde lärarnas förväntningar inte längre någon skillnad.
Rosenthal kommenterade resultatet med att säga att ”barnen i de lägre klasserna har ännu
inte hunnit få rykte om sig att prestera på det ena eller andra sättet. Rykten som senare är
svåra att avliva, och som ger lärarna i de högre klasserna förväntningar om hur eleven
kommer att prestera. Med varje klass blir det allt svårare att ändra det rykte ett barn har om
sig.”

Lärarna såg alltså vad de väntade sig att se. Men förväntningar kan också gälla helt
andra fenomen.
Så kallade ufon eller flygande tefat har iakttagits sedan  då en amerikansk flygare
såg ett föremål på himlen som han inte kunde identifiera. Han beskrev dess rörelse som
att den påminde om hur man kastar ett tefat över en vattenyta, alltså hur man kastar
smörgås. Det var således sättet föremålet rörde sig på som flygaren beskrev. Men i pressen tolkades hans uttalande som att det handlade om formen på föremålet som skulle
påminna om två tefat, ställda mot varandra. Och sedan dess har som bekant flygande
tefat med det utseendet iakttagits gång på gång. Det verkar alltså högst sannolikt att de
1

William Broad och Nicholas Wade "Sanningens dödgrävare. Om fusk och bedrägeri i vetenskapen".

Mannerheim & Mannerheim, Stockholm 1983.
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Källa: Okänd

som ser – eller tror sig se – ufon är påverkade av tefatsversionen från . Att dessa
iakttagelser åtminstone inte alltid stämmer överens med verkligheten visas i följande
exempel:
Våren  observerades ett ufo av många oberoende vittnen i flera delstater i USA. I delstaten Tennessee menade tre personer, däribland borgmästaren i en större stad, att de hade
sett ett gigantiskt rymdskepp tyst glida över himlen på ungefär  meters höjd. Orange
flammor sköt ut längst bak på farkosten. Ljus syntes i flera rader av fyrkantiga fönster.
Andra vittnen noterade att rymdskeppet var cigarrformat, ungefär som en zeppelinare.
Så långt verkar vittnesmålen ganska samstämmiga. Men samma mystiska föremål på himlen var enligt några vittnen i Ohio tre rymdskepp, formade som tefat. Olika människors
berättelser gick alltså isär på flera viktiga punkter. Dessutom råkar man veta precis vad vittnena såg. Den amerikanska rymdflygstyrelsen hade nämligen registrerat hur ett sovjetiskt
raketsteg föll in i atmosfären, började glöda i friktionsvärmen och bröts sönder i flera delar
för att slutligen förintas på sin väg ner mot jordytan. Hur är det över huvud taget möjligt
för människor som ser lysande metallskrot rusa över himlen att tolka det som ett sakta framglidande rymdskepp med upplysta fönster? Alla detaljerna fanns i betraktarnas sinnen. Det
tillhör definitivt inte vardagserfarenheterna att se raketer brinna upp. För att kunna stoppa
in denna upplevelse i rätt mentalt fack tog man omedvetet till alla de föreställningar man
tagit med sig från science fiction-filmer och från allt man hört och läst om flygande tefat.2
2

Olav Hammer: ”Osunt förnuft”. Wahlström & Widstrand, Stockholm 2002.
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Numera väntar sig alltså många människor att när de ser något oväntat på himlen så är
det utomjordingar som är i farten. De kanske också hoppas att så är fallet.
Ovanstående exempel visar alltså hur förförståelse leder till tunnelseende och önsketänkande.
Provisoriska sanningar
Det finns ytterligare en komplikation som man måste vara medveten om när man ska
ta ställning till frågor om sant eller falskt: De flesta sanningar är provisoriska. Det som
man tror är sant i dag kan visa sig vara falskt i morgon eller nästa år eller om tjugo år.
Detta är egentligen ganska naturligt. Just när en händelse inträffar är kunskapsläget
vanligen oklart. Så småningom kommer det fram fler och bättre fakta, som leder till att
bilden revideras.
Sifferuppgifter på offer för olyckor, terrordåd, krigshandlingar och liknande ger ofta
tydliga exempel på sanningarnas provisoriska karaktär. Terrorattacken mot World Trade
Center den  september  är inget undantag. Nyheten om attacken gick ut till de
svenska medierna cirka  minuter efter att den hade inträffat, i form av ett -telegram. Nyhetsförmedlingen var alltså mycket snabb. En del av de uppgifter som spreds
alldeles i början var falska rykten som snabbt dementerades. Till en början sades det
exempelvis att det handlade om ett tvåmotorigt plan, men detta påstående vederlades
redan efter en halvtimme. Det kom också uppgifter om att ett tredje flygplan hade kraschat alldeles intill Pentagon och det talades om att en bilbomb hade exploderat vid
amerikanska  i Washington. Intressantare är de första uppgifterna om antalet offer
för terrordådet som kom mindre än en timme efter händelsen. Det var påfallande exakta uppgifter, men siffrorna var samtidigt orimligt låga. Endast sex människor skulle ha
dött och ett tusen blivit skadade. Förklaringen till felaktigheterna var att man hade
blandat ihop den aktuella händelsen med ett annat attentat mot World Trade Center
som hade ägt rum år . Där hade antalet döda varit sex och antalet skadade ett
tusen. Snart nog kom emellertid nya uppgifter om betydligt fler dödsoffer. På kvällen
den  september rapporterade  att tiotusentals människor kunde ha dödats. I TV
talade Rapport också om att tiotusentals människor befarades vara döda, och Aktuellt
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Foto: Thomas Hoepker/Magnum Photos/IBL

nämnde uppgiften   döda. I tidningarna publicerades liknande uppgifter följande dag. De första dagarna uppgavs runda och mycket höga dödstal. Sedan publicerades successivt minskande siffror fram till en bit in i november. Under den andra halvan av november skedde en drastisk nerskrivning av antalet offer som till slut stannade
vid omkring  .
Hur kommer det sig att de första uppgifterna var så överdrivna? Förklaringen är att
medierna byggde på myndigheternas uppgifter, och dessa var insamlade på ett sådant
sätt att dubbelräkning var mer eller mindre oundviklig. Staden New York hade skapat
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en databas som i sin tur byggde på en rad olikartade källor. De uppgifter myndigheterna fick kom från olika håll som Röda korset, företag med kontor i World Trade
Center, olika polisdistrikt och rapporter från  olika länder. De listorna kunde ibland
överlappa varandra. Ett företag kunde ange en siffra på antalet saknade medarbetare
utan att ge namn på varje enskild person. Samtidigt kunde anhöriga rapportera samma
personer som saknade. Anhöriga eller vänner till utländska medborgare kunde ha blivit upptagna bland de saknade därför att de inte hade hört av sig, utan att man visste
om de hade någon anknytning till attentatet.
Myndigheternas uppgift var att utgå från antalet möjliga omkomna för att sedan så
småningom komma fram till det verkliga antalet – en lång och arbetsam process. Det
fanns alltså skäl för myndigheterna att till en början överskatta antalet offer. Men
samma skäl gällde inte för massmedierna. Om man hade tänkt efter litet och tagit reda
på hur dödssiffrorna hade kommit till hade överdrifterna kunnat undvikas.
Om några medier kunde förväntas tappa den kritiska distansen borde det vara medierna i New York. Men i New York Times förekom inga spekulationer om tiotusentals
döda. Där redogjordes i stället utförligt för hur listorna på antalet saknade upprättades.
På denna tidning höll man alltså huvudet kallt på ett helt annat sätt än i svenska medier. Det är alltså inte omöjligt att tänka rationellt, ens i dramatiska och stressade situationer.3
Kunskap, uppmärksamhet även på småsaker, eftertänksamhet, fantasi, medvetenhet
om sina egna fördomar, det är sådana egenskaper som man behöver odla för att kunna
bedriva källkritik. Det räcker alltså inte att följa regler. Det finns visserligen sådana,
men de är högst allmänna riktlinjer. Det är dem vi nu ska redogöra för. Närmare
bestämt handlar det om en skillnad, den mellan berättelser och kvarlevor, och fyra
principer, nämligen:
1. Äkthet – att källan inte är förfalskad.
2. Tid – minnets förändring under tidens lopp.
3. Beroende – rykten och påverkan av olika slag.
4. Tendens – källor som är part i målet är mindre pålitliga än opartiska källor.
3

Dessa fakta har tagits fram av Göran Leth i Leth, Göran och Thurén, Torsten: ”11 september. Mediernas bevakning av terrorattackerna.”

Stiftelsen Institutet för mediestudier, Stockholm 2002.
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Berättelser och kvarlevor
Ett mord har begåtts. En person utpekas som skyldig, men han tycks ha ett vattentätt
alibi. En rad trovärdiga personer – opartiska och oberoende av varandra – intygar att
han befann sig på en helt annan plats när mordet begicks. Men mordvapnet har återfunnits, och där finns den misstänktes fingeravtryck.
I den situationen kommer sannolikt den misstänkte att dömas skyldig. Den tekniska
bevisningen avslöjar att han har hållit i mordvapnet, och därmed faller alla vittnesmål,
hur trovärdiga de än kan förefalla.
Fingeravtrycket är ett spår, en rest av händelsen, inte en berättelse om den. Sådana
källor kallas för kvarlevor eller lämningar av historiker och teknisk bevisning av polis och
domstolar. De anses som mycket goda källor, betydligt bättre än berättande källor. Det
är just i sin egenskap av direkta spår av det förflutna som kvarlevorna har sitt värde. En
kvarleva kan inte glömma, den låter sig inte skrämmas, den hemfaller inte åt önsketänkande. Den är som den är. Men det innebär inte att man alltid måste tro på kvarlevor. De kan ju vara förfalskade eller tolkas fel. Den pistol som hittades på mordplatsen kanske inte är mordvapnet utan har placerats på mordplatsen för att vilseleda polisen. Den regel som kan formuleras med utgångspunkt från skillnaden mellan kvarlevor och berättelser får därför formuleras så här:
En äkta, rätt tolkad kvarleva är trovärdigare än alla berättelser om samma sak.
Kvarlevor finns av många slag. Fingeravtryck, vapen, fotspår m m är värdefulla kvarlevor för polisen, när det gäller att klara upp ett brott. Misshandel bevisas lättast genom
att man visar upp de kvarlevor av misshandeln som finns i form av sår, ärr eller blåmärken. De skelettdelar av människans förfäder som paleontologen söker efter är kvarlevor. Detsamma gäller de rester av det förflutna som arkeologen studerar. Egentligen
är allting kvarlevor av någonting. Bordet jag sitter vid, datorn jag skriver på är kvarlevor av vår tids teknik, likaväl som föremålen på hembygdsmuseet är kvarlevor från
äldre tider. Kvarlevornas – den tekniska bevisningens – betydelse kommer tydligt fram
när det gäller att avgöra skuldfrågan i kriminalmål. Ett närmast klassiskt exempel är
spaningarna efter Olof Palmes mördare. Den dödande kulan har återfunnits men inte
den revolver som den avlossades från. Under de sexton år som när detta skrivs har för-
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flutit sedan mordet har man sökt efter detta vapen. Om någon kan bindas till det har
fallet kommit en bra bit närmare sin lösning. Ett annat exempel visar ännu tydligare
den tekniska bevisningens betydelse. Det handlar om ett mord på en finsk zigenare.
Mordet ägde rum vid ett radhusområde. En annan zigenare har dömts för mordet men
en bror till honom har erkänt det. (De personer det handlar om kallar sig själva för
”zigenare”, inte ”romer”, och därför används denna beteckning också här.) I en TVdokumentär – :s Kalla fakta, reporter Trond Sefastsson – argumenterades för att det
var den bror som hade erkänt som också var den skyldige. Men det i detta sammanhang intressantaste är argumenteringen kring hur det dödande skottet hade avlossats.
Enligt TV-programmet var det nämligen sannolikt ett vådaskott. Skälen för detta är
den tekniska bevisningen, närmare bestämt
tre argument.
För det första hade kulan gått snett uppåt i
offrets kropp. Om den som sköt hade stått där
han enligt vittnesuppgifter stod skulle kulan i
stället ha gått snett neråt i kroppen.
För det andra var kulan deformerad. Frågan
är då om denna deformering hade kunnat
uppstå när kulan träffade offrets kotpelare.
Vid kontroll med bland annat Statens kriminaltekniska laboratorium visade det sig emellertid att detta inte är möjligt. En kotpelare är
inte tillräckligt hård för att kunna åstadkomma sådana skador. För det tredje fanns
det fragment av färg på kulan. Hur hade de
kommit dit? Det visade sig att färgen kom
från en vägbom som tjänade till att hindra biltrafik på området.
Alla dessa fakta strider mot teorin att det
handlade om uppsåtligt mord. Den som
Bilder: TV4 Kalla fakta 22/11 -01
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avlossade skottet kan helt enkelt inte ha siktat på offret om kulan gått uppåt i kroppen, blivit deformerad och att sedan färgfragment hade fastnat på den. Men om ett skott
hade avlossats som träffat vägbommen och sedan rikoschetterat och träffat offret, då
blir alla fakta förklarade. Och då måste det handla om ett vådaskott.
Det är lätt att konstatera att om ovanstående fakta är korrekta, men det finns vittnesuppgifter som strider emot dem, då går det inte att likställa de båda versionerna och
säga att bevisningen pekar i olika riktningar. De små färgfragmenten väger tyngre än
alla vittnesuppgifter tillsammans.
Men det är inte alltid lätt att tolka teknisk bevisning. I ett annat mordfall som också
ifrågasattes av  ledde TV-programmet till resning i målet och den dömdes frikännande. Ett faktum som tycktes tala emot den dömde var att han hade krutstänk på jackan. Det måste väl bevisa att han hade skjutit, tänker man spontant. Men i själva verket
handlade det om två eller tre krutkorn. Mannen hade suttit i en polisbil där många
krutstänkta skurkar kan ha suttit före honom. Krutkornen kunde därför mycket väl
härstamma från polisbilen, och därför bevisade de ingenting. Här har vi återigen ett
exempel på hur viktigt det är att inte ta varje påstående för gott utan att i stället tänka
efter och undersöka fakta. Att teknisk bevisning måste tolkas innebär att experter får
en ökad roll och att icke experter blir alltmer beroende av deras bedömningar. tester är det kanske tydligaste exemplet.
Sedan några år för Statens kriminaltekniska laboratorium () ett datasystem som
registrerar och identifierar -strängar från personer som har begått allvarliga våldsbrott. Det behövs bara litet blod, hår, saliv eller sperma på en brottsplats för att  ska
kunna fastställa en -profil. Den lilla mängd saliv som finns kvar på en fimp eller på
halsen av en läskedrycksflaska som någon druckit direkt ur räcker i dag för att få fram
personens . Resultatet har blivit att en rad ouppklarade fall har fått sin lösning. Ett
av de mera uppmärksammade fallen var morden på två polismän i Malexander .
Bland annat analyserades spår av saliv i en rånarluva och då fann man spår av den misstänkte Tony Olssons . Resultatet blev livstidsdomar för de tre gärningsmännen.
Så långt är det gott och väl. Men hur säker är egentligen bevisningen? I en tidningsartikel4 berättar vetenskapshistorikern Anders Carlsson om en kurs i -genetik som
4

”DNA-bevis är alltid producerade”, SvD 2001-05-20.
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anordnats vid Uppsala universitet för åklagare,
domare, advokater och aktiva inom polisväsendet. Skälet är, skriver Carlsson, att teknikanvändningen inte kan ”reduceras till någon
enkel procedur som rakt av kan lyftas in i
domstolsförhandlingarna. Slutanvändarna
måste tränas.” Carlsson skriver vidare:
Analysen kan enligt rådande normer med full
säkerhet fria den redan dömde men inte fälla
den åtalade eftersom risken finns att två eller
flera individer har identiska -sekvenser i
den del av arvsmassan som analyseras. För att
med molekylärgenetisk hjälp uppnå ett starkt
utpekande analysresultat krävs därför jämförelsevis stora mängder -material – mängder
som inte alltid finns till hands på en brottsplats.

Utvecklingen inom -tekniken går visserligen snabbt, och de problem som nämns i artikeln kanske löses med tiden. Men varningen
för oreflekterad tilltro till tekniken kommer
förmodligen att förbli aktuell.
Tron på -testernas tillförlitlighet bör få
ytterligare en knäck av följande tidningsartikel:
Dödsstraffsmotståndarna i  har fått nya
argument. Ett stort antal -test som lett till
dödsdomar och långvariga fängelsestraff i 
misstänks vara felaktiga.
Enbart i Houston, Texas, har polisen lämnat in
 rättsfall till åklagarmyndigheten för prövSVD 30/11 -02
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ning. Av dessa har hittills  skickats vidare för omtestning, därav bevis mot sju personer
som dömts till döden. Vid kriminaltekniska laboratorier i Montana, Washington State och
Oklahoma City pågår nu liknande granskningar.
Missförhållandena i Houston är särskilt oroande. I stadens Harris County har fler dödsdömda avrättats än i någon annan kommundel i .
-åriga Josiah Sutton dömdes  till tjugofem års fängelse för våldtäkt. Den fällande
domen var resultatet av ett -prov som uppgavs binda honom vid offret. I måndags frikändes han efter ett nytt -test vid ett fristående laboratorium. ...
Genomlysningen av det kriminaltekniska laboratoriet i Houston har avslöjat en rad grova
brister. Testresultat har misstolkats av en personal som anklagas för att vara korrupt och
undermåligt utbildad. Bokföringen av statistik och data har varit bristfällig.
Laboratoriebyggnadens tak har läckt och kontaminerat bevismaterial.
Sannolikhetsberäkningar har vidare i flera fall överdrivits till den misstänktes nackdel. ...
Det utpekade laboratoriet är nu stängt. I väntan på att utredningen blir klar är samtliga planerade avrättningar uppskjutna. Ett problem för utredarna är dock att det ursprungliga
bevismaterialet i åtskilliga fall har blivit förstört eller försvunnit.5

Förhoppningsvis är svenska laboratorier mera noggranna, men det amerikanska exemplet visar i varje fall att felbedömningar av -tester kan inträffa och att risken är långt
ifrån försumbar. När experterna är oense kompliceras situationen ytterligare. Ett av de
senaste decenniernas mest uppmärksammade kriminalfall ger en god illustration av
detta problem.
På sommaren  hittades en styckad människokropp i ett trädbeväxt område utanför Stockholm. Den döda identifierades som en prostituerad kvinna. Två läkare anklagades för mordet men frikändes. Fallet gav upphov till en livlig debatt i pressen och har
även resulterat i två debattböcker där olika uppfattningar i skuldfrågan ventileras. Det
som gör saken svårbedömd är bristen på konkreta bevis. Ingenting i den tekniska bevisningen kunde binda någon av läkarna till den döda kvinnan, utan man var nästan
enbart hänvisad till vittnesmål. Det som fanns av kvarlevor var den döda kroppen.
Frågan var hur den kunde tolkas. Vilka slutsatser kunde dras av det sätt på vilket styckningen hade utförts? Här visade det sig att de experter som var inkopplade på fallet
5

”Felaktiga DNA-test kan fria dödsdömda”, DN 2003-03-12.
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hade radikalt olika uppfattningar. En fråga var om styckningen kunde visas vara
”aggressiv” eller ”defensiv”. En aggressiv styckning skulle innebära att styckningen var
ett utslag av perversion. Syftet var att skända den döda kroppen. Om styckningen var
defensiv var dess syfte enbart att göra sig av med kroppen.
För skuldfrågan viktigare var frågan om hur stor skicklighet den eller de som hade
utfört den kunde tänkas besitta. Eftersom en av de anklagade läkarna var obducent
hade denna fråga stor betydelse. Ju större skicklighet man kunde visa att styckningen
hade krävt, desto snävare blev ju den krets där man kunde leta efter en mördare.
Kunde man visa att styckningen måste ha utförts av en obducent skulle den åtalade
obducentens situation försämras radikalt.
Delvis var styckningen påfallande klumpigt utförd, men delvis tycktes den visa stor
skicklighet. Detta kunde tolkas så att den som utfört styckningen försökte dölja sin
skicklighet. Men tolkningarna gick vitt isär. Enligt en uppfattning talade all sannolikhet för att styckningen hade utförts av en obducent med en obducentkniv. Men andra
tolkningar gick ut på att exempelvis en jägare eller en slaktare lika väl kunde vara
gärningsman.
Fallet är som sagt svårbedömbart. Men det mesta av bevisningen är i varje fall möjligt att ta ställning till även för den som inte har specialkunskaper. Det gäller dock inte
för resonemangen om själva styckningen. De olika åsikterna underbyggs med tekniska
argument och hänvisningar till olika auktoriteter som dessutom gör allt för att ta heder
och ära av varandra. Det går helt enkelt inte för den som inte själv är expert att bedöma experternas tolkningar. Att tolka kvarlevor, teknisk bevisning, är alltså både svårt
och viktigt. Ett annat problem, som gäller alla slags källor, är att avgöra äktheten. Det
problemet ska nu behandlas.

27

Källkr bok

04-06-23

08.15

Sida 28

Äkthet
Äkthet är helt enkelt motsatsen till förfalskning, med andra ord att källan är vad den
utger sig för att vara. Liken i Timosoara är ett tydligt exempel på en förfalskning.
Ett exempel där frågan om äkthet är viktig är ett av vittnesmålen i det styckmordsfall som behandlades ovan. Det handlar om en prostituerad kvinna, en vän till mordoffret, som vid en av rättegångarna (på grund av ett formellt fel måste rättegången göras
om) läste upp avsnitt ur sin dagbok vilka förefaller mycket komprometterande för
läkarna. Några centrala rader lyder så här:
Ruskprickar o ev nekrofiler (men kanske skojade Hon om det. Vet ej. Dom höll till i nåt
dödsrum va de nu e? Bårhus?? Yäck man mår ank av att höra sånt. ...
C drog tidigt hon skulle träffa läk + doter o gå ut. ... Jag har döpt Skåningen o hans polare
till ”Stryparn” o ”Jack the ripper.” Jag måste från detta. Jag vill inte sjunka så djupt att jag
går med på vad som haver för lite moffe eller va de nu månde vara.6

Enligt det scenario som anklagelsen utgick från skulle mordet ha ägt rum i ett obduktionsrum på rättsläkarstationen i Solna, alltså ett ”dödsrum”. Mordet skulle också ha ägt
rum i närvaro av den ena läkarens lilla dotter, och en sådan nämns ju också i dagboken.
Dagboken ifrågasattes inte under rättegången, men när fallet senare diskuterades påpekades att en del fakta kring kvinnans vittnesmål kunde tyda på att dagboken var förfalskad. Å andra sidan ger formuleringarna i dagboken ett äkta intryck. Men det är kanske tänkbart att dagboksförfattaren var övertygad om läkarnas skuld, ville hjälpa till att
få dem fast och därför skrev om sin dagbok och lade till avsnitt om läkarna.
En teknisk undersökning skulle förmodligen ha kunnat lösa problemet. Kunde man
visa att dagboken var skriven vid olika tidpunkter skulle det exempelvis tala för dess
äkthet. Om allting däremot visade sig vara skrivet i ett sammanhang skulle det tala för
förfalskning. Men dagboken har förkommit, så en sådan undersökning går inte längre
att göra. Ingen äkthetsprövning gjordes i samband med rättegången eftersom ingen
begärde det. Kanske ville försvaret inte ha en prövning därför att man var rädd att dagboken var äkta, medan åklagaren å sin sida var rädd att den var falsk. I vilket fall som
helst visar detta exempel hur viktigt det kan vara att noggrant undersöka äktheten i
olika källor.
6

Lindeberg, Per: ”Döden är en man”. Fischer & Co, Stockholm 1999.
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I medievärlden är förfalskningar långt ifrån någon okänd företeelse. Vi ska se några
exempel på detta. Vikten av att vara misstänksam och att uppmärksamma detaljer visas
av följande bisarra episod i den internationella nyhetsförmedlingen. Den ansedda
nyhetsbyrån Reuters skickade i juli 1997 ut ett telegram om att Kambodjas ökände
exdiktator Pol Pot hade anlänt till Arlanda för att söka asyl i Sverige. Via Reuters spreds
nyheten över världen och förorsakade svenska UD en hel del besvär innan det hela
avslöjades som en bluff. För Reuters, som måste dementera historien, blev episoden
pinsam. Ursprunget var ett meddelande på Internet från en institution som kallade sig
www.tass.net och som liksom de flesta nätplatser hade ett professionellt utseende.
Meddelandet börjande så här:
Pol Pot arrived Monday afternoon to Arlanda Airport outside Stockholm. He was picked up
by officials from the Komintern presiding in Stockholm, the capital of Sweden. Komintern
has reportedly conducted secret negotiations with Swedish officials to ensure his refugee status ...

På sidan fanns också en bild som skulle föreställa Pol Pot på Arlanda.
Pol Pot-historien var av en sådan karaktär att man genast borde ha blivit misstänksam. Pol Pot hade under många år varit borta från offentligheten, gömd i Kambodjas
djungler tillsammans med sina gerillatrupper. Nu visste man så mycket som
att han hade blivit avsatt och fängslad
av sina egna, men knappast mer.
I sådana situationer brukar vilda rykten florera. Sannolikheten att Pol Pot
skulle ha fått asyl i Sverige var inte heller särskilt stor.
Dessutom hade de som fabricerade
den falska nyheten lagt ut ett spår som
borde göra uppmärksamma och allmänbildade journalister misstänksamma. Komintern var en internatioBild: www.tass.net
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nell kommunistisk organisation som upplöstes redan . Tass var ju namnet på den
officiella sovjetiska nyhetsbyrån vars efterträdare heter ItarTass. Kanske var det associationer till den som fick Reuters att tro på uppgiften. Men det hade varit lätt att kontrollera vad ”tass.net” var för något. Tass.net hade nämligen sin adress på S:t Eriksgatan
i Stockholm, ”c/o Komintern”. Det var en svensk PR- och webbdesignbyrå som hade
gjort en kupp för att visa hur den kunde utnyttja Internet.
Pol Pot-bluffen var ett skämt som knappast gjorde någon skada. Men exemplet visar
hur lätt det går att sprida falska uppgifter på Internet. Möjligheterna till mindre oskyldiga förfalskningar är stora.
Det är över huvud taget lätt att manipulera via medier. Så här skriver Dagens
Nyheter med illa dold skadeglädje om hur en kollega blivit lurad:
Aftonbladets nätupplaga, som är Sveriges största nyhetssite, publicerade på lördagen en förfalskad vittnesberättelse från en svensk som sades ha klarat sig från nattklubbsbranden i
USA. Den dramatiska vittnesberättelsen mailades till Aftonbladet från ett studentrum i
Kista och inte från USA.
– Jag ville testa Aftonbladets journalistik och kontroll av källor, säger Martin Sandberg som
studerar till civilingenjör.
– Jag skickade i väg ett hopljuget mail där jag utgav mig för att vara en svensk bosatt i USA
som hade varit på den aktuella platsen.
Martin Sandberg använde ett mailprogram som anonymiserar avsändaren, utan att ge ett
IP-nummer som kan spåra mailet. I texten finns inte heller bokstäverna å, ä eller ö - allt för
att ge intryck av att texten skrivits på ett internetkafé på den amerikanska landsbygden.
Efter ett antal timmar fick Martin Sandberg ett svarsmail från Aftonbladet, där han ombads
ringa till redaktionen.
– Men då hade dom för länge sedan lagt ut den dramatiska berättelsen från mig, utan att
kontrollera någonting, säger Sandberg.7

Till saken hör att Aftonbladet bad om ursäkt för sitt misstag.
I nästa exempel är det tidningen själv som är manipulatören. I mars 2003 testade
Expressen om de som ombes att underteckna ett upprop eller en debattartikel verkligen vet vad de undertecknar. Så här beskriver tidningen sin bluff:
7

”Aftonbladet.se publicerade falsk vittnesberättelse”, DN 2003-02-23.
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För att få reda på detta ljög vi på Expressen ihop ”Stiftelsen Ja till Euro”, som alltså inte
finns i verkligheten.
Vi hade lika gärna kunna skapa en nejorganisation, för på båda sidor används kändisar och
politiker som dragplåster för att locka väljare.
• Vi skrev en debattartikel som på 31 rader pläderar för EMU och euro.
I artikeln byggde vi mycket medvetet in tydliga sakfel, bland annat fel dag för folkomröstningen och fel namn på en minister.
• Därefter tog vi kontakt med en statsvetare, en känd författare, en riksdagsman, en idrottsman och några artister, hävdade att vi företrädde denna stiftelse och undrade om de, sedan
de tagit del av artikeln, kunde tänka sig att underteckna den.
• Vi påstod att artikeln redan hade accepterats av en stor morgontidnings debattsida, att den
skulle publiceras under de närmaste dagarna och att ledande politiker redan skrivit under.
• Slutligen erbjöd vi 5 000 kronor i ”artikelhonorar” – trots att de ju inte behövt skriva ett
ord.
Samtliga sa direkt att de ville skriva under.
Samtliga accepterade tacksamt de 5 000 kronorna i honorar.
Ingen hittade ett enda av de flagranta sakfelen.
Ingen ställde heller den självklara frågan vad Stiftelsen Ja till Euro verkligen är och vilka som
står bakom.
Ingen ringde kontrollsamtal till det telefonnummer som står i vår bluffstiftelses brevpapper (det går till Expressen). ...
Så lätt manipulerar man en opinion.8

Detta verkar ju vara högst komprometterande för dem som skrev under. Men hur misstänksam är det rimligt att vara? De sakfel det handlar om är:
– Datum för folkomröstningen sades vara den  september. Rätt datum är den 
september.
– Sverige sades vara med i -systemet, vilket inte stämmer.

8

”Kändisar till salu”, Expressen 2003-03-11.
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Expressen 11/3 -03

– Den -kommissionär som är ansvarig för monetära frågor sades heta Pedro
Gonzales medan han i verkligheten heter Pedro Solbes.
– Det påstås att -länderna är  till antalet, medan den riktiga siffran är .
– Det talas om den europeiska centralbanken i Bryssel, medan denna i verkligheten
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ligger i Frankfurt. – Konsumentministern sägs heta Ann-Charlotte Nyström medan
hennes verkliga namn är Ann-Christin Nykvist.
Dessa fakta är – möjligen med undantag för platsen för centralbanken – sådana som
man måste vara ganska väl insatt för att känna till.
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Ett mera flagrant exempel på godtrogenhet är fallet med Hitlers dagbok. I maj 
började den västtyska tidskriften Stern och Sunday Times i London publicera vad som
påstods vara Adolf Hitlers dagböcker. Det handlade om ett -tal, visserligen kortfattade, volymer. Stern hade betalat över  miljoner D-mark för dem. I Times publicerade
den ansedde historikern Hugh Trevor-Roper en artikel där han i stort sett gick i god
för att dagböckerna var äkta.
Men efter bara några dagar var ”dagböckerna” avslöjade som en förfalskning och en
klumpig sådan dessutom. Ett par västtyska rättslaboratorier kunde konstatera att papperet de s k dagböckerna var skrivna på innehöll ett blekmedel som först började användas . En analys av bläcket visade att ”dagböckerna” inte kunde vara mer än högst
två år gamla. För att papperet skulle se gammalt och gulnat ut hade förfalskaren hällt
te över det. Denna tekniska bevisning var i och för sig fullt tillräcklig för att avslöja förfalskningen.
Därtill kom en handstilsanalys som också den visade att det var frågan om förfalskning. En analys av innehållet visade dessutom att det var synnerligen trivialt och till
allra största delen bestod av uppgifter som fanns i en publicerad samling av Hitlers tal
och proklamationer. I denna samling fanns en del sakfel – en händelse från  sades
ha inträffat , ett brev från Hitler angavs vara ett brev till honom. Samma fel återfanns i ”dagböckerna”. Sådana fel är lätta att göra av en förfalskare, men Hitler skulle
naturligtvis inte själv ha kunnat göra dem, om han hade varit författaren.
Förfalskaren visade sig vara en antikhandlare som hade specialiserat sig på material
från nazitiden som han i stor utsträckning tillverkade själv. Bland annat hade han förfalskat några blad av vad han påstod vara en del av Hitlers dagbok som hade sålt till en
samlare. En av Sterns journalister, Gerd Heidemann, fick höra talas om detta, spårade
upp antikhandlaren som övertygade honom om att han kunde skaffa fram hela dagboken. Heidemann övertygade i sin tur tidningens direktör – han gick förbi sin mera
skeptiske chefredaktör – som försåg honom med pengar för att göra inköpen.
Antikhandlaren satte i gång att tillverka dagböckerna och levererade under ett par års
tid volym på volym, tills det slutligen blev dags för publicering.
Här hade alltså framstående representanter för tre av de yrkesgrupper som borde vara
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mest kritiska och minst benägna att låta sig luras – hårdhudade affärsmän, erfarna journalister och välmeriterade historiker – låtit sig luras av en synnerligen enkel förfalskning. Hur kunde det hända?
Till en början spekulerades det om att en konspiration måste ligga bakom. Ett så
stort bedrägeri kunde inte ha genomförts på annat sätt. Man misstänkte USA:s underrättelseorgan CIA, man misstänkte Sovjetunionen, man misstänkte nynazister. Men
rättegången visade att det var lika enkelt som det föreföll: antikhandlaren hade lurat
Heidemann som i sin tur hade övertalat Sterns ledning. Det handlade med andra ord
om en närmast otrolig godtrogenhet.
Heidemann var en erfaren journalist men samtidigt något av en fantast. Han var fascinerad av nazismen, samlade själv på föremål från nazitiden och umgicks flitigt med
nazistveteraner. Så småningom hade hans intresse övergått till sympati. Hans brist på
distans hade tidigare fått honom att tro på falska uppgifter om nazistdokument. Han
var alltså det perfekta offret för en bedragare. Det är nog ingen slump att han mötte
misstro på sin redaktion där man kände honom men att de två direktörer som avlöste
varandra på tidningen under de år affären pågick och som inte kände honom var mera
benägna att tro på honom. Men Heidemann var inget oskyldigt offer. En hel del av de
pengar han kvitterade ut för att köpa dokumenten behöll han för egen räkning.
Stern var en av Västtysklands största tidskrifter och tillhörde en stor koncern. Det var
en populär tidskrift som politiskt närmast stod till vänster. Hur resonerade man där när
man trodde på dagboksbluffen?
Först och främst handlade det om pengar. Intresset för Hitler och nazitiden var stort
både i Tyskland och i utlandet. Om dagböckerna var äkta skulle utläggen kompenseras
många gånger om. Det handlade också om fåfänga. Att kunna lägga fram ett historiskt
dokument av denna dignitet skulle vara ett scoop som knappast skulle kunna överträffas. Därför fanns det ett stort drag av önsketänkande, både hos Heidemann och hans
överordnade. Och i och med att pengar hade betalats ut fick Stern ett intresse av att
dokumenten skulle vara äkta.
Direktörerna var upphetsade över att ha i sin ägo dokument skrivna av Hitler själv.
Den fanns en mystik kring nazitiden som påverkade även personer som inte hade de
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ringaste nazistsympatier. Det hela påminner om dyrkan av religiösa reliker. Den kärna
som bluffen byggde på var en händelse vid krigsslutet våren 1945 som beskrivits i litteraturen. Några dagar före Tysklands definitiva sammanbrott skickades ett flygplan i
väg från Berlin mot Sydtyskland. Planet innehöll en hel del dokument. Avsikten var att
de skulle gömmas och bevaras för framtiden. Planet sköts emellertid ner över ett område som senare kom att ligga i Östtyskland. Enligt vittnesmål skulle Hitler ha blivit
mycket upprörd när han fick veta detta, sagt att det rörde sig om hans privata arkiv och
kallat det en ”katastrof ”. Detta kunde tolkas som att bland de viktiga dokumenten
skulle finnas Hitlers dagböcker. Det var ju inget bevis, det var ett indicium av allra
tunnaste slag. Det florerade visserligen en del rykten om att Hitler skulle ha fört dagbok, men det fanns inga tillförlitliga vittnesmål om att så skulle ha varit fallet. Tvärtom
ansågs Hitler hysa motvilja mot att skriva för hand. Han använde maskin eller dikterade i stället.
Nu hävdade antikhandlaren att han hade en bror som var general i den östtyska
armén. Brodern hade kommit över dokumenten från flygkraschen och börjat smuggla
ut dem. En stor del av de pengar Stern betalade ut skulle gå till mutor för att få ut
dokumenten, hävdade antikhandlaren. På detta minst sagt lösa underlag köpte alltså
Stern upp de förfalskade dagböckerna. Den verkliga förklaringen, att antikhandlaren
kände till flygningen och använde denna kunskap för att motivera sina förfalskningar,
tycks man inte ha tänkt på.
Att man inte lät undersöka dokumenten berodde på att man trodde det var nödvändigt med den allra striktaste sekretess. Den östtyske leverantören skulle riskera sitt
liv om saken kom ut. Dessutom gällde det att hålla tänkbara konkurrenter utanför.
Först när en stor del av materialet redan var inköpt och man på Stern alltså hade
investerat mycket, både ekonomiskt och psykologiskt, lät man tre olika skriftexperter
göra en handstilsanalys. Alla tre kom fram till att dokumenten var äkta. Därmed ansåg
man sig kunna vara lugn. Men handstilsanalyserna var slarvigt gjorda. Expertisen hos
en av de s k experterna kunde ifrågasättas. En av dem kunde inte ens tyska.
Hugh Trevor-Roper var en mycket ansedd brittisk historiker. Att han anlitades i detta
fall berodde på att han som ung hade gjort en utredning om de många rykten som flo-
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rerade strax efter krigsslutet om att Hitler fortfarande skulle vara i livet. Hans undersökningar resulterade i bestsellern Hitlers sista dagar. Trevor-Roper hade bara några
timmar på sig att bedöma dagböckerna och kunde därför inte göra någon grundlig analys. Hans kunskaper i tyska var också bristfälliga. Hans bedömning grundade sig därför på högst ytliga intryck. Redan efter något dygn ändrade han sig för övrigt och började uttrycka tvivel om dokumentens äkthet. Det som är gåtfullt i hans agerande är att
han vågade sätta sitt anseende på spel genom att offentligen gå i god för att dokumenten var äkta.9
Detta exempel visar för det första vikten av teknisk bevisning. Hade man vidtagit en
teknisk undersökning av dokumenten på ett tidigt stadium hade skandalen kunnat
undvikas. Men framför allt visar det hur önsketänkande kan fördunkla omdömet.
Ibland kan gränsen mellan äkta och falskt vara oskarp. Dagarna efter attacken mot
World Trade Center den 11 september 2001 publicerades bilder i pressen och i televisionen som sades föreställa palestinier som jublade över attacken. Men bildernas äkthet ifrågasattes. I Dagens Nyheter publicerades några dagar efter händelsen en bild av
en synbarligen mycket glad kvinna. Och det var terrordådet hon skulle vara glad över.
Men på samma sida publicerades en
annan bild på samma kvinna, och då
såg hon betydligt mindre glad ut.
Medierna hade spårat upp henne, och
hon förnekade bestämt att det var
terrorattacken hon jublade över. Så
här beskriver tidningen händelsen:
På eftermiddagen den 11 september,
strax efter hemsökelserna över USA,
kom några filmare och stillbildsfotografer, palestinska och främmande, till
Suleiman-avenyn

i

det

arabiska

Jerusalem för att pejla de lokala reaktionerna.
9

Harris, Robert: ”Selling Hitler: the story of the Hitler diaries.” Faber and Faber, London 1986.

Foto: AP. DN 26/9 -01
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DN 26/9 -01

Vid konditoriet Eiffel, ägt av juvelerarfamiljen Makara, utspelades en scen där några
palestinska barn och två vuxna klappade händer och exekverade glädjesprång.
Bildjournalisterna var inte sena att föreviga ögonblicket, och deras vittnesbörd kablades ut
över världen.
I sekvensens slutscen syntes Fatma, ätande en sötsak, utstrålande idel glädje. På kvällen,
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hemma i byn, såg hon TV-bilderna från New York och sedan på sig själv och ville då, enligt
sitt eget vittnesbörd, sjunka genom jorden.
Enligt konditoriets ägare var det journalisterna som bjöd laget runt av sötsaker och tubbade
folk i närheten att ge luft åt verklig eller spelad hänförelse.
– En fattig bondkvinna som säljer frukt i gathörnet går inte på kondis och köper godsaker,
säger ägaren Husam Maraka. Jag säger inte att alla palestinier sörjer det som hände, men
det där var inte äkta.
DN:s medarbetare kan inte gå ed på att herr Maraka och Fatma Hussein talar sanning.
Kanske skyller de på pressen enligt instruktioner från palestinska myndigheter. Men Fatma
verkar inte kapabel till sådant skådespeleri, och det var inte heller palestinska myndigheter
som letade fram henne, utan en tysk journalist, med stor möda.10

Reportern kommer alltså fram till att bilden troligen är falsk i den meningen att det
kvinnan jublade över var något annat än vad som påstods. Helt säker är han dock inte.
Och det kan han inte vara med de uppgifter han har.
Kvinnan kan i efterhand ha insett – kanske efter påstötningar från de palestinska
myndigheterna – att jublet inte såg bra ut och hittat på en oskyldig förklaring.
Reporterns bedömning att kvinnan inte var kapabel att ljuga är i högsta grad osäker.
Ingenting säger heller att konditorn var något större sanningsvittne.
Det kan alltså hända att bilderna faktiskt visade palestinier som jublade just över terrordådet. Då uppstår frågan vad sådana bilder egentligen bevisar. Det som är intressant
är knappast att några människor jublade. Det intressanta är hur stämningarna var på
Västbanken under dessa dagar, med andra ord hur representativa de jublande människorna var, och det kräver en helt annan undersökning. Det innebär naturligtvis inte
att det var försvarligt att publicera falska bilder – om nu bilderna var förfalskade.
Det är inte alltid som det handlar om medveten förfalskning när äkthetsfrågan aktualiseras, vilket visas av följande notis i Göteborgs-Posten:
I förra veckan uppdagades att en labyrint på ön Måkholmen utanför Grebbestad blivit fornminnesförklarad. Trots att den byggdes 1974 av två då tonåriga Stockholmskillar. Invid den
i sammanhanget färska stenlabyrinten förklarar Bohusläns museum på en informationsskylt
värdet av de gamla stensamlingarna.
10

”Hon ångrar jublet i tv”, DN 2001-09-26.
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DN 29/8 -01

I går blev ytterligare ett ”fornminne” färskförklarat. I området Hedvigsberg i Borås finns en
domarring som fick en fornminnesstämpel på sig i början av 1960-talet. Stenringen har
nummer 21 i Borås stad i Riksantikvariatämbetets landsomfattande fornminnesregister.
Bredvid ansamlingen av stenar finns en officiell skylt med upplysningen ”Domarring.
Lagskyddat fornminne.”
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DN 29/8 -01

– Det är inget fornminne, det är en lekplats. Jag och några kompisar i 10-12-årsåldern på
Södermalmsgatan gillade att leka i skogen och grilla och så. Vi baxade och slet med stenarna
i en vecka, det måste ha varit 1945-46, säger Henrik Neuman, en av upphovsmännen. Han
fick vetskap om skylten redan på 60-talet, men valde då att rycka på axlarna åt misstaget.
–Vi hade absolut ingen avsikt att göra ett fornminne. Det var bara en pojklek, säger han.11

11

Göteborgs-Posten 2001-05-09.
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Tidsaspekten
En huvudregel i källkritiken är att en källa är trovärdigare ju mer samtida den är, d v s
ju närmare i tiden en händelse är, desto trovärdigare är berättelser om den. Och ju mer
detaljerad den kunskap som vi söker är, desto viktigare är samtidighetskravet. Orsaken
är självklar. Vi glömmer. Och vi glömmer mest de närmaste dygnen efter en händelse,
det vi sedan kommer ihåg kan vi minnas länge. Det är huvudregeln. Men verkligheten
är betydligt mer komplicerad:
– Att äldre människor kommer ihåg händelser från barndom och ungdom bättre än
sådant som har hänt nyligen är välkänt.
– Att man kommer ihåg sådant man är intresserad av bättre än sådant man är likgiltig för är också ganska självklart. Det innebär att man bättre kommer ihåg det man
själv har upplevt än det man har hört eller läst om.
– Å andra sidan kan starkt laddade händelser trängas bort ur minnet. Kanske kommer de tillbaka senare.
– Minnet fungerar inte bara så att minnesbilderna blir svagare. Det kan också hända
att fantasin bearbetar minnesbilderna så att de blir alltmer detaljerade. Man tror man
minns bättre, fast man i själva verket minns sämre.
– När människor som befinner sig i chocktillstånd intervjuas är deras berättelser ofta
mindre tillförlitliga än de är när de har fått tillfälle att lugna ner sig. Detta gäller
exempelvis människor som har varit med om olyckor eller utsatts för brott.
De här komplikationerna innebär att det kan råda stor oenighet om hur människors
minnesbilder ska tolkas, även bland personer med expertkunskap.
Problemet blir särskilt tydligt i rättegångar som äger rum lång tid efter ett begånget
brott. Vid svenska rättegångar gäller nämligen den s k omedelbarhetsprincipen. Den
innebär att det bara är det som kommer fram vid själva rättegången som domstolen ska
ta ställning till. Resultat vid tidigare polisförhör behöver man inte beakta om ingen av
parterna kräver det. Skälet till omedelbarhetsprincipen är att de som vittnar vid domstol gör det under ed. De kan alltså straffas om de avger falska vittnesmål. Detta gäller
inte vid polisförhör. Omedelbarhetsprincipen är alltså viktig. Men den kan komma i
konflikt med den källkritiska samtidighetsprincipen.
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Två uppmärksammade brottmål där rättegångarna ägde rum flera år efter brottet ger
exempel på detta dilemma. Det ena är målet mot Christer Pettersson som åtalades för
mordet på Olof Palme, det andra är det tidigare diskuterade styckmordet.
Statsminister Olof Palme sköts till döds på Sveavägen i Stockholm den  februari
. Hans hustru Lisbet bevittnade mordet på nära håll. Den  maj förhördes
Christer Petterson för första gången om mordet, men först  åtalades han. Han
dömdes av en oenig tingsrätt till livstids fängelse för mordet. Domen överklagades, och
på hösten samma år frikändes Pettersson av en enig hovrätt. De skiljaktiga domsluten
berodde i hög grad på olika bedömning av Lisbet Palmes vittnesmål där hon med
bestämdhet pekade ut Christer Pettersson som mördaren. Tingsrätten ansåg att Lisbet
Palmes vittnesmål var tillförlitligt, medan hovrätten ifrågasatte trovärdigheten. Att vara
subjektivt övertygad är inte detsamma som att ha rätt, ansåg hovrätten.
2001 trädde Lisbet Palme för första gången fram i en tidningsintervju och vidhöll att
det var Christer Pettersson hon hade sett. I detta sammanhang intervjuades också en
minnesforskare, Lars-Göran Nilsson, som hade varit expertvittne i hovrätten. Han
ansåg nu att hovrätten hade missförstått hans vittnesmål. Tidningen skriver:

Minnesforskaren Lars-Göran Nilsson. Foto: Sven-Erik Sjöberg/Pressens Bild
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Hovrätten menade att det centrala för Lisbet Palme var att hennes make låg skjuten på trottoaren. Hon visste inte att den person hon först vände sig till för att få hjälp var gärningsmannen. Därför kan hon ”i det läget inte rimligen haft någon anledning att registrera detaljer i mannens utseende; det centrala för henne var ju att skaffa hjälp till sin skadade make”,
ansåg hovrätten.

Men enligt Lars-Göran Nilsson feltolkade hovrätten forskningsrönen:
När Lisbet Palme tittade bort mot den man som stod närmast henne var ansiktet viktigast
– det var den centrala informationen i just detta ögonblick och den minns man. All forskning visar att minnet fungerar automatiskt. Det är inte så att man i den stunden bestämmer sig för att den här mannens ansikte ska jag minnas – eller glömma bort. ...
– Vi har ofta bättre minnesbilder av dramatiska händelser. De är ofta unika och minnet skapar därför ofta mycket specifika ledtrådar som är effektiva under lång tid. Risken att minnesbilden blandas ihop med andra intryck är liten. Den ursprungliga minnesbilden påverkas
inte av senare intryck.12

Nilsson tror alltså att Lisbet Palme faktiskt kände igen Christer Pettersson som mördaren. Frågan är hur säker man kan vara på den saken. Hovrätten kunde stödja sig på tidigare fall då personer, som vittnen utan att tveka pekat ut som brottslingar, ändå har
visat sig vara oskyldiga.
I styckmordsfallet var två vittnesmål av stor betydelse. Det var ett gift par som ägde
en fotohandel i Solna, den ort där den döda kroppen hade påträffats. De berättade att
någon gång på sommaren  hade en man kommit in i deras affär med några filmrullar som han ville få framkallade. Filmrullarna föreställde en styckad människokropp.
Mannen förklarade att han var läkare och att bilderna var tagna i samband med ett projekt som han var involverad i. Vid de två rättegångarna pekade de båda fotohandlarna
ut en av läkarna som den kund som hade lämnat in filmrullarna. Och de pekade ut
honom utan någon som helst tvekan. Detta var naturligtvis ett mycket starkt indicium
mot läkaren. Men kan vi vara helt säkra på att det var rätt person som pekades ut?
Rättegångarna ägde rum , alltså fyra år efter mordet. Och det var strax före den
första rättegången som fotohandlarna anmälde sig som vittnen. Före rättegången fick,
som brukligt är, de båda vittnena identifiera den misstänkte på en videofilm. Ett antal
12
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personer, bland dem den misstänkte läkaren, filmades. De fick i tur och ordning gå
fram till kameran och säga några ord. Vittnenas reaktioner spelades in på band.
Ett utdrag ur utskriften av mannens vittnesmål ser ut så här:
Nej alltså ... Det är ju snack om en allvarlig sak och det ena med det andra, det har vi ju
hört. Och det som ... här igen ... Det är he... Alltså – det är sådana drag som är så jäkla lika
på femman och nian. Eeh... Jag tyckte på språket, på det där litt lågmälta sättet han snacka,
så tyckte jag att ... det kunde vara femman. Och så ... Jag tyckte kanske att han var lite tunnare än vad jag kommer ihåg ... Femman. Nian kunde kanske stämma i ansiktet, dom var ju
ganska lika. Och tjockleken ... Att han var lite fylligare och kraftigare. Men – så pratade icke
han på det samma sättet, så ... Det är så jäkla svårt, men jag hållt ju på femman sist – och
han hade samma drag som denne här ... Den förra konfrontationen. Litt av detsamma
ansikte och läpparna och litt sånt och ... Så att ... Jag måste si att det är ... Ja fem. Ja menar
att det är nummer fem. Och att det är svårt att skilja mellan fem och nio för mig, alltså ... 13

Nummer fem var den misstänkte läkaren.
Vid videokonfrontationen var fotohandlaren alltså betydligt mindre säker på sin sak
än i rättssalen. Med det är som sagt det som sägs i rättssalen som räknas.
Tidsaspekten aktualiserar en viktig skillnad mellan journalisters och historikers sätt
att resonera. När det gäller händelser i det förflutna är journalisterna mest intresserade
av att hitta människor som varit med om händelserna, människor som kan intervjuas,
fotograferas eller filmas. Då får artikeln eller programmet liv. Men det historikern vill
ha är ett samtida dokument, hur torrt och tråkigt det än är. Principen är: Papperet
glömmer inte.
En god illustration till detta är spekulationerna om Raoul Wallenbergs öde. Här blir
också frågan om äkthet viktig.
Raoul Wallenberg var som bekant svensk diplomat i Budapest i slutet av andra
världskriget, med uppgift att rädda judar undan de tyska förföljelserna. När Budapest
 intogs av sovjetiska trupper försvann Wallenberg. Från sovjetiskt håll förnekades
länge att man visste vad som hade hänt honom. Först  medgav den sovjetiska ledningen att Wallenberg faktiskt hade varit fånge i Sovjetunionen. Men, påstådde de sovjetiska myndigheterna, han hade dött redan . På svenskt håll var man inte överty13
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gad, och under årens lopp dök det upp det ena vittnesmålet efter det andra från personer som hade suttit i sovjetiska fängelser eller arbetsläger och som påstod att de hade
träffat Wallenberg efter år . De intervjuades i medierna, och en del av berättelserna
verkade mycket övertygande. Mot alla dessa vittnesmål kunde man på sovjetiskt håll
bara visa upp en liten papperslapp som dessutom bara presenterades i avskrift. Det var
ett brev som i svensk översättning lyder:
Jag rapporterar att den för Eder bekante fången Walenberg i natt plötsligt avled i cellen, förmodligen till följd av en uppkommen myokardinfarkt.
I anslutning till av Eder givna instruktioner att personligen ha tillsyn över Walenberg utber
jag mig anvisning om vem som skall få i uppdrag att verkställa obduktion i syfte att fastställa dödsorsaken.
..
Chef för fängelsets sanitetsavdelning
Överste i medicinska tjänsten – Smoltsov

På brevet fanns följande anteckning, skriven för hand:
Har personligen underrättat ministern. Order har givits om likets kremering utan
obduktion. .. Smoltsov

Wallenberg skulle alltså ha avlidit av en hjärtinfarkt i juli . Brevet sades vara skrivet av fängelseläkaren vid Ljubljankafängelset i Moskva och adresserat till ministern för
rikets säkerhet, en man vid namn Abakumov. Brevet hade inte avsänts – Smoltsov hade
ju antecknat att han hade meddelat ministern personligen. Det skulle senare ha hittats
i Ljubljankafängelsets arkiv.
Det är lätt att konstatera att Smoltsovrapporten är viktigare än något muntligt vittnesmål. Fångar som frigivits kan minnas fel. De kan blanda ihop vad de har hört talas
om med vad de själva har upplevt. De kan ha uppfattat namn fel. Journalisten Eric
Sjöquist som har studerat Wallenbergfallet skriver:
Det förekom ofta att personer i god tro lämnade oklara, vaga eller felaktiga uppgifter om
sina medfångars namn, förutvarande vistelseort, signalement etc. Det berodde vanligen inte
på någon avsikt att missleda utan kunde förklaras med att hundratals kvarvarande medfångar bett dem underrätta hemmamyndigheter eller släktingar. En hemvändande kan

49

Källkr bok

04-06-23

08.16

Sida 50

lämna någorlunda tillförlitliga uppgifter enbart om de fångar som suttit i samma cell eller
med vilka han haft kontakt via väggtelegrafen.

Smoltsovrapporten, däremot, är så samtida den kan vara. Den är ju skriven dagen efter
det påstådda dödsfallet. Fängelseläkaren bör ju också veta vad han skriver om.
Och det är svårt att föreställa sig att han skulle ljuga och påstå att Wallenberg var död
medan han i själva verket fortfarande var i livet. Vilket rimligt skäl skulle han kunna ha?
En annan sak är att man kan ifrågasätta dödsorsaken. Wallenberg var  bara  år
gammal och hade tidigare inte haft några problem med hjärtat. Och anteckningen om
att liket inte skulle obduceras verkar misstänkt. Det är inte alltför långsökt att undra
om inte Wallenberg hade mördats.
Men är verkligen Smoltsovrapporten äkta? Det är något som historiker har debatterat genom åren.
Det fanns ett motiv för förfalskning. Fallet Wallenberg var ett irritationsmoment i
relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen. Det skulle alltså kunna ligga i
Sovjetunionens intresse att få saken ur världen genom att övertyga svenskarna om att
Wallenberg var död.
När Wallenberg fängslades styrdes Sovjetunionen av Josef Stalin, men efter hans död
 tog hans efterträdare försiktigt avstånd från honom och det skräckvälde han stod
för. Därför kunde det vara bekvämt för de nya makthavarna att skylla på Stalin, vad
som än hade hänt med Wallenberg. I så fall kunde det alltså ändå vara möjligt att han
fortfarande var i livet långt efter .
Så var läget fram till början av -talet då Sovjetunionen upplöstes och ett antal
arkiv öppnades. En del nytt material kom fram om Wallenberg, men ingenting avgörande. Fortfarande var Smoltsovrapporten det viktigaste dokumentet. Och nu presenterades den i original. Den kunde därför underkastas teknisk analys vilket skedde, både
av rysk expertis och av det svenska Statens kriminaltekniska laboratorium ().
Enligt  finns det inte någon anledning att betvivla att det verkligen är Smoltsov
som har skrivit rapporten, men man anser inte att det går att bevisa med hundraprocentig säkerhet. Man kan med andra ord inte utesluta att förfalskning är möjlig.
 hänvisar också till tidningsuppgifter om en förfalskarverkstad där man funnit
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bläck och papper noggrant daterade för olika år.  utgår från att man i Sovjetunionen
haft tillgång till skickliga handskriftsimitatörer.
En viss osäkerhet om när och hur Raoul Wallenberg dog finns alltså kvar. Men den
svenska Nationalencyklopedin lägger stor vikt vid äkthetskontrollen av Smoltsovrapporten när den skriver:
Det framstår därefter som övervägande sannolikt att ryssarna haft rätt, när de uppgav att
W. dog redan . Det kan inte uteslutas att man då likviderat W.

Det samtida dokumentet är alltså det avgörande beviset. Den viktiga frågan har inte
varit att väga Smoltsovrapporten mot vittnesberättelser. Den viktiga frågan har i stället varit om rapporten är äkta eller förfalskad.
Beroende ur ett horisontellt perspektiv
För att ett påstående ska vara trovärdigt fordras att det bekräftas av minst två av varandra oberoende källor. Så lyder en huvudregel både inom journalistiken och inom historievetenskapen. Regeln gäller framför allt kontroversiella ämnen där någon kan ha
anledning att dölja sanningen. Det vi talar om här är beroende som så att säga går i sidled, ”horisontellt beroende”.
Den enklaste formen av sådant beroende är när två personer har bevittnat, säg, en
olycka eller ett brott. När de sedan ska redogöra för sina iakttagelser, kanske vid en rättegång, är det stor skillnad om de har haft kontakt med varandra efter händelsen eller
inte. Om de inte har haft kontakt med varandra kommer deras berättelser sannolikt att
skilja sig en del från varandra. Men det de är ense om stämmer troligen med verkligheten. Om de däremot känner varandra och pratar med varandra efteråt kommer de
förmodligen att ”prata ihop” sig.
Omedvetet kommer de att jämka samman sina båda versioner till en. Deras båda
vittnesmål blir då inte mera värda än ett enda. Därför är det viktigt att veta om vittnen
har haft kontakt med varandra eller inte. Detta får en viktig konsekvens: Att två berättelser är mycket lika varandra talar inte för att de är trovärdiga, utan tvärtom. Hittar
man ordagranna likheter mellan två berättelser, muntliga eller skriftliga, finns det starka skäl att misstänka att de är beroende av varandra. Är det muntliga berättelser har
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man förmodligen pratat ihop sig, är det skriftliga källor har den ena troligen skrivit av
den andra. Samma sak om flera vittnen till ett komplicerat händelseförlopp väljer ut
exakt samma episoder.
Detta har betydelse för hur man ska bedöma en viktig historisk fråga. Förintelsen,
nazisternas massmord på Europas judar under det andra världskriget, förnekas ibland
trots vad som förefaller vara en överväldigande bevisning. Ett av de s k revisionisternas
argument är att de överlevandes vittnesmål skiljer sig från varandra. Men i själva verket talar motsägelserna för att vittnesmålen är sanna. Eftersom människor aldrig uppfattar samma sak exakt likadant, och eftersom minnet förändras med tiden, kan vittnesmål som är oberoende av varandra helt enkelt inte vara likadana. Hade däremot
många berättelser överensstämt i detalj kunde det finnas anledning att ifrågasätta deras
trovärdighet.
I journalistiken är principen om de oberoende källorna väletablerad. Inte minst har
det numera närmast klassiska journalistiska avslöjandet – Watergateaffären – bidragit
till principens auktoritet.
Den  juni  greps fem inbrottstjuvar i det demokratiska partiets högkvarter i
bostadskomplexet Watergate i Washington. Noteringar i deras anteckningsböcker
visade att de hade kontakter i Vita huset, men till en början verkade det inte vara någon
större politisk affär.
På Washington Post misstänkte man emellertid att det låg mer bakom inbrottet än
det föreföll. Två unga reportrar, Carl Bernstein och Bob Woodward, fick i uppdrag att
granska fallet på heltid. De lyckades avslöja kontakter allt högre upp i Vita husets hierarki, samtidigt som det visade sig att inbrottet bara var en liten del i en större kampanj
för att motarbeta demokraterna inför höstens presidentval. Till slut kunde man bevisa
att president Nixon själv var inblandad i den illegala verksamheten. Han hotades av
riksrätt med påföljande avsättning, men valde i stället att avgå frivilligt i augusti .
Bernstein och Woodward lade ner ett enormt arbete på att avslöja Watergate. Deras
arbetsmetoder visar tydligt den undersökande journalistikens särprägel. I den bok de
efteråt skrev om Watergate förekommer ständigt uttryck som ”en förutvarande tjänsteman inom Nixonadministrationen”, ”en källa inom den statliga förvaltningen”, ”en
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FBI-agent” o s v. De påstår att de till slut hade en förteckning på flera hundra personer som de ringde till minst två gånger i veckan. De flesta källorna var anonyma.
Under de omständigheter som rådde var det självklart att uppgiftslämnarna inte ville
skylta med sina namn i tidningen, men det minskade givetvis uppgifternas trovärdighet.
Den mest berömda av de anonyma källorna var den legendariske Deep Throat, en
källa inom den statliga förvaltningen som hade tillgång till information både från
kommittén för president Nixons återval och Vita huset. Han var en vän till Woodward
och fick bara kontaktas i särskilt viktiga frågor. Hans uppgifter fick bara användas för
att bekräfta sådant som journalisterna hade fått från annat håll. Intervjuerna med Deep
Throat fick snart drag av agentroman. När Woodward ville ha kontakt skulle han flytta
en blomkruka i ett fönster. Sedan träffades de i ett underjordiskt garage efter att först
noga ha kontrollerat att de inte var skuggade. Woodward hade lovat att inte avslöja
Deep Throats identitet, och det gjorde han inte heller. Källans identitet har ännu inte
avslöjats. Kanske han inte ens har existerat. Bernstein och Woodward kanske bluffade.
I vilket fall som helst är det intressant att de ansåg det vara så viktigt för trovärdigheten att ha flera oberoende källor att de lyfte fram Deep Throat, vare sig han existerade
eller var påhittad.
Beroende kan uppstå också på andra sätt än genom att man pratar ihop sig. Ett ögonvittne kan ha snappat upp information på många olika sätt. Bilder på misstänkta eller
s k fantombilder på efterlysta kan exempelvis påverka vittnen i brottmål. Till de mest
omdiskuterade fallen av denna typ hör Lisbet Palmes vittnesmål i processen mot
Christer Pettersson. När hovrätten inte accepterade hennes utpekande av Pettersson
berodde detta delvis på att hon tidigare hade sett en fantombild på mördaren. Hon
hade också fått veta att den misstänkte var alkoholiserad och hon påstås vid vittneskonfrontationen ha sagt: ”Det ser man ju vem som är alkoholist” eller något
liknande. Sådant kan räcka för att minska ett vittnesmåls trovärdighet.
I styckmordsfallet fanns en liknande komplikation. Vid den vittneskonfrontation där
den kvinnliga fotohandlaren pekade ut den ene av de misstänkta läkarna formulerade
hon sig bland annat så här i dialog med förhörsledarna:
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ANNIKA S: Jaa ... Får se om jag hittar papper och penna och allting. Nummer ... nio skulle
jag ...
EHRENBRAND: Backa ...
WINGQVIST: Backa så ... Ja, det är nio.
ANNIKA S : (ohörbart)
WINGQVIST: Ska vi backa mer?
ANNIKA S: Jaa ... Så var det han ...
WINGQVIST: Backa.
...
ANNIKA S: Nummer fem ... (ohörbart) känt med.
EHRENBRAND: Nummer fem?
ANNIKA S: Mm.
EHRENBRAND: Vad är det som gör att du drar dig till minnes det utseendet?
ANNIKA S: Jo, han påminner mest ... (paus) om han som ... (paus) lämnade filmen.
EHRENBRAND: (ohörbart)
ANNIKA S: Jaa.
WINGQVIST: Det gör han?
ANNIKA S: Jaa.
EHRENBRAND: Kan du utveckla det där lite grann, tror du?14

Liksom sin man tvekar alltså kvinnan mellan nummer fem och nummer nio som tydligen är mycket lika varandra. Men man kan konstatera att förhörsledaren är mera
intresserad av nummer fem – den misstänkte läkaren – än av nummer nio. När nummer nio är aktuell talar han bara om att backa bandet, men när man kommer till
numm-er fem ställer han följdfrågor. Han kan alltså omedvetet ha styrt in kvinnans
tankar på nummer fem och fått henne att, lika omedvetet, bli mer övertygad i sitt utpekande än hon annars skulle ha varit. Hur stor betydelse sådan omedveten påverkan har
kan diskuteras. Den kan i varje fall undvikas om den som sköter utfrågningen själv inte
vet vem som är misstänkt.
Det kan ibland behövas ganska litet för att en människa ska påverkas. I en amerikansk undersökning fann man till exempel att svarta, afroamerikaner, som intervjuades
14
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gav helt andra svar när intervjuaren själv var svart än när de intervjuades av vita. När
intervjuaren var svart svarade bara två procent att en afroamerikan bör vända sig till
polisen för att kräva sin rätt och tre procent att han eller hon skulle vända sig till domstol. När intervjuaren var vit blev siffrorna betydligt högre, femton och tolv procent.
Orsaken är naturligtvis att de intervjuade var mer misstänksamma och därför mindre
uppriktiga mot vita intervjuare än mot svarta.
Om människor intervjuas i grupp påverkas de lätt av de andra i gruppen. I gruppintervjuer med unga medicinstuderande framstod de flesta som cyniker, men när de
intervjuades var för sig uttryckte de mer idealistiska känslor. De trodde att kamraterna
var cyniska och ville anpassa sig till dem. Det kan till och med ha betydelse var en intervju äger rum. Svaren kan bli annorlunda om intervjun äger rum i hemmet, på en
offentlig lokal eller på arbetsplatsen.
Svaren på opinionsundersökningar och enkäter kan bli olika om de sker per telefon,
där både intervjuaren och den intervjuade är jäktade, eller om det sker skriftligt så att
den som svarar på enkäten har god tid på sig att fundera.
Experiment visar att det till och med går att plantera in falska barndomsminnen.
Experimentet, som gjordes i USA, gick ut på att man konstruerade en i sig ganska trovärdig historia om ett barn som går vilse på ett varuhus, gråter och får hjälp av en vänlig främling att återförenas med sina föräldrar. Man hade tidigare intervjuat släktingar
om verkliga händelser i försökspersonens barndom. För säkerhets skull hade man kontrollerat med släktingarna att försökspersonerna inte som barn hade gått vilse i något
varuhus. Sedan valde man ut tre verkliga episoder ur försökspersonernas liv, skrev korta
referat av dem och smög så in berättelsen om varuhuset bland dem.
Försökspersonerna fick sedan läsa anteckningarna. Drygt en fjärdedel av dem angav
då att de kom ihåg den gång de kom bort från mamma och pappa under shoppingrundan.
Det kan faktiskt ifrågasättas om det över huvud taget finns några oberoende källor.
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Beroende ur ett vertikalt perspektiv – tradering
Att man inte ska tro på rykten är en trivial sanning. Alla vet att ryktet gör hönor av fjädrar. En viktig källkritisk regel är därför att man främst ska använda sig av förstahandskällor, sådana som själva har sett eller upplevt det de berättar om. Berättelser som återberättas, traderas, förvanskas på vägen, och de förvanskas vanligen rejält. Att det förhåller sig så är visserligen självklart. Men som vanligt är det inte alltid så lätt att i praktiken hantera denna självklarhet. Vi ska se några exempel.
Missförhållanden i äldrevården förekommer tyvärr, och att medierna i sådana fall slår
larm är naturligtvis bra. Men ibland kan effekten utebli och kritiken slå tillbaka på
mediet självt. Det hände en gång då Dagens Eko uppmärksammade vanvård på ett servicehem i Stockholm. Reportern hade slarvat och kommit med påståenden som inte
kunde beläggas, med resultat att debatten kom att handla, inte om förhållandena på
servicehemmet, utan om Ekots arbetsmetoder.
Ett av Ekots problem var att personalen inte ville ställa upp på intervjuer. En av de
få som uttalade sig var en ung vikarie som inte längre var anställd på servicehemmet.
Hon sade bland annat:
Det var en tant som fick ligga tre dygn utan att någon hade upptäckt henne, för att man
hade glömt att kolla toalettlarmet.

Den f d vikarien hade ingen anledning att ljuga, och Ekot gick ut med hennes uttalande. Men därmed var saken inte utagerad. I Ekot sades följande dag:
När det gäller uppgifterna som framfördes i Ekot i går, om pensionären som legat död i tre
dygn utan upptäckt, råder det delade meningar om vad som egentligen hänt. Rebecka
Lindberg [vikarien] säger att omständigheterna kring dödsfallet var allmänt kända bland
personalen.
Ledningen för Svensk Hemservice AB, som alltså på entreprenad driver Trossen [servicehemmets namn], och socialdistriktets äldrevårdsansvarige tillbakavisar bestämt uppgifterna.
Enligt deras version skulle pensionären fallit och legat hjälplös i lite över ett dygn innan personalen funnit henne, därefter skulle den gamla ha dött efter två dygn på sjukhus. Denna
tragiska incident finns alltså i flera motstridiga versioner.

Det är uppenbart att de båda motstridiga versionerna inte är likvärdiga. En represen-
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tant för Svensk Hemservice AB gjorde under den pressdebatt som följde denna kommentar:
Få saker registreras så noggrant som ett dödsfall. Det är bara att begära fram handlingarna
– och försöker ansvarig myndighet undanhålla dem blir saken bara värre.

Med andra ord: Om man hävdade att dödsfallet hade ägt rum på det sätt Rebecka
Lindberg beskrev innebar det en allvarlig anklagelse. Någon sådan anklagelse kom Ekot
inte med. Det sannolika är att Rebecka Lindberg hade missförstått vad hennes kolleger
sade. Det är lätt att blanda ihop ”dog efter tre dagar” med ”låg död i tre dagar”.
Under krig och konflikter florerar rykten mer än annars. Och då är det särskilt viktigt att kontrollera om det är förstahandsuppgifter man tar del av eller om det är frågan om traderade påståenden.
I en artikel i Dagens Nyheter intervjuas en psykolog, Sven-Åke Christiansson, om
flyktingars berättelser från striderna i Kosovo 1999. Han betonar vikten av att kontrollera om berättelserna är självupplevda eller inte och nämner båda de slag av beroende som behandlats ovan, horisontellt och vertikalt:

DN 18/5 -99
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– Självklart sker en påverkan av vad andra har varit med om. Man känner en trygghet bland
folk som har upplevt samma saker och har ett stort behov av att få sina upplevelser ventilerade och bekräftade ...
Efter att ha läst den enkät med ett 30-tal flyktingar från Kosovo som DN publicerade den
30 april säger Sven-Åke Christiansson att vittnesmålen är väldigt lika varandra – men att
det hos många saknas personliga minnen. ...
Det är svårt att veta vad som är ett personligt minne och vad som är kollektiva minnen. Det
är inte säkert att den återkommande detaljen, att huset har bränts ned, är det som alla
minns bäst. Någon kan minnas bättre hur en släkting gick förlorad.
– Minnet är väldigt lättpåverkat, det vet vi från minnesforskningen. Det kan skapa skeenden som vi minns trots att vi bara fått dem berättade. Ju mer man pratar med andra desto
svårare får vi att separera vad som är självupplevt och vad som är konstruerat. Att rapporterna om övergrepp är sanna betvivlar han inte. Problemet är att avgöra omfattningen, eftersom det är svårt att säga vad en person själv har upplevt och vad som grundar sig på andras
berättelser.15

På samma sida i tidningen diskuteras flyktingars berättelser av en erfaren korrespondent, Mats Lundegård:
En utmattad kosovoalbansk kvinna ligger nerbäddad i ett sjukvårdstält vid gränsövergången norr om staden Teovo i Makedonien. Hon berättar för norsk radio om sina upplevelser.
Den albanske tolken, också han flykting från Kosovo, återger ohyggligheterna. Hus har
bränts i hennes by och människor har skjutits till döds framför hennes ögon. En havande
kvinna sprättades upp och man tog ut fostret och lade in en död katt i stället. Skolläraren
fick sina ögon utsugna innan han kastades i ett brinnande hus.
Den klassiska berättelsen om barbarers framfart.
Vi har talat med den här kvinnan litet senare. Vi har en annan tolk. Hon översätter, som jag
förstår det med stor omsorg om detaljerna i kvinnans berättelse. Den är förfärlig i sig.
Serberna har jagat henne från hus och hem och de stack faktiskt ett stall i brand i hennes
by. Hennes man misshandlades. Det sista hon minns av honom är när han står på knä och
en uniformerad man pucklar på honom med en grov käpp. Sedan tog hon till flykten och
irrade i många dagar innan hon kom över gränsen till Makedonien.
15

”Svårt att värdera vittnesmål”, DN 1999-05-18.
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Hon är ensam och utmattad och utom sig och hon vet ingenting om sina anhöriga. Men
hon har inte sett någon dödas. Hon har inte sett någon stympas i byn. Hon vet ingenting
om likhögar eller massakrer.
I varje konflikt finns de fördrivna och deras vittnesmål. De erbjuds som sanningar, ofta i en
komplicerad och laddad situation där fakta och förlopp är föga kända. Propaganda och desinformation skymmer sikten för envar som vill ta reda på vad som verkligen sker.
Det är i den miljön flyktingarna berättar. Och rapportörerna lyssnar. ...
Hur vet man vad som är sant?
Man vet inte. Man får känna sig för. Man får värja sig mot de skriande överdrifterna. Man
får avvisa historier som är litet för bra. Man får tänka i teknikaliteter: Hur många bussar
krävs för att flytta tiotusen flyktingar från A till B på en timme? Hur lång tid tar det att
slakta och begrava hundra människor – och hur många slaktare krävs? Om tiotusen människor dödats under en belägring som varat si och så länge betyder att ett visst antal människor dödats varje dag; tror vi det, verkar det rimligt?
Samtidigt som man alltid måste tvivla måste man minnas att ingenting är människan
främmande, inget illdåd otroligt, ingen bestialitet otänkbar.16

Det är alltså helt enkelt eftertänksamhet Lundegård pläderar för. Att fundera över vad
som är rimligt.
Han antyder också ett problem som inte diskuteras så ofta, nämligen beroendet av
tolk. Det verkar nämligen som om Lundegård anser att åtminstone en del av kvinnans
överdrifter härstammar från tolken. Här har vi en ganska stor felkälla. Eftersom tolken
är ett mellanled mellan intervjuaren och intervjupersonen är tolkning faktiskt ett slags
tradering. Det finns en rad sätt på vilka tolkningen kan leda till fel:
– Tolken kan medvetet förvränga vad intervjupersonen säger. Det förefaller vara det
Lundegård misstänker har hänt i fallet med den kosovoalbanska kvinnan.
– Tolken kan missförstå intervjuarens fråga. Om varken intervjuaren eller tolken
talar sitt modersmål kan sådana missförstånd lätt uppstå.
– Intervjupersonen kan missförstå vad tolken säger.
– Tolken kan missförstå vad intervjupersonen säger.
– Intervjuaren kan missförstå vad tolken säger.
16

”Sanningen relativ i krigets Kosovo”, DN 1999-05-18.
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Man tror gärna att ju närmare händelsernas centrum man befinner sig, desto trovärdigare uppgifter får man. Och det ligger naturligtvis mycket i det. Det är ju därför det är
så viktigt att det finns korrespondenter på plats i krig och krissituationer. Journalisten
som befinner sig på plats kan få sin information direkt utan att den behöver gå genom
nyhetsbyråer eller myndigheter. Men det är inte alltid säkert att den som befinner sig
på plats vet bäst.
En av de svenska journalister som bevakade Timisoarahändelserna kommenterade i
efterhand:
Det var ifrån de män jag mötte i Operahuset jag fick, som jag tyckte, alla dessa vansinnigt
säkra uppgifterna. Männen verkade ju så tillförlitliga. Deras beskrivning var så detaljerad att
jag inte misstänkte något. Men jag har förstått att de dödstal de refererade till var inte deras
egna beräkningar, utan siffror de hört i utländska nyhetssändningar, ungerska och jugoslaviska i första hand.

Egentligen är det självklart att lokalbefolkningen var beroende av massmedierna. Hur
skulle invånarna i Timisoara kunna veta exakt hur många människor som dött? De var
naturligtvis lika beroende av massmedierna som alla andra. Så är det som regel.
Ögonvittnen till olyckor, bränder, terrordåd, krigshandlingar kan bara uttala sig med
säkerhet om det de själva har upplevt, och det är vanligen bara en mycket liten del av
händelsen. I ett förvirrat läge kan de dessutom ha missuppfattat mycket. Men det är
lätt att slentrianmässigt utgå ifrån att den som befinner sig på plats vet bäst.
Det är därför viktigt, exempelvis för journalister som bevakar dramatiska händelser,
att alltid fråga om den de intervjuar verkligen själv har sett det han eller hon berättar
eller om han/hon har hört det från någon annan. Här slarvas det alltför ofta.
Exemplet ovan var ett fall av det som brukar kallas för ”rundgång i medierna”. Ett
påstående sprids i ett medium, refereras i ett annat, som i sin tur blir refererat i ett tredje och så vidare. I Timisoarafallet gjorde påståendet om antalet döda en avstickare till
mediernas publik – lokalbefolkningen i staden – för att sedan åter hamna i medierna,
förklätt till en förstahandsuppgift. En form av rundgång i medierna som blir allt vanligare i och med att tidningarnas arkiv datoriseras är att felaktigheter cirkulerar.
Följande exempel är ganska oskyldigt, men tankeväckande:
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Den  augusti  publicerade Dagens Nyheter ett porträtt av Carl Bildt i samband
med hans avgång som partiledare. Artikeln inleddes med vad som påstods vara ett
exempel på Bildts tidiga offentliga framträdanden.
”Regeringen beslöt i fredagens konselj att som ledamot av skolöverstyrelsen utse Carl Bildt.
Han är som  tidigare omtalat, gymnasist från Kristinehamn,  år, ledamot av Secos centralstyrelse ...”
Så står det i ett av de första klippen i :s arkiv om Carl Bildt. Notisen var publicerad den
 september . Då hade han sedan länge varit engagerad i elevarbetet och han skrev
också artiklar i skolfrågor för Aftonbladet.

I den här lilla notisen är alla uppgifter felaktiga. Carl Bildt har aldrig varit ledamot av
skolöverstyrelsen, han kommer inte från Kristinehamn utan från Halmstad, han var vid
den aktuella tiden inte gymnasist utan student, han var  år, inte , var inte ledamot
av Secos centralstyrelse och han skrev inte om skolfrågor i Aftonbladet.
 hade förväxlat honom med en kusin som hette Lars Bildt.
Tendens
Naturligtvis måste man räkna med att den som står inför rätta nekar till brott vare sig
han är skyldig eller inte. Och givetvis får man räkna med att en politiker bara berättar
om det hans eller hennes parti kan vara stolt över, inte om problemen. Man kan inte
heller vänta sig att i en annons för ett tvättmedel få veta att det kan ge allergiska reaktioner. De här källorna är tendentiösa, partiska, eftersom de har intresse av att dölja
sanningen. Det innebär naturligtvis inte att alla som har intresse i något ljuger. Men
det innebär att det finns skäl att vara misstänksam.
Ja, detta är självklart i teorin, som så ofta i källkritiken. Men i praktiken kan tendensen – liksom de andra källkritiska principerna – vara svår att hantera. Har man bara
en partisk källa kan den verka trovärdig, och risken är stor att man faller för dess version utan att kontrollera uppgifterna. Ibland kan det dessutom vara svårt att avgöra om
källan verkligen är tendentiös eller i vilken riktning tendensen går.
Man kan skilja mellan två slags tendentiösa källor, nämligen rena lögner och halvsanningar.
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De rena lögnerna är förmodligen relativt sällsynta. Beträffande dem råder något som vi
kan kalla Hitlers princip. Hitler ansåg nämligen att ska man ljuga ska man ta i ordentligt. Folk kan inte föreställa sig att man kan vara så fräck, och så tror de på en. Vi har
redan sett exempel på Hitlers princip. Hans falska dagbok är ett gott exempel. De falska
offren i Timisoara är ett annat. Ett tredje är kuvöserna i Kuwait.
Det är en händelse från det s k Gulfkriget . Detta började som bekant med att
Irak angrep och ockuperade Kuwait. Sedan gick det flera månader innan en koalition
under :s ledning samlades för att befria landet. Det var från början inte alls självklart att  skulle gripa in, utan frågan debatterades livligt i den amerikanska kongressen innan den fattade sitt beslut om krig. Ett vittnesmål vid ett kongressutskott spelade en inte obetydlig roll i diskussionerna.
Det var en -årig flicka, presenterad som flykting från Kuwait, som gråtande berättade hur hon hade sett irakiska soldater rusa in på ett sjukhus, slita upp för tidigt födda
barn ur deras kuvöser, slänga dem på golvet och bära i väg med kuvöserna. Berättelsen
spreds över världen via TV och engagerade bland annat Amnesty International. Men
senare visade det sig att flickan inte alls var någon flykting. Hon var i själva verket dotter till Kuwaits ambassadör i Förenta staterna och hade befunnit sig där hela tiden.
Bakom historien låg en stor -firma som Kuwait hade engagerat. Men när bluffen
avslöjades hade den redan haft önskad effekt. Då var kriget över.
De här exemplen har alla anknytning till krig. Och det är nog i samband med krig
och stora konflikter som rena lögner är vanligast. I sådana situationer får man räkna
med att alla parter ljuger. I bästa fall kommer sanningen fram så småningom.
I mera fredliga och vardagliga sammanhang är det halvsanningar som dominerar. En
vanlig variant av halvsanning är att göra ett skevt urval av fakta. Man kommer med en
rad i och för sig sanna påståenden men utelämnar sådana som inte passar med den bild
man vill ge. Eller också överdriver man i en riktning och tonar ner i en annan.
Resultatet blir att det inte går att beslå en med lögn, samtidigt som man får fram sitt
budskap. Ofta går det att manipulera effektivare med halvsanningar än med rena lögner. Mottagarna kanske inte ens uppfattar att informationen är tendentiös. Vi ska se
några exempel.
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En artikel i Svenska Dagbladet  hade rubriken ”Lavinartad ökning av rohypnolbeslag”. Ingressen lyder:
Den svenska tullens beslag av insmugglade rohypnoltabletter ökar kraftigt i år. Hittills har
460 000 sömntabletter hittats, jämfört med 25 000 tabletter under hela förra året. Det är
legalt exporterade tabletter till Ryssland och andra östeuropeiska länder som smugglas till
Norden.17

En stor del av artikeln bygger på uppgifter från en kriminalinspektör som bland annat
säger att smugglingen kommer att öka ännu mer i framtiden. Varför just han är tillfrågad är oklart, eftersom han inte tycks vara expert på smugglingsproblematiken. Men
kanske var han den enda källa som stod till buds när reportern i all hast jagade någon
som kunde kommentera ökningen. Eftersom ”kriminalinspektör” är en titel som inger
förtroende hos läsarna är det antagligen inte många som funderar över vad han bygger
sitt antagande på. Reportern frågar inte heller om det. Kanske är hon så välvilligt
inställd till polisens och tullens arbete med att stoppa smugglingen att hon glömmer
bort just den följdfrågan. Det ligger i polisens intresse att det blir känt vilket stort problem ökningen av rohypnolbeslag är, eftersom det kan leda till att de får utökade resurser. Den slutsats man kan dra är att uppgifterna i artikeln kanske stämmer, men att det
kan finnas skäl att misstänka att de är överdrivna.
På liknande sätt förhåller det sig med en artikel i Blekinge Läns Tidning som handlar om att eleverna på gymnasiets teoretiska program är mer stressade än de som följer
något av de friare programmen. Fyra 16-åriga flickor som går på det naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i Karlskrona intervjuas. Dessutom intervjuas en
skolsköterska. Flickorna säger mycket riktigt att de är stressade:
– Vi har prov varje vecka fram till jul. Vi hinner inte med annat än skolan, läxorna och att
sova, säger fyra flickor på Ehrensvärdska gymnasiets första årskurs, naturvetenskapligt program.

I fortsättningen av artikeln lägger flickorna ut texten om hur stressade de är. Även skolsköterskan betonar att eleverna är mycket stressade.18
Att artikeln ser ut som den gör kan bero på flera saker som inte har direkt med stressen i skolan att göra. Det kan hända att flickorna har anpassat svaren till den frågande
17

Svenska Dagbladet 2002-12-03.

18

Blekinge Läns Tidning: ”Eleverna blir sjuka av stressen”, 02-11-29.
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journalisten som kanske ställde ledande frågor. Kanske journalisten också valde ut sina
intervjupersoner för att få de svar hon ville ha. Det kan till och med hända att flera elever har intervjuats och att bara svaren från dem som gav ”rätt” svar publicerades.
Flickorna kan också ha påverkat varandra när de svarade. Skolsköterskan kanske också
har överdrivit. Hon kan vilja ge intrycket att hon tar eleverna på allvar. Och journalisten kan ha utelämnat hennes eventuella reservationer.
Artiklar av den här typen är förutsägbara. Det kan ha gått till så att tidningen fått en
uppgift om att elever på de teoretiska programmen i gymnasiet är stressade. En journalist har fått i uppdrag att ta reda på hur det förhåller sig, bestämmer sig på förhand
att betona stressen och lägger upp arbetet så att hon får de önskade svaren. Det torde
vara ganska vanligt att tidningsartiklar kommer till på det sättet. De blir inte lögnaktiga, men kanske inte riktigt sanna heller. I en del situationer går det knappast att undvika att vara tendentiös. Det gäller i varje fall för massmedierna. Följande artikel i
Expressen med rubriken ”Mariam, 4, får vård trots FN-sanktioner” är ett exempel.
Artikeln handlar om Irak som när artikeln skrevs styrdes av den grymme diktatorn
Saddam Hussein, samtidigt som landet var utsatt för hårda FN-sanktioner. Artikeln
lyder:
• LONDON. Den fyraåriga irakiska flickan Mariam Hamza är svårt sjuk i leukemi. Nu ska
hon få vård i Storbritannien. Men det finns de som hävdar att diktatorn Saddam Hussein
utnyttjar flickan i propagandasyfte.
Den engelske parlamentsledamoten George Galloway har engagerat sig i fallet med den
svårt sjuka irakiska flickan Mariam Hamza.
Han hävdar att hon är ett av tusentals offer för FN:s sanktioner gentemot Irak.
Parlamentsledamoten för labourpartiet har lyckats utfärda tillstånd för lilla Mariam att få
vård vid en specialistklinik i Glasgow – trots sanktionerna mot Irak. I går kom Mariam med
flyg från Jordanien till flygplatsen Heathrow väster om London.
Tidigare hade hon förts ut med ett FN-flyg från Bagdad i Irak. I dag åker hon till barnsjukhuset i Glasgow för vård mot sin blodsjukdom.
Irakiska oppositionsgrupper i London hävdar att den irakiska diktatorn Saddam Hussein
utnyttjar den lilla flickan i syfte att få västvärldens regeringar att lätta på sanktionerna mot Irak.
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George Galloway försvarar dock beslutet att föra Mariam till Storbritannien för vård:
– Faktum är att den här lilla flickan dör om hon inte får vård i Storbritannien.19

Artikeln är inte vinklad på flickan och hennes sjukdom som man kanske kunde vänta.
Vinkeln är i stället politisk. Samtidigt uttrycker sig journalisten försiktigt med flera
reservationer. Det finns ”de” som ”hävdar” att Saddam Hussein utnyttjar flickan i sin
propaganda. Senare i artikeln framgår det att det är irakiska oppositionsgrupper som
hävdar detta. Å andra sidan ”hävdar” parlamentsledamoten som tagit sig an flickans sak
att Mariam bara är ett av tusentals offer för FN:s sanktioner. Mariam beskrivs alltså
som en bricka i ett politiskt spel.
Hur ska vi uppfatta denna artikel? För det första finns det ingen anledning att tvivla på att flickan verkligen är sjuk i leukemi. Och att avancerad behandling är nödvändig för att kunna överleva leukemi är nog de flesta av tidningens läsare medvetna om.
För det andra är det uppenbart att Saddam Hussein utnyttjar Mariam i propagandasyfte. Hon är ju en utmärkt illustration till hur hårt sanktionerna slår mot den irakiska
civilbefolkningen. Iraks president, som västvärldens massmedier i åratal har utmålat
som en blodig tyrann, har därmed fått ett utmärkt tillfälle att vinna sympatier.
För det tredje är det givet att FN-sanktionerna förorsakar lidande och död i den irakiska civilbefolkningen. (En annan sak är att man kan anse att Saddam Hussein sist och
slutligen har ansvaret för detta, eftersom han inte följer FN:s direktiv.)
Det finns därför tre tänkbara sätt för en journalist att vinkla denna händelse:
– På flickan och medlidande med henne. Därmed går man indirekt Saddam
Husseins ärenden.
– På flickan som ett exempel på hur FN:s sanktioner slår. Därmed tar man öppen
ställning för Saddam Hussein och mot FN.
– På hur fallet utnyttjas av Saddam Hussein. Därmed tar man indirekt ställning för
den irakiska oppositionen och för FN och dess sanktionspolitik.
Expressen valde den tredje vinkeln. Men hur man än skriver om detta fall kan man inte
undgå att ta ställning, antingen för Saddam Hussein eller för oppositionen mot
honom.
Ibland har den som presenterar informationen inget intresse av att ge en ensidig bild.
19

Expressen 1998-04-16.
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I stället kan ensidigheten bero på det material han eller hon har att arbeta med. Bosse
Schön, som gjorde TV-programmen Svenskarna som stred för Hitler, har också skrivit
en bok på samma tema och med samma titel. Det är en mycket intressant skildring av
hur ett antal svenskar enrollerade sig i den tyska armén. Man får veta deras bakgrund,
hur deras motiv såg ut, hur de levde, allt uppgifter som tidigare har varit okända,
åtminstone för allmänheten. Boken är alltså i högsta grad läsvärd, man kan till och med
säga att den är viktig. Men läser man noggrant finner man något som verkar underligt.
Den tyska arméns brutalitet, framför allt på östfronten, är välkänd. Det var inte bara
judar som drabbades, utan även ryssar, polacker och andra nationaliteter behandlades
som ”undermänniskor”. Tortyr, avrättningar, rena massakrer var vanligt förekommande. Men om detta får man inte veta någonting i Svenskarna som stred för Hitler.
Däremot får man veta mycket om de ryska soldaternas brutalitet och grymhet. Hur
kommer sig detta? Har författaren nazistsympatier?
Inte alls. Förklaringen ligger i de källor Bosse Schön har använt. Hans huvudkällor
är soldaterna själva. Det är brev de har skrivit hem, det är artiklar de har skrivit i olika
nazisttidningar, det är intervjuer med överlevande veteraner. Och man skriver inte
gärna hem till mamma och berättar att man har varit med om att tortera fångar. Man
skryter inte heller med det i pressen. Man är inte heller så benägen att spontant berätta
om sådana saker för en intervjuare decennier efteråt. Själva källornas karaktär ger alltså en ensidig bild. Schön har för övrigt varit medveten om problemet och skrivit en ny
bok med titeln Där järnkorsen växer där han har försökt ta reda på hur det förhåller sig
med svenskarna och krigsförbrytelserna. Han har gått igenom Säpos akter om soldaterna och har intervjuat några av veteranerna en gång till. Det visade sig vara ganska
svårt, men han fick veta att några av veteranerna faktiskt hade bevittnat massakrer.
Däremot var det ingen som medgav att han själv hade deltagit i några krigsförbrytelser.
Men det behöver inte vara fråga om så dramatiska händelser för att den här effekten
ska uppstå. Det är vanligt att tillgången till källor styr den bild man får. Den som exempelvis skriver en bok om ett företag på företagets uppdrag får tillgång till en mängd
fakta, men knappast några som är särskilt negativa för företaget. Om författaren i stället får kontakt med en tidigare hög tjänsteman inom företaget som har hoppat av efter
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att ha kommit i konflikt med ledningen och som ställer sina dagboksanteckningar till
förfogande, då lär bilden bli betydligt mörkare.
Företag har givetvis intresse av att framstå i så god dager som möjligt. En handbok
för företagare visar hur detta kan ske. Inga av råden i boken går ut på att man ska ljuga
eller förvränga sanningen. Men naturligtvis handlar det om att framstå i god dager.
Några citat:
Varje företag är beroende av att dess omgivning har en riktig och positiv uppfattning av ett
företag och dess verksamhet. Image och profil har nära samband med ekonomiska resultat.
Det sätt på vilket företaget framställs i pressen får därför stor betydelse för hur det uppfattas. Detta gör kommunikation genom pressen till ett viktigt styr- och kommunikationsmedel. Den traditionella bilden av pressen som relativt oberoende och objektiv ger den en speciell genomslagskraft. Det överordnade målet för det pressrelaterade informationsarbetet
måste vara att se till att pressen i det långa loppet beskriver företaget på ett tillfredsställanden sätt och målar upp en bild av verksamheten som är riktig och realistisk.
Bra intervjuobjekt skriver artikeln åt journalisten. De vet precis vad de vill ha fram, och har
arbetat med formuleringar av budskap och uttalanden innan journalisten kommer.
Formuleringarna är baserade på kunskaper om vad journalister behöver och hur de skriver
artiklar ...
Pressmeddelanden bör utformas på samma sätt som journalister skriver sina artiklar.
Ett bra alternativ till att skicka ett pressmeddelande och försöka få en facktidningsredaktör
intresserad av ett ämne, är att skriva en artikel själv eller betala en journalist för att göra
det ...
Insända reportage får inte framstå som solskenshistorier och annonser av stora format. Ju
mindre skryt och rosande omnämnanden av den egna verksamheten, desto bättre. Rena
reklamtexter kommer att avvisas omedelbart, och avsändaren blir stämplad som oseriös. För
att bli accepterade måste sådana artiklar tillfredsställa allmänna journalistiska kriterier och
kvalitetskrav. Det innebär bland annat att de bör vara så neutrala, seriösa och sakliga som
möjligt.20

20

Peter Karaszi: ”Använd pressen. Handbok i hur ditt företag kan använda pressen som informationskanal”. PK finansinformation AB,

Stockholm 1991.
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Det handlar inte om att ljuga, det betonar författaren starkt. Däremot handlar det om
att såvitt möjligt dölja vem som egentligen står bakom informationen. Den – positiva
– information som egentligen härstammar från företaget ska framstå som ett verk av
opartiska journalister.
Det är inte bara enskilda företag som försöker påverka opinionen. Väl så viktiga är
olika PR-firmor och lobbyföretag som på uppdrag av olika intressenter arbetar för att
påverka politiker och andra beslutsfattare. Exemplet med kuvöserna i Kuwait visar hur
ett PR-företag gick ut med klart felaktig information.
Men det vanliga är att informationen i och för sig är sann men ensidig och/eller överdriven. Också här döljer man ofta vem som står bakom informationen.
Det kan handla om att ett par metallarbetare träder fram och uttalar sig i en fråga
som har med bilism att göra. De har ett samarbete med ett företag i motorbranschen,
men detta vill de inte framträda öppet med, eftersom effekten på opinionen blir bättre om arbetarna uppträder ensamma.
När Mjölkfrämjandet hänvisar till en forskare som uttalar sig om hur nyttigt det är
för barn att dricka mjölk låter det trovärdigt. Men när man får veta att han i själva verket är företagsekonom som bedriver forskning, inte i näringslära eller skolmatens kvalitet, utan enbart om hur mycket och vad barnen äter och dricker minskar hans trovärdighet betydligt.
Det kan i detta sammanhang också vara bra att veta att Mjölkfrämjandet är en mejeriernas egen PR-grupp som arbetar för att sälja så mycket mjölk som möjligt. Detta är
ingen hemlighet, men det är inte heller säkert att alla känner till det.
Lobbying är en helt laglig och accepterad verksamhet. Men den är problematisk.
Eftersom tjänstemän och politiker ofta inte har tid och resurser att själva sätta sig in i
olika sakfrågor blir de lätt beroende av lobbyister. Det är därför viktigt att vara medveten om att lobbying förekommer och att om möjligt ta reda på om lobbyister har varit
med om att ta fram den information man möter.
Tendentiös information är ofta mycket medveten och skicklig. Men paradoxalt nog
kan de omedvetna halvsanningarna eller till och med lögnerna vara effektivare än de
medvetna. Den som ska lura andra bör alltså först lura sig själv. Hur kommer det sig?
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Vi tänker oss ett relativt enkelt rättsfall, säg en beskyllning för polismisshandel.
Demonstranten vittnar om hur polisen oprovocerat rusade på honom, överöste honom
med okvädinsord, slog ner honom med sin batong och sedan sparkade på honom när
han låg försvarslös på marken. Polisen berättar däremot hur ett gäng demonstranter,
beväpnade med tillhyggen, rusade mot honom och att han var tvungen att ta till
batongen för att försvara sitt liv. Så långt är det inte särskilt förvånande. Båda är parter
i målet och vill naturligtvis framställa sig själva i så god dager som möjligt. Men lyssnar man på parterna märker man hos båda två en äkta indignation. Demonstranten är
övertygad om att det är han som är offret, men polisen är å sin sida lika övertygad om
att han har blivit hotad till livet. Båda har suggererat sig själva. Sådan självsuggestion
är vanlig. Våra iakttagelser och vårt minne är selektiva, det vill säga vi påverkas omedvetet av våra intressen. Vi ser och hör det vi vill se och höra.
Det är exempelvis påfallande hur personer som förefaller ohederliga eller skurkaktiga kan uppträda med stort självförtroende. Politikern, vars manipulationer med kontokort eller skatteavdrag avslöjas, ämbetsmannen som har överskridit sina befogenheter, företagaren som har varit inblandad i olagliga prisöverenskommelser, alla förefaller
genuint övertygade om att de är oskyldiga, även om bevisen mot dem är överväldigande.
Journalisterna som lät sig luras av den falska massakern i Timisoara hade också fallit
offer för självsuggestion. De flesta, eller alla, av dem sympatiserade med de revolutionärer som hade arrangerat bluffen och var därför benägna att tro på dem.
Journalister är dessutom ofta tendentiösa i den enkla meningen att de vill ha stora
nyheter. Timisoaraexemplet är också exempel på detta, eftersom det handlade om dramatiska händelser, vilket innebär stora nyheter. När Stern trodde på Hitlers falska dagbok spelade säkerligen självsuggestion och önsketänkande stor roll. De till en början
överdrivna uppgifterna om förstörelsen i Mexiko City efter jordbävningen och de likaledes överdrivna dödssiffrorna efter attacken mot World Trade Center kan, åtminstone
delvis, ha samma orsak.
Hur ska man då hantera tendentiösa källor? Först måste man naturligtvis ta reda på
om källorna verkligen är tendentiösa och i så fall vilken tendens de har.
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Sedan bör man ta reda på om det finns någon som har motsatt tendens och ta del av
den sidans version. Därefter bör man jämföra de båda versionerna. Det den ena sidan
förtiger lyfter den andra fram och vice versa. Men det båda parter är ense om är troligen sant. Det är därför det anses viktigt att det finns många medier med olika politisk
inriktning. Och det är därför det finns både åklagare och försvarsadvokat i rättsprocesser. Det är också därför det finns en opponent vid doktorsdisputationer. Inom journalistiken är det en standardmetod att i kontroversiella frågor referera båda parters versioner och sedan låta läsaren, lyssnaren eller tittaren, själv ta ställning. Det kan faktiskt
vara bättre ur informationssynpunkt att ta del av två partsinlagor än av en opartisk
beskrivning.
Men vid sådana jämförelser måste de båda versionerna vara något så när jämbördiga.
Den ena får inte vara klart mer trovärdig än den andra. I fallet med de påstådda missförhållandena på servicehemmet var exempelvis uppgifterna från vårdbiträdet mindre
trovärdiga än uppgifterna från servicehemmet. Detta trots att servicehemmet var part i
målet, vilket vårdbiträdet inte var.
Vem är expert?
Frågan om tendens har samband med en annan fråga, nämligen den om sakkunnighet,
trovärdighet. Vet den som uttalar sig egentligen vad han eller hon talar om?
Jag ska illustrera med ett självupplevt exempel. På våren 2002 träffade jag några unga
forskare inom olika naturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet. De gick en
kurs där de skulle träna sig i att presentera sin forskning för en bredare publik. En av
forskarna presenterade en text som gick ut på att en del mat, särskilt stekt mat, kunde
vara hälsovådlig.
Artikeln diskuterades tillsammans med de andra artiklarna utan att väcka någon
större uppmärksamhet. Så gick det några veckor, och en dag fanns forskarens porträtt
på första sidan i alla tidningar tillsammans med stora larmrubriker. Hon var en av dem
som hade upptäckt att det cancerframkallande giftet akrylamid fanns i en del vanliga
matvaror som pommes frites och chips. Jag hade alltså suttit på en jättenyhet, ett scoop,
i flera veckor utan att veta om det.
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Ingen annan i gruppen hade heller vetat om det. Inte heller forskaren själv hade insett
att hon hade gjort något sensationellt.
Under en tid var medierna fulla med information om akrylamidens farlighet. Så
minskade uppmärksamheten, men i januari 2003 blev akrylamiden återigen en stor
nyhet. Men nu var nyheten att akrylamid inte kunde bevisas vara farligt. Vad hade
egentligen hänt?
Att forskarna själva inte uppfattade nyheten som särskilt sensationell berodde bland
annat på att de inte ansåg att det var fråga om något nytt. Akrylamidens eventuella cancerframkallande effekt hade publicerats tidigare i smala facktidskrifter. Det som gjorde
att saken blev en stor nyhet var att statliga Livsmedelsverket kallade till presskonferens
och larmade om att ”ett kemiskt ämne som kan orsaka cancer bildas vid tillverkning av
en rad livsmedel”. Det avgörande för medierna var alltså att det var just Livsmedelsverket som larmade. Livsmedelsverket uppfattades som opartiskt och därför pålitligt.
Hade forskarna själva larmat hade man varit betydligt mera misstänksam. Men i
diskussionen efteråt uttalades misstanken att Livsmedelsverket inte hade varit så opartiskt som det föreföll. Man hade, påstods det, överdrivit larmet för att få uppmärksamhet.
Men vilken var egentligen den sakliga grunden för larmet? För en journalist är den
naturliga frågan i detta sammanhang: Är akrylamid farligt? Men så enkelt ser inte forskarna på saken. Vad som är farligt eller inte farligt visar sig till stor del vara en bedömningsfråga. Larmet om akrylamidens farlighet byggde på djurförsök, medan de lugnande beskeden kom från undersökningar på människor. I samband med att riskerna
tonades ner uttalade sig en av de forskare vars resultat låg till grund för larmrapporten,
Margareta Törnqvist, i en tidningsintervju:
– Resultaten förvånar mig egentligen inte. Det är ursvårt att visa mindre skadeeffekter på
människor med de epidemiologiska metoder som finns idag. Det skulle kräva studier av tiotusentals människor eller fler. Och en icke-risk går inte heller egentligen att bevisa. Vi har
så olika syn på riskbedömning, vi giftexperter-toxikologer och medicinare-epidemiologer.
Enligt vår bedömning väger exempelvis data från djur tungt, medan medicinarna kräver
resultat från människor.21
21

”Resultatet förvånar inte”, Svenska Dagbladet 2003-01-28.
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Akrylamidlarmet var ett ovanligt tydligt exempel, men det problem som det belyser är
mycket vanligt. Det handlar egentligen om två saker:
– Forskare kan liksom de flesta andra vara partiska. Den som har gjort en upptäckt
har intresse av publicitet. Han eller hon får kanske lättare större resurser till sin fortsatta forskning om resultaten uppmärksammas.
– Forskningsresultat är ofta osäkra, framför allt när de är nya. Det finns ofta andra
undersökningar som pekar i någon annan riktning. Först så småningom etableras en
åsikt som sann. Men även sådana sanningar kan så småningom visa sig vara osanna.
Alla sanningar är, som vi konstaterade tidigare, provisoriska.
Det finns alltså åtminstone två skäl att inte nöja sig med vad en forskare säger utan att
försöka ta reda på hur andra ser på saken.
Men vem är egentligen expert? Hur skiljer man mellan dem som vet vad de talar om
och bluffmakare? I och med att Internet har blivit en vanlig informationskälla har det
problemet blivit allt svårare. Nätet är en vildmark där vad som helst kan dyka upp.
Bland annat kan den historieintresserade hitta The Institute for Historical Review22 som
säger sig vara oideologisk, opolitisk och icke sekteristisk och som säger sig verka för
sanning och exakthet i historien (”devoted to truth and accuracy in history.”) Institutet
framställer sig med andra ord som en seriös forskningsinstitution.
Men man behöver inte läsa länge förrän man upptäcker vilket institutets verkliga
syfte är: att förneka Förintelsen. Det är givet att man blir misstänksam mot en sådan
organisation. Men i andra fall kan det vara mindre uppenbart att de som står bakom
en hemsida inte är trovärdiga. Därför kan det vara intressant att koppla bort sina förutfattade meningar och studera The Institute for Historical Reviews hemsida som om
den kunde vara seriös. Så här kan man göra.
Bara genom att studera själva hemsidan kan man få ett grepp om hur föga seriöst
institutet egentligen är. Det visar sig nämligen att texten uppvisar en del drag som är
typiska för sekterister. Institutet klagar över att man är förföljd men skryter samtidigt
över vilken stor uppmärksamhet man har fått i medierna. Uppgifterna är dessutom
synnerligen vaga. Hemsidan talar om att den eller den prestigetidskriften har skrivit om
institutet men inte vad som har skrivits. Man talar om att institutets böcker har sålts i
22

http://www.ihr.org/
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stora upplagor men inte vilka böcker det rör sig om eller vilka förlag som har givit ut
dem. Och så vidare. Mest påfallande är att institutet ägnar mycket energi åt att fördöma en avhoppare, en av dess tidigare ledare som brutit med institutet. Så uttrycker sig
inte en seriös forskningsinstitution.
Man kan också kontrollera vilka de personer är som framställs som auktoriteter på
institutets hemsida. Vilka böcker har de skrivit och på vilka förlag har de givits ut?
(Svenska  ger information om vetenskaplig litteratur i svenska bibliotek. Och
Library of Congress bibliotek tar upp amerikansk litteratur.) Om de kallas forskare, vid
vilka universitet är de verksamma? En sådan kontroll visar att institutets vetenskapliga
kompetens är minst sagt diskutabel.
Sådana undersökningar tar en del tid och kräver både noggrannhet och fantasi. Men
också kunskap är viktigt. Man bör exempelvis ha någon aning om vilka bokförlag som
anses vara seriösa, vilka universitet som är ansedda, vilka forskare som har studerat
Förintelsen etc.
Ytterligare ett problem när man har med experter eller påstådda experter att göra är
att en del är lättare för journalister att få kontakt med än andra. Inom många, kanske
de flesta, akademiska ämnen kan man finna följande fyra typer av experter:
Professor Glader uttalar sig ofta och gärna. Journalisten kan vara säker på att om hon
ringer upp Glader får hon alltid ett svar. Och detta svar är välformulerat och slagkraftigt så det blir lätt att göra en rubrik på det. Problemet är bara att liksom alla forskare
har Glader ett ganska smalt område som han (oftast är den en han) är specialist på.
Men Glader uttalar sig frejdigt i snart sagt alla frågor som har det allra minsta med hans
område att göra. Glader blir en proffstyckare som intervjuas i alla tidningar och sitter
i alla TV-soffor.
Professor Toker har kommit på en i hans/hennes tycke epokgörande innovation. Det
kan vara ett läkemedel som botar svåra sjukdomar eller kanske en apparat som löser
världens energiproblem.
Toker pratar länge och vältaligt. Han/hon känner sig motarbetad av etablissemanget
och vill använda journalisten som ett verktyg för att plädera för sina idéer, ibland med
påfallande framgång.
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Någon gång kan det hända att Toker har rätt. Men för det mesta visar det sig så småningom att forskningsresultaten inte håller.
Professor Blyger är en av de ledande forskarna inom sitt område. Men hon (kvinnorna förefaller överrepresenterade i denna kategori) vill helst inte tala alls med journalister. Helst vill hon hålla sig undan och går inte det uttalar hon sig så snårigt att det är
svårt att förstå.
Professor Butter, som också tillhör de främsta inom sin disciplin, skäller ut journalisten som ringer upp och ryter: ”Det du frågar om står i min krångliga avhandling. Läs
den, sedan kan du komma tillbaka.” Det är knappast förvånande att det är Glader som
framträder mest i medierna med Toker som god tvåa, medan Blyger och Butter förekommer betydligt mera sällan. Resultatet blir att mediernas publik får en förenklad,
och kanske felaktig, bild av forskningsläget.
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Sammanfattning … vad man bör tänka på
Källkritiken är alltså, det hoppas jag har framgått, ett praktiskt sätt att hantera information, men den är ingen osviklig metod att komma fram till sanningen. Det handlar
i stället om att tänka systematiskt. Och då kan följande punkter vara till hjälp.
• Först och främst måste man vara medveten om att källkritiken inte är en ersättning
för kunskaper, utan ett komplement till kunskap. Att känna till det område informationen kommer från är alltid viktigt, vare sig det gäller tyska soldaters villkor under
andra världskriget, hur muslimer uppfattar sina skyldigheter gentemot vänner och släktingar eller hur säkra DNA-tester är.
• Medvetenhet om ens egna psykologiska reaktioner är också viktig. Detta är på sätt
och vis det svåraste av allt. För att kunna lösa ett källkritiskt problem måste man först
vara medveten om att man har ett källkritiskt problem. Det gäller att
– tänka efter om det inte kan förhålla sig på ett annat sätt än man först tror eller att
den som verkar så trovärdig ändå kan vara otillförlitlig. Man måste med andra ord
undvika tunnelseende och vara uppmärksam på sin egen förförståelse.
– fundera över om uppgifterna verkar rimliga. Är det troligt att en tredjedel av en
storstad ligger i ruiner efter en jordbävning eller att tusentals människor har dödats
i en stad där det inte syns många spår av våld?
– undvika önsketänkande. Man måste vara öppen för att även de revolutionärer som
man sympatiserar med kan vara ute efter att lura en.
– uppmärksamma även små detaljer. Spår efter en obduktion, en pistol på fel plats,
ja till och med några små färgfragment på en pistolkula kan vara avgörande bevisning.
– undvika att vara alltför säker på sin sak. Vara medveten om att det som förefaller
sant i dag kan visa sig vara falskt i morgon.
Sedan kan man gå över till den rena källkritiska analysen.
• Att skilja mellan berättelser å ena sidan och kvarlevor, teknisk bevisning, å den
andra är viktigt. Kvarlevorna – fingeravtrycket, mordvapnet, färgfragmentet – väger
tyngre än alla berättelser, hur trovärdiga de än kan förefalla. Men man måste vara medveten om att kvarlevorna kan

76

Källkr bok

04-06-23

08.16

Sida 77

– vara förfalskade. De döda kropparna i Timisoara var inte offer för en massaker.
– tolkas fel. DNA-tester är inte ofelbara, krutstänk på en jacka behöver inte vara
bevis på att den som bär jackan har skjutit och så vidare.
• Bevis måste givetvis vara äkta och inte förfalskade. Det gäller både kvarlevor som
liken i Timisoara och berättelser som ”Hitlers dagbok”, och fängelseläkarens brev i
Wallenbergfallet. Ibland kan gränsen vara diffus mellan äkta och falskt som i fallet med
den jublande palestinska kvinnan.
• Tidsaspekten är skenbart mycket enkel: ju längre tid som går, desto mer glömmer
man och desto mindre tillförlitliga blir vittnesmålen. Men verkligheten är betydligt
mer komplicerad.
– Äldre människor kan minnas händelser i det förflutna bättre än sådant som har
hänt nyligen.
– Man minns bättre det man är intresserad av än det man är likgiltig för.
– En del människor har bättre minne än andra. Den som har ett s k fotografiskt
minne är givetvis ett mycket bättre vittne än den som saknar sådant.
– Människor som befinner sig i chocktillstånd blir mer tillförlitliga när de har hunnit
lugna sig.
Och så vidare.
• När man använder information från Internet är det viktigt att kontrollera när uppgifterna senast är uppdaterade.
• Om flera uppgifter är beroende av varandra minskar deras trovärdighet.
– Regeln är att man inte ska tro på något som inte har stöd av minst två källor som
är oberoende av varandra. Men den regeln gäller naturligtvis bara om det är fråga om
uppgifter som det kan finnas skäl att betvivla.
– Det finns flera olika slag av beroende. Flera personer kan ”prata ihop sig”. Någon
kan få veta något som påverkar honom eller henne (t ex att den misstänkte är alkoholist). Ledande frågor kan påverka ett vittne. Man kan till och med suggerera fram
falska minnen. Förtroende för eller misstro mot den som intervjuar kan påverka ett
vittnesmål. Och så vidare.
– Om två berättelser är mycket lika varandra – om det finns ordagranna likheter eller
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om samma händelser beskrivs på exakt samma sätt – är de sannolikt beroende av
varandra. Antingen har berättarna ”pratat ihop sig” eller också har den ene skrivit av
den andre.
• Förstahandskällor är betydligt mer trovärdiga än berättelser i andra eller tredje
hand. Därför är det viktigt att veta om en berättelse har gått i flera led, traderats, eller
inte.
– ett specialfall av tradering är beroendet av tolkar.
– ett annat specialfall är s k rundgång i medierna, det vill säga att medier refererar
varandra.
• Man ska alltid vara misstänksam mot tendentiösa källor. Och tendentiösa är alla
som har intresse av att framställa verkligheten på ett visst sätt. Särskilt viktigt är det att
vara uppmärksam på
– att grova propagandalögner som den falska massaken i Timisoara kan förekomma.
Man får med andra ord inte tänka ”så fräck kan väl ingen vara?”
– skevt urval och över- och underdrifter.
– att skenbart opartisk information trots allt kan vara tendentiös. Man bör därför
försöka ta reda på om källan i sin tur kan ha fått sina uppgifter från någon som har
intresse i saken.
• Experter eller påstådda experter måste kontrolleras. Det handlar bland annat om
– hur kvalificerad experten är. Vilken akademisk titel har han eller hon? Var arbetar
han eller hon? Vilka skrifter har han/hon givit ut? I vilka tidskrifter och/eller på vilka
förlag har de givits ut? Etc.
– inom vilket område han eller hon är expert. Uttalar han/hon sig om sin egen specialitet eller om något som ligger utanför det egna området?
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