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Den 16:e augusti 1998 hittades 4-årige Kevin Hjalmarsson från Arvika död. Två bröder, då 
5 och 7 år gamla, blev anklagade för Kevins död. Detta skedde trots att de hade alibi och att det 
saknades bevis.

Årets intressantaste föreläsning

Tjugofyra år efter Kevins död berättar anklagade och anhöriga sin version av vad 
som hände. Journalisterna Ola Gustafsson och Amanda Rosell intervjuar familjen 
om den sista dagen då de träffade Kevin, om förhören hos polis och socialtjänst, 
om missförstånden och rädslan för att splittras som familj om pojkarna placerades i 
fosterhem. Det som började med en tragedi med en lekkamrats död utvecklades till 
en utdragen mordutredning där polisens jakt på gärningsmän gick fel från början
till slut.

Fallet Kevin

är en gripande historia om oskyldiga personer som under många år ständigt 
kontrollerades och pressades av polis och socialtjänst. En av de anklagade bröderna, 
Robin, berättar om polisens upprepade frågor, mutor och uppamningar till att 
erkänna trots att han hela tiden hävdade att han var oskyldig.

Även pappan, Weine och styvmamman Eva delar med sig av sina upplevelser, bland 
annat sveket de upplever från barnpsykologer och socialtjänst som lät polisens 
förhör fortgå utan att reagera på de metoder som användes. Under de båda pojkarnas 
uppväxt kontrollerades hela deras tillvaro av socialtjänsten med mallar för hur de 
skulle tala och bete sig kring barnen, hoten om att det kunde vara sista gången de 

Kevinfallet- en utredning som 
gick fel från början till slut

Föreläsningen - Fallet Kevin anordnas i samarbete mellan Brottso�erjouren Sjuhärad Borås
och Psykiatrins dagar 2022. 
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