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Sammanfattning. Summariskt påtalas hur inlärningsprocesser och förväntansfaktorer kan 
inverka vid utredningsarbete med barn. 
 
Inlärningsprocesser 
En från inlärningsforskningen välkänd metod för inlärning är observationsinlärning eller 
som den även kallas, social modellering (se t.ex. Bandura, 1977). Metoden används 
mycket vid uppfostran, utbildning och reklam genom att visa upp förebilder som andra 
söker efterlikna.  
 
Exempelvis observerar barn och tar efter sådant som vuxna eller andra barn gör. Vuxna 
och barn kan även observera och ta efter sådant som sägs eller görs på TV eller i 
tidningar. Ett barn som förhörs kan även observera vad förhörsledaren säger och ta efter, 
till exempel använda samma idéer eller ord. Förhör kan fungera som inlärningstillfällen.  
 
Ett beteende kan även positivt förstärkas, dvs. beteendets förekomst ökar, genom att det 
får som konsekvens förstärkning, ofta i form av social uppmärksamhet, uppskattning etc.  
Denna metod blir särskilt aktuell vid mänskligt samspel, där uppmärksamhet erhålls.  
Det kan räcka med gillande uppsyn, nickningar eller små hummanden för att t.ex. öka 
uttalanden i viss riktning från någon man talar med. Metoden kan kombineras med 
observationsinlärning. Något kan läras in genom observation och när det sedan tillämpas, 
så ger omgivningen förstärkning.  
 
Det sexuella området utgör inget undantag från de allmänna inlärningsprinciperna (se t ex 
Underwager & Wakefield, 1990, rörande inlärningsteoretisk förhörsanalys). En 
konsekvens av de nämnda möjligheterna till inlärning är att en person idag kan uppvisa ett 
beteende som offer för sexuella övergrepp på minst tre sätt, nämligen 
  
-dels genom att ha varit utsatt för faktiska sexuella övergrepp och  
- dels genom att av omgivningen (media, vuxna, kamrater etc.) ha fått lära sig rollen och 
sedan spela rollen samt  
- dels genom att i utredningsarbete ha utsatts för ledtrådar och inlärning i utfrågningar av 
 t.ex. socialsekreterare, kuratorer, psykologer och förhörsledare.  
 
Tillgången på information kring rollen är idag så omfattande att åtminstone en del  
personer klarar av att med dess hjälp spela rollen på ett trovärdigt sätt. Detta skapar en 
situation med en svår utredningsproblematik: att hitta tillförlitliga sätt att 
skilja på äkta och icke äkta påståenden om sexuella övergrepp.  
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Förväntanseffekter 
Förväntanseffekter eller självuppfyllande profetior, Pygmalioneffekter, Rosenthaleffekter 
etc. som de ibland kallas,  är väl kända inom socialpsykologisk forskning genom mängder 
av studier (se t ex Rosenthal, 1963; Rosenthal, 1966; Rosenthal & Rosnow, 1969; 
Rosenthal & Rubin, 1978, som redovisade de första 345 studierna redan för ett par 
decennier sedan). De är till exempel väl kända inom forskningen som störande faktorer 
vid beteendevetenskapliga undersökningar – till exempel kan försöksledarens eller 
intervjuarens outtalade förväntningar slå igenom på resultaten och även vid 
djurexperiment (se t ex Rosenthal, 1966) har det klart påvisats hur djur kan bete sig i 
enlighet med människors förväntningar. För övrigt är historien om hästen Kloke Hans, 
som påstods kunna räkna välkänd. Hästen kunde sannolikt uppfatta kroppsliga signaler 
från beställaren eller ägaren (som visste svaret på det enkla räkneproblemet) om  när han 
skulle sluta stampa med hoven. Inom forskningen anses att effekterna uppkommer genom 
ett brett spektrum av beteenden hos den/de som har och signalerar förväntan (se t ex 
Harris & Rosenthal, 1985, som anger 31 beteendekategorier). Exempelvis kan förväntan 
uppfattas av mottagaren genom tonfall, ögonkontakt, ansiktsuttryck, gester, språkliga 
uttryck, beröm, uppmuntran, uppmärksamhet, ignorerande etc. Det hävdas även ofta att 
barn är mer känsliga än vuxna för ledtrådar från vuxna. En förväntan behöver alltså inte 
formuleras och överföras med vanligt språk, men det kan vara inblandat. 
Förväntanseffekter kan uppkomma hos djur, barn och vuxna.  
 
Ett av de områden som varit föremål för studier är förväntanseffekter på skolbarn. Det 
finns ingen anledning anta att livsområdet rörande sexuella övergrepp skulle utgöra något 
undantag från förväntanseffekter. Detta gör det till exempel möjligt att barn skulle kunna 
uppvisa förväntade symtom eller göra uttalade antydningar som en effekt av 
omgivningens förväntningar att de är utsatta för sexuella övergrepp – en självuppfyllande 
förväntan. Problem kan även tänkas uppkomma genom förekomst av snedvriden 
varseblivning, selektiva och felaktiga minnen samt tolkning av naturliga beteenden, från 
personer med förväntningar. Man kan tycka sig ha sett eller minnas något annat än vad 
som faktiskt inträffat.  
 
Inom det rättsliga området anser forskare allmänt att förväntanseffekter är så 
problematiska att exempelvis den förhörsledare som genomför en vittneskonfrontation 
med en misstänkt och flera figuranter inte skall veta om vem den misstänkte är (se 
aktuella rekommendationer från ett antal forskare, en subkommitté vid ”American 
Psychology/Law Society” – Wells, Small, Penrod, Malpass, Fulero & Brimacombe, 1998, 
i samarbete med många andra kollegor). Den första av de fyra grundreglerna för 
vittneskonfrontationer formuleras: 
”The person who conducts the lineup or photospread should not be aware of which 
member of the lineup or photospread is the suspect.” 
(Översättning: Den person som genomför en vittneskonfrontation eller uppvisning av  
foton skall inte känna till vilken person i uppställningen eller fotovisningen som är den 
misstänkte.) 
Som skäl anges den forskning om förväntanseffekter som redovisats av Harris & 
Rosenthal (1985) och Rosenthal (1976). Noggrann granskning av vad som sägs  
vid vittneskonfrontationer visar att det förekommer att den polis som leder 
konfrontationen tillhandahåller ledtrådar – det är nog svårt att inte göra det.  
 
Problemet med förväntanseffekter (och det rör sig om väl belagda och problematiska 
effekter) måste mötas i samtalen och även i analysen av materialet vid utredande samtal 
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med barn och kring de samtal som ägt rum före polisförhören. Förväntningarna hos 
omgivningen och de personer som talat med barnet (t.ex. föräldrar, kuratorer, psykologer, 
läkare, socialsekreterare, lärare, förskolepersonal) och hos utredare, förhörsledare m. fl. 
måste klarläggas i utredningsarbetet. Det är utredningsmetodiskt nödvändigt att 
förhörsledare i såväl strategi som i frågeteknik och uppträdande i övrigt intar ett 
förutsättningslöst förhållningssätt och så långt möjligt för barnet förklarar att de har som 
uppgift att förutsättningslöst pröva uppgifter. Det är även viktigt att de faktiskt beter sig 
förutsättningslöst och prövar alternativa förklaringar.  Förhörsledare/utredare som direkt 
genom uttalanden eller indirekt genom t ex ensidigt frågeurval förmedlar en förhastad 
uppfattning, förväntan eller övertygelse i den fråga som skall utredas kan inte tolereras 
vare sig enligt lagens objektivitetskrav eller förväntansforskningens resultat och utgör en 
källkritisk omständighet för att bedöma förhörsresultat som otillförlitliga. 
   
Se även ett av mig på DiVA inlagt PM om förhörsmetodik   
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