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Sammanfattning.  Syftet är att kritiskt pröva utredningsmetodik och 
tolkningsmöjligheter i ett material som lett till fällande dom i hovrätt 
för en far gällande sexuella övergrepp på en dotter. Tolkningsmöjligheter 
påvisas, utdrag ur förhörsmaterial kommenteras och delar av hovrättens 
argumentation kommenteras. En del i materialet förekommande tankefel 
påvisas och listas avslutningsvis.  
 
Bakgrund 
I syfte att inge resningsansökan till Högsta Domstolen har advokat AA av mig 2002-02-25 
begärt ett sakkunnigyttrande över utredningsmetodik, saklighet, tillförlitlighet och 
tolkningsmöjligheter rörande förundersökningsmaterial och hovrättens dom i angivet mål. 
Utöver förundersökningsdokumenten har jag haft tillgång till domar från tingsrätt och 
hovrätt.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer. Mitt 
yttrande avser inget ställningstagande till huruvida brott begåtts eller inte.    
 
Arbetssätt 
Arbetet bedrivs utifrån vedertagna kritisk-vetenskapliga principer, t ex  
inom logik, källkritik och prövning av tolkningshypoteser (se t ex Edvardsson, 1996,1998). 
Anknytning görs till psykologisk forskning (se t ex Bjorklund, 2000; Edvardsson, 1996; 
1998; 2001abc; Ekman, 1992; Roberts & Blades, 2000; Vrij, 2000).  Jag har gått igenom 
materialet och härvid utifrån befintliga uppgifter i detta genererat ett antal 
tolkningshypoteser (i fortsättningen kallade ”tolkningar”) kring vad som kan tänkas ha 
skett. Därefter har jag mer i detalj granskat förhörsmaterialet med målsäganden och 
relaterar detta förhörsmaterial till tolkningshypoteserna. Avslutningsvis granskar jag viss 
vald argumentation i hovrättens dom. Yttrandet skrivs i en avidentifierad form och mindre 
justeringar har gjorts i DiVA-versionen. Alla understrykningar i citat är den sakkunniges.  
Avsnittet med summering av tankefel har tillförts i DiVA-versionen 2010.  
 
Tolkningar 
Vid en genomläsning av materialet och i kombination med facklitteratur och min kunskap 
genererades följande tolkningar, där jag även kort anger uppkomstgrunden. 
 
1. Övergreppstolkningen 
Denna tolkning innebär att sexuella övergrepp har inträffat ungefär så som  
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de beskrivs av flickan. Stödet för denna tolkning utgörs enbart av flickans egna uttalanden. 
Det är även möjligt med en partiell övergreppstolkning, där något eller några av de 
beskrivna övergreppen har inträffat men inte andra. Som jag kommer att visa finns grund 
för misstankar att den påstådda händelsen med beröring av penis är uppkom genom 
olämplig förhörsteknik.  
 
2. Flyttningsmotiv-tolkningen 
Denna tolkning innebär att flickan anklagat fadern för sexuella övergrepp i syfte att få flytta 
till styvmamman i det vid anklagelsernas uppkomst rådande särboförhållandet. Stödet för 
denna tolkning utgörs av flickans uttalanden om styvmamman och av att hon uttalat sig 
vilja flytta till henne i tiden före anklagelserna om sexuella övergrepp.  
Styvmamman i särboförhållandet uppger: 
"Styvmamman menar att det kanske var ett sista desperat försök för att få till stånd att de 
flyttade tillsammans och att styvmamman skulle bli orolig till följd av det hon berättade och 
av denna anledning skulle vilja bo tillsamman med dem." (polisförhör 2001-01-10) 
"Flickan har efter hand börjat prata om att hon ville att de skulle flytta ihop igen. För 
omkring ett år sedan började hon något mera att föra detta på tal." (polisförhör 2001-01-
23) 
Enligt NN (polisförhör 2001.01-30) har flickan "sagt vid något tillfälle att hon helst skulle 
vilja bo i där styvmamman bor".  
Enligt skolsköterskan så "berättade  flickan om att hon tyckte väldigt mycket om den nya 
kvinnan samt det nya barnet".  (polisförhör 2001-02-05) 
Flickans lärare uppger: 
"Det var också en period när hon mådde dåligt till följd av att den nya kvinnan som kommit 
in i pappans liv flyttade ifrån dem tillsammans med sitt barn."   "....hon började gråta 
under lektioner". (polisförhör 2001-02-06) 
En kamrats mamma uppger: 
"Hon har reagerat negativt på att pappa inte vill flytta och bo hos styvmamman. Hon har 
själv flera gånger berättat att hon skulle vilja bo där medan pappan hellre skulle vilja bo 
ännu längre ut i skogen än de nu gör." (polisförhör 2001-05-07) 
 
3. Konflikttolkningen 
Denna tolkning innebär att flickan anklagat fadern för sexuella övergrepp som motagerande 
i en rådande konflikt mellan henne och fadern. Flickan skulle här ha gett igen eller hämnats 
eller sökt förskjuta maktbalansen mellan sig och fadern genom att tillgripa falska 
anklagelser.  Stödet består i att det framkommer genom flickans och faderns uppgifter att 
det förekommit viss oenighet och att fadern slagit henne. Å andra sidan finns 
närmandeuttalanden från flickan gentemot fadern, som minskar stödet till denna tolkning.  
I polisförhör med skolpsykologen  säger denna t.ex. följande om ett samtal med fadern och 
målsäganden: 
"Under samtalet säger de inget speciellt men är överens om att man haft en del 
konflikter..."  
 
4. Uppmärksamhetstolkningen 
Denna tolkning innebär att flickan anklagat fadern för sexuella övergrepp som ett sätt att 
skaffa sig uppmärksamhet och/eller sympati. Stödet består i uttalanden av flera vittnen att 
flickan upprepat sökt uppmärksamhet, speciellt från kvinnor. Hon berättar för styvmamman 
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med vilken hon har en nära känslomässig relation. Enligt en lärare (polisförhör 2001-01-25) 
så har hon varit "mycket kontaktsökande, velat krypa upp i knä m. m., gentemot sina 
lärare".  
Skolsköterskan uppger: 
"Flickan besökte henne med alldagliga problem och hon tror att detta berodde på att 
flickan ville ha någon vuxen att prata med." (polisförhör2001-02-05) 
 
5. Kristolkningen 
Denna tolkning innebär att flickan kommit upp med sina anklagelser som en del i ett inre 
kristillstånd, vilket kan innebära ett mer kaotiskt tanke- och känsloliv eller irrationella 
lösningsförsök. Stödet består i uttalanden av flera vittnen och henne själv att hon utsatts för 
kriser. Speciellt bör påpekas att det rör sig om upprepade trauman/kriser: först begår 
modern självmord, sedan flyttar styvmamman och lillasystern till annan ort. Denna tolkning 
låter sig väl kombineras med tolkning 4.  
Brodern säger t ex: 
"Han menar också att hon haft en svår uppväxttid då mamman först tar livet av sig, systern  
flyttar bort, han själv också flyttar ganska så kort tid efteråt. Lillasyster  och styvmamman 
flyttar ifrån dem vilket gjort att hon fått uppleva många besvikelser." (polisförhör 2001-01-
27) 
Läraren säger: 
"Läraren uppger att flickan har haft det jobbigt ända sedan hennes mor dog. Flickan har 
haft mycket frågor kring detta att inte ha någon mamma och visat stor saknad efter henne." 
(polisförhör 2001-01-25) 
 
6. Rollspelstolkningen 
Denna tolkning innebär att flickan framför anklagelserna som ett rollspel som hon testar på 
omgivningen. Idéerna för att anta rollen som offer för sexuellt övergrepp finns idag allmänt 
tillgängliga i vår kultur. Stödet för denna tolkning utgörs av vittnesiakttagelser om att 
flickan t ex gillat styra och ställa och att spela teater samt att flickan använt sig av lögner 
(enl NN).  
Även följande iakttagelse från styvmamman talar i denna riktning. 
"...flickan berättade det hela så att historien kom som ett rinnande vatten. Det gick alldeles 
för lätt att berätta och hon fick en känsla av att det var något inövat. Hon visade inga 
känslor när hon berättade som ex att gråta, vara upprörd eller liknande."   (polisförhör 
2001-01-10) 
"Flickan har svårt för att kunna berätta om saker som hon varit med om. Har hon däremot 
läst en bok eller sett en film så kan hon som ett rinnande vatten berätta om innehållet i 
dessa." (polisförhör 2001-01-23) 
NN säger i polisförhör 2001-01-30 följande: 
"Det händer ibland att flickan kan överdriva saker som hon berättar om". Det framgår även 
av förhöret med NN att flickan berättat att saker hänt som visat sig stå i en bok.  
NN uppger även att målsäganden skall ha sagt: "Jag förstår nog inte hur allvarligt det här 
är." 
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En lärare säger: 
"Hon var duktig att framföra saker muntligt som att spela teater, musik och liknande då 
hon vågade göra saker som andra inte gjorde. Hon kunde leva ut i grupp. Hon var också 
väldigt omtyckt av kamraterna då hon var påhittig och glad. " (polisförhör 2001-02-06) 
En kamrats mamma uppger: 
"Hon ville gärna när hon lekte i grupp styra och ställa samt även spela ut kompisar mot 
varandra." (polisförhör 2001-05-07) 
En kamrats mamma uppger: 
"På skolan hade en flicka blivit mobbad. Målsäganden och hennes egen dotter kom till 
henne och berättade att de varit med om detta och att de beskyllt flickan för att vara 
lesbisk. ....hade de andra flickorna skyllt på målsäganden samt att det var hon som låg 
bakom det hela. Mamman  fick också intrycket att det varit målsäganden som tagit initiativ 
till mobbningen även om de andra flickorna deltagit." (polisförhör 2001-05-07) 
 
7. Strafftolkningen 
Denna tolkning innebär att flickan framför anklagelserna i syfte att straffa fadern för 
moderns bortgång, vilket förutsätter att hon på något sätt ser fadern som ansvarig för eller 
orsak till moderns försvinnande. Stöd saknas i uttalanden i det befintliga materialet. Denna 
tolkning kan väl kombineras med konflikttolkningen. Sökning i denna riktning har inte 
skett och tolkningen är teoretiskt baserad.  
 
8. Expositionstolkningen 
Denna tolkning innebär att flickan fått idéer eller suggererats till de sexuella anklagelserna 
från något håll, t ex från media, filmer, kamrater, porrtidningar, bilder, åhörande av vuxnas 
prat, pornografi på faderns eller någon annan dator etc och därefter prövar att själv framföra 
sådana idéer rörande fadern. Stöd saknas i uttalanden i materialet. Sökning i denna riktning 
har inte skett och tolkningen är teoretiskt baserad. Dock ter sig tolkningen möjlig utifrån 
erfarenheter av fall, där barn själva påpekat att de fått idéer från media, kamrater etc.  
 
9. Dröm/fantasi-tolkningen 
Denna innebär att flickan drömt, dagdrömt eller fantiserat om sexuella ting mellan henne 
och fadern och därefter inte kunnat skilja på vad som hänt och inte hänt. Stödet utgörs av 
att vittnen ( NN vilken berättat för P och Q) uppger att flickan uttalat att det som hänt 
kanske var en dröm. NN uppger 2001-06-15 enligt polisförhör: 
"Senare samma kväll sade flickan till NN  att hon kanske hade drömt det som hade hänt 
samt att det hela hade känts som en dröm." 
Dessutom uppger NN att flickan "berättade att det var något som hon själv gått och 
funderat på  en tid." 
Q uppger: 
"...hon berättade att hon drömt om sin mamma och att hon vid ett tillfälle senare hade 
drömt att V var hennes mamma." (polisförhör 2001-02-06) Detta innebär att målsäganden 
även kan ha drömt om sexuella situationer med sin pappa.  
 
Till materialet finns även fogat en kopia av ett handskrivet brev som målsäganden såvitt 
kan förstås har skrivit under. Skrivelsen saknar datum och adressat. Jag vet inte till vem det 
lämnats. 
Brevet lyder oavkortat: 
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"I maj försökte jag berätta för min moster och min psykolog  att alltihop som jag har 
berätta känns som en dröm. Men jag vet att jag har drömt och vaknat upp och vet att jag 
har drömt. 
Sen har jag trott att det har hänt och sa det till min styvmamma. När jag försökte säga till 
moster och psykologen att det hade varit en dröm sa dom att jag säker var förvirrad. Men i 
min hjärna vet jag att det var en dröm. (underskrift med för- och efternamn) (jag har här 
lagt till bokstäver i tre ord som blivit avkapade vid kopieringen och tagit bort ett par namn 
på styvmamman respektive psykologen)  
 
Denna tolkning kan väl kombineras med tolkning nr 8. Forskning om källhantering 
("source management", se t ex Roberts & Blades forskningsantologi, 2000) och om falska 
minnen (se t ex Bjorklunds forskningsantologi, 2000) visar att detta slag av tolkning är 
möjlig. Källhanteringsfel innebär att fel källa tillskrivs ett minne. Exempelvis så kan man 
tro att något man enbart drömt, dagdrömt eller tänkt eller fått sett/hört i media eller från 
någon annan har inträffat på riktigt för en själv. Det finns även forskning som visat att 
vuxna som upprepat tänkt på något i en del fall tror att det de tänkt på faktiskt hänt (s k 
"imagination inflation"). Jag har själv med anledning av ett annat rättsfall gjort två 
enkätstudier bland studenter på Örebro universitet rörande källhantering, där det framkom 
att flera tiotals procent kunde rapportera en eller flera händelser med bristande 
källhantering vad gällde något de drömt och som de själva trott på men efteråt upptäckt inte 
var verkligt. Det torde alltså vara relativt vanligt att kortare eller längre tid tro att en dröm 
är sann. Sådana källhanteringsproblem med drömmar kan tänkas vara större för barn, då 
vuxna bör ha större möjlighet till kritisk prövning. Mina undersökningar gjordes med 
anledning av misstanke om källhanteringsproblem i ett mål i en hovrätt och hovrätten förde 
in ett stycke med resultaten av studierna i sin argumentation i domen.   
 
10. Påverkan vid polisförhör/förhörsartefakt-tolkningen 
Denna innebär att uppgifter om sexuella övergrepp uppkommer genom förväntningar, 
strategi (frågeurval, inriktning), frågeteknik och svar från förhörsledaren vid polisförhören. 
Denna tolkning är mer aktuell för nya eller påtagligt modifierade uppgifter som 
uppkommer vid polisförhör. Vissa uppgifter har målsäganden lämnat före första 
polisförhöret och dessa kan då inte ha uppkommit genom påverkan i polisförhöret. Stöd för 
tolkningen finns i dialogutskrifterna av förhören med målsäganden, se nedan beträffande 
uppkomsten av påståenden om penisberöringshändelsen. Det finns en hel del vetenskapliga 
studier som belägger inverkan av påverkande frågor i samtal, se t ex Ceci & Brucks kapitel 
i Bjorklund (2000).  
 
11. Signaltolkningen 
Denna innebär att flickan i materialet ger signaler om att påståendena om sexuella 
övergrepp inte är sanna samtidigt som omgivningen påverkar henne att vidmakthålla 
påståendena om sexuella övergrepp. Sådana signaler som förekommer i förhörsmaterialet 
kan vara att hon inte vill att pappa skall straffas, att hon vill bo ihop med honom och att hon 
säger sig ha drömt eller upplevt de påstådda övergreppen som om det vore en dröm.  
Exempelvis uppger NN i polisförhör: 
"Hela tiden har hon längtan efter pappa och vill flytta hem." 
"Då fadern tidigare hade blivit frikänd i rätten när det gällde misstanken om sexuella 
övergrepp hade flickan blivit glad."  
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En lärare uppger:  
"Den 010129 var flickan hem till läraren och hämtade skolböcker och då uppgav flickan att 
hon saknade sin pappa och att hon skulle vilja ringa till honom." 
 
Förhörsmaterial med målsäganden 
Det finns tre polisförhör i dialogutskrift med målsäganden, som ägt rum 19 jan, 7 feb och 6 
sept år 2001. Dessa är på tidslängderna 1 tim 32 min, 25 min respektive 55 min. Det första 
förhöret bör bedömas som alltför långt i förhållande till målsägandens ålder. Ingen av de 
utskrifter jag tagit del av är bestyrkt i förhållande till bandens innehåll, men jag hanterar 
dem  här under antagandet att de är korrekta. Jag kommer här mest att uppehålla mig vid 
det första förhöret, där uppgifterna om sexuella övergrepp framkommer för första gången i 
polisförhören. Begås fel här så kan de bli bestående genom de resterande förhören, speciellt 
när förhörsledaren uppvisar en övertygelse och utreder ensidigt.  
 
Följande iakttagelser kan redovisas för förhörsmaterialet: 
 
1. Sanningsfrågan 
Frågan om att tala sanning tas inte upp i början av förhöret. Först på sid. 13 nämner 
förhörsledaren vikten av att det man säger "är det riktiga". I det näst sista yttrandet från 
förhörsledaren, när förhöret skall avslutas säger förhörsledaren ledande "och du har sagt 
bara sådant som är riktigt och sant?". Det bör då tilläggas att målsäganden enligt vissa av 
vittnesmålen har ljugit i andra sammanhang. 
  
2. Förhörsledarens förväntningar/övertygelse 
Det framgår indirekt av frågestrategin (urvalet av frågor, inriktningen på förhöret) samt av 
direkta uttalanden att förhörsledaren är övertygad om att sexuella övergrepp inträffat. Ett 
exempel på direkt uttalande från förhörsledaren finns i första förhöret på sid. 17. 
 
J: För det, så här skall inte, barn skall inte behöva vara med om sådana här saker, det är 
bara så och det är därför vi tycker att det är viktigt att vi tar reda på vad som har hänt.  
 
3. Förhörets innehållsliga strategi 
Urvalet av frågor, den innehållsliga inriktningen i det första förhöret är ensidigt inriktad 
mot den första av tolkningarna, dvs. tolkningen att de påstådda sexuella övergreppen 
inträffat. Att undersökning av övriga tolkningsmöjligheter helt eller nästan helt ignoreras i 
förhöret innebär att en nödvändig utredning inte kommer till stånd. Förhörets logik är 
cirkulär, dvs. utgångsantagandet är att övergreppen ägt rum och frågor ställs utifrån detta 
antagande och svar erhålls som kan tolkas bekräfta utgångsantagandet. Det är fullt möjligt 
att motsvarande logiska strategi för andra utgångsantaganden kunde lett till att dessa 
bekräftats. För saklig utredning erfordras en bred, allsidig strategi, där olika tolkningar kan 
ges möjlighet att framträda och ges möjlighet att bli falsifierade/bekräftade.  
 
 
 
4. Frågetekniken och fenomen i barnets svar 
En del frågor som ställs inom ramen för den ensidiga strategin är rimliga, men en del frågor 
och påståenden är klart olämpliga. Det finns här anledning påminna om justitierådet 
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Gregows (1996) påpekande beträffande detta slag av mål: "Det förutsätts att förhöret har 
hållits på oklanderligt sätt...". 
 
I första förhöret startar förhörsledaren att tala om anmälan på följande sätt. 
F: Ja, det som vi skulle prata om idag är ju en händelse som du har pratat med din 
styvmamma om? (jag har ersatt namnet med ”din styvmamma”) 
B: Ja 
F: Och då skulle jag gärna vilja att du berättar för mig också? 
B: Ja 
F: Ja vad som hände och vad det var, du kände att du måste berätta vad det var för 
någonting? 
 
Förhörsledaren frågar här med anmälan som förutsättning. I det fall anmälan är felaktig så 
påverkas här barnet att berätta samma som tidigare.  
En korrekt förhörsteknik vore att t ex starta mer brett och tala om hur flickan har haft det 
tillsammans med sin pappa, tillsammans med andra vuxna och tillsammans med kamrater 
och efterhand se vad som framkommer. Denna teknik skulle innebära att det inte från 
början förutsattes att anmälan hade en grund i inträffade sexuella övergrepp utan att även 
andra möjliga förklaringar kunde ges möjlighet att framträda i förhöret.  
 
På sid. 13 i det första förhöret kan starkt misstänkas att ett av de påstådda sexuella 
övergreppen uppkommer i själva förhöret som en förhörsartefakt, dvs. förhörstekniken i 
samspel med barnet ger upphov till uppgiften om händelsen. Detta påstådda övergrepp 
finns inte med i anmälan och uppgifter saknas om att det skulle ha berättats före förhöret.  
 
F: Ja, rörde du honom vid något tillfälle? (suggestion med hjälp av handlingsverb) 
B: Nej. (går emot suggestionen) 
F: Sade han någonting? (ytterligare suggestion med hjälp av handlingsverb) 
B: Jo vad heter det att han ställde sig ju upp då och så börja han prata om killar och 
sådant, vad skulle hända och så där och så visa han snoppen, men jag vände bort, jag ville 
inte, jag vill inte sa jag dåö, men då sa han att det inte var något farligt sedan försökte jag 
streta emot, men han tog handen så gjorde han så att jag kände på den ,men jag ville ju 
inte. (följer här med båda de föregående suggestionerna om "rörde" respektive "sade") 
F: Nähä, hur kändes den då då? (följer upp barnets uppgift) 
B: Jag vet inte, vet jag inte hur det kändes dåö, jag nudda vid den det vet att jag gjorde. 
(kan inte svara, tonar nu ner att hon känt på den till "nudda" - detta kan jämföras med det 
föregående "jag kände på den")  
 
Observera här att B startat med att ge ett nekande svar på suggestionen ”rörde du honom”, 
ger sedan ett instämmande svar på suggestionen ”Sade han någonting?” och när följdfrågan 
”hur kändes den då” kommer så säger barnet ”vet inte” två gånger och tonar sedan ner 
beröringen till ”nudda”. Det kan här röra sig om inverkan av de ledande frågorna.  
Efter denna sekvens har barnet svårt att göra reda för vad som skall ha hänt på de 
uppföljande frågorna. På sid. 13 finns t ex åtta stycken uttalade "vet inte". På sid. 14 
fortsätter barnets svårigheter att precisera vid uppföljande frågor, t ex ges oklart besked om 
tidsföljden mellan de sexuella händelserna. 
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B: Ja för jag tror inte att det här hände efteråt när han hade slickat mig i underlivet, jag 
tror att antingen var det samma dag eller att det var före, det vet jag inte så noga.  
 
Längre ner på sid. 14 kommer t ex följande anmärkningsvärda sekvens. 
 
F: Såg du någonting? 
B: Ja jag såg den det gjorde jag. 
F: Hur såg den ut då? 
B: Hur den såg ut? 
F: Ja.  
B: Det vet jag inte, den hängde. (barnet har tidigare bejakat att hon såg, men startar ändå 
med "vet jag inte"; väljer ett mindre troligt förhållande som svar) 
F: Den hängde? 
B: Ja.  
 
Det kan anmärkas att för ett barn som inte så väl känner till vad som händer i sexuella 
sammanhang kan det vara naturligt att utgå från sin erfarenhet av att ha sett snoppar som 
"hänger" och inte utgå från en situation med sexuell upphetsning och erigerad penis. Det är 
sådana här små avvikelser i förhållande till verklighetens natur som kan utgöra indikationer 
på  att uppgifter kan vara falska.  
 
Källkritiskt sett föreligger stark misstanke om att det ena påstådda sexuella övergreppet, 
dvs. penisberöringshändelsen, uppkommer genom den suggererande, ledande 
förhörstekniken och bristande kritisk uppföljning. Förhörsledarens övertygelse kan ha 
inverkat och barnet kan ha sagt det hon trodde förhörsledaren ville höra - en central felkälla 
enligt svensk och internationell forskningslitteratur om barnsamtal. Det finns tecken i 
sekvenserna på dels att barnet hittat på svar allteftersom och dels att barnet använder sig av 
anmärkningsvärt många osäkerhetsuttryck av typen "vet inte", "tror", "väl" etc.   
 
Ett anmärkningsvärt fenomen är även de olika uppgifterna från flickan om vad som står i 
hennes dagböcker i det första och senare i det andra förhöret. 
I det första förhöret finns följande sekvens på sid. 25: 
 
F: Ja, jag tänkte du skriver ingen dagbok eller skriver upp? 
B: ? jag har två dagböcker. 
F: Jaha, har du skrivit någonting om det här som har hänt? 
B: ? jag har skrivit med det mesta som jag tycker? 
F: Ja för då kanske man kan se där jag tänker på tider och sådant, skriver datum? 
B: Ja för det mesta. 
F: Ja. 
B: Kanske hänt två gånger att jag inte har skrivit datum det vet jag inte. 
F: Ja.  
B: ? kan man inte se vad det står. 
F: Nej. 
B: Då skriver jag bak och fram och. 
F: Ja, men du har de här kvar i alla fall? 
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B: Ja jag har kvar dom, min dagbok som jag skriver i nu den har jag hos moster.  
 
I det andra förhöret finns följande sekvens på sid. 5. 
F: Ja, vi pratade förra gången om det här med att du brukar skriva dagbok. 
B: Ja. 
F: Ja, men har du skrivit om det här i dagboken? 
B: Nej har ju kollat, jag har inte skrivit någonting. 
F: Nej. 
B: Bara om att jag har pratat med skolpsykologen då.  
F: Ja, ja.  
B: Och sagt att pappa har slagit mig och att pappa har tagit det bra så skrev jag. 
F: Ja.  
B: Eller har inte skrivit någonting om vad som hänt eller så. 
F: Nej, hur kommer det sig då?  (följer upp) 
B: Jag vet inte, jag är väl rädd att någon kanske skulle kunna kolla i dagboken och se det 
här.  
 
Huruvida flickan faktiskt skrivit dagbok verkar inte ha kontrollerats på något sätt. Det ter 
sig anmärkningsvärt att flickan inte redan vid första förhöret vet att hon inte skrivit om de 
påstådda sexuella övergreppen i dagböckerna. En annan anmärkningsvärd omständighet är 
att hon på förhörsledarens uppföljande fråga om hur det kommer sig först svarar "vet inte" 
och därefter lägger till en motivering med osäkerhetsmarkören "väl". Om detta motiv vore 
gällande så borde flickan varit klar över det redan i första förhöret och då kunnat säga att 
inget stod i dagböckerna om de sexuella övergreppen. Om det i och för sig fullt rimliga 
motivet att "någon skulle kunna kolla" vore gällande så borde flickan inte ha sagt "vet inte" 
och "väl" utan direkt kunnat ange motivet med tanke på hur framträdande de påstådda 
sexuella händelserna bör ha varit. Svarets formulering antyder att det konstrueras för att 
kunna ge ett svar på frågan. Uttrycken "vet inte" och "väl" antyder att flickan inte tänkt på 
saken tidigare. Frågan är om verklighetens natur är sådan att en flicka inte vet motivet att 
inte skriva, när övergrepp faktiskt inträffat.  
 
De båda förhörssekvenserna (som är något längre än  här återgivits) om dagboksskrivande 
inger vid jämförelse starka misstankar om att det inte står rätt till med uppgifterna om de 
påstådda sexuella övergreppen. Om man utgår från min misstanke ovan att 
penisberöringshändelsen är en förhörsartefakt, så blir flickans svar mer förståeliga. Även 
flickans svar kring dagboksskrivande i det första förhöret kan då förstås helt eller delvis 
som förhörsartefakter, där förhörsledarens förväntningar, strategi och teknik medverkar till 
uppkomsten av uppgifterna.  
 
I slutet av det tredje förhöret när frågan om flickan "drömt"   kommer upp så finns t.ex. 
följande sekvens på sid. 13. 
 
B: Ja det kändes som en dröm. 
F: Ja för det är ändå ganska viktigt att det är verklighet vi sitter och pratar om? 
(suggererar att det är viktigt att det är verklighet, det får inte vara dröm) 
B: Ja. (bejakar suggestionen) 
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F: Ja, men det är inget i det så att säga den  här sakerna som har hänt som du vill ändra på 
eller? (suggererar att "inget ändra" av vad som sagts) 
 
Det framgår här hur förhörsledaren som är övertygad att sexuella övergrepp inträffat här 
suggererar flickan att hålla fast vid att de faktiskt inträffat. Förhörsledaren tar inte upp en 
förutsättningslös diskussion t ex genom att ställa frågor i stil med "Kan det vara så att du 
drömt, eller dagdrömt ,eller fantiserat fram det här du sagt har hänt?" "Kan du berätta om 
när det hände?" "Vad innehöll drömmen?", "Trodde du på drömmen?" "Hur kom du på att 
det var en dröm?" etc. Det hade här i tredje förhöret varit befogat att suggerera i motsatt 
riktning, dvs. i riktning mot dröm och fantasi, och se om flickan då hade följt med eller sagt 
emot. Detta hade inneburit en prövning av den psykologiska hållfastheten i uppgifterna.  
 
En annan anmärkningsvärd egenskap hos förhörsmaterialet är att flickan i materialet 
upprepat uppvisar så klara närmandeönskemål vad gäller kontakt med fadern och att få bo 
hos denne. Detta talar emot att aversiva händelser skulle ha inträffat. Flickan uppvisar inte 
undvikandebeteende, vilket bör inträffa vid obehagliga övergrepp och som hon beskriver de 
påstådda övergreppen skall hon ha uppfattat dem som obehagliga.  
 
Hovrättens domskäl 
Jag skall här på några punkter kommentera hovrättens utredningsmetodik och angivna 
domskäl utan att därmed ange något ställningstagande till domens korrekthet vad gäller 
vad som inträffat eller inte.  
 
På sid.10 hävdas att målsäganden  
"lämnat en sammanhängande, klar och detaljerad berättelse som i sig är trovärdig. 
- Målsägandens berättelse är rimlig och den bär - även i inte brottsliga hänseenden - 
mycket starkt det självupplevdas prägel. " 
 
Dessa bedömningar har inte bekräftats av den analys av valda delar av förhörsmaterialet 
som jag uppvisat i tidigare avsnitt, t.ex. indikationerna på att penisberöringshändelsen 
uppkommit som en förhörsartefakt i själva förhöret och målsägandens svårigheter att svara 
på en hel del uppföljande frågor.  
Det är en logisk skillnad på om något ger ett självupplevt intryck hos en bedömare och om 
det som beskrivs faktiskt har inträffat. Mängder av forskning (se t ex Vrij, 2000) har gett 
mycket desillusionerande resultat på denna punkt. I mycket stor utsträckning anser 
bedömare att falska berättelser är sanna och bedömarna kan  då ange olika kriterier som de 
föreställer sig är giltiga. Ett konkret forskningsresultat från Jackson (1996) med just barn i 
11-12 års ålder kan belysa problemet. Det finns många andra liknande resultat.  
 
Barn i 11-12 års ålder förevisades en film om en schimpans och intervjuades om filmen 
efteråt. En annan grupp av barn i samma ålder fick inte se filmen men fick instruktion att 
låtsas i intervjun att de hade sett den. De videoinspelade filmerna med barnen visades för 
jurister och studenter. Resultaten visar att de barn som inte sett filmen med schimpansen 
var mycket framgångsrika i att dupera jurister och studenter. Endast 31% av juristerna och 
25 % av studenterna bedömde påståendena från dessa barn som falska. Just detta slag av 
överdriven bedömning av att falska påståenden är sanna är ett vanligt resultat inom 
lögndetektionsforskningen (se t ex Vrij, 2000). Lögner verkar i de flesta fall bli trodda. 
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Att utgå från vilket intryck målsäganden gör är enligt den samlade forskningen (Ekman, 
1991; Vrij, 2000) ingen tillförlitlig metod för bedömning av om uppgifterna är sanna eller 
inte och leder i experiment ofta till resultat sämre än eller nära slumpmetod (kasta krona). 
Ett problem i sammanhanget är att personer som ljuger inte sällan kan imitera hur man talar 
när man talar sanning och kan utnyttja en kännedom om vilka tecken bedömare använder 
för att avgöra trovärdighet. Det går som forskning visat ofta inte alls att skilja på sanna och 
falska berättelser, när man inte vet något annat som kan avslöja att informationer i 
berättelsen är falska.  
 
Hovrätten menar dessutom i ett vetenskapligt sett angripligt resonemang att det 
målsäganden säger i förhören "ger henne en prägel av en i grunden ärlig person". Denna 
argumentation är synnerligen vansklig. Någon närmare empirisk undersökning av 
målsägandens ärlighet har inte gjorts. Det är även en logisk skillnad på om personen är ärlig 
och på huruvida personen uppfattas som ärlig av bedömare. Det torde här vara frågan om 
ett tankefel där det egna intrycket förs över till att bli en egenskap hos personen. Sakläget 
torde vara att hovrätten inte vet om målsäganden är "en i grunden ärlig person" eller om 
målsäganden har förmågan att framstå som en sådan person i hovrättens ögon. Dessutom 
finns uttalanden om att flickan hittat på saker från närstående vuxna som kastar tvivel över 
hovrättens bedömning.  
 
Hovrätten skriver vidare att "I målet har vidare inte framkommit något bärande argument 
som gör att man inte skall sätta tilltro till hennes uppgifter." Som jag visat finns anledning 
att vara kritisk till målsägandens uppgifter. Dessutom har alternativa tolkningar föga 
eftersökts och inte eliminerats då förhören bedrivits utredningsstrategiskt felaktigt och 
ensidigt.  
Detta betyder att argument mot målsägandens uppgifter haft en liten möjlighet att framträda 
i förhörsmaterialet. Detta betyder att hovrättens logik inte håller för granskning.  
 
Hovrätten skriver även: 
"Målsäganden har - av icke närstående personer hörda som vittnen - beskrivits som en 
öppen, social och glad person. Målsäganden har även uppgetts vara duktig på att 
verbalisera vad hon tänker och tycker." 
Detta har logiskt sett inget att göra med frågan huruvida målsäganden lämnat sanna eller 
falska uppgifter. Det kan dock principiellt och kritiskt påpekas att en person som är duktig 
på att samspela med andra och verbalisera bör ha större möjligheter att få andra att tro på en 
falsk berättelse.  
 
Hovrätten anför att fadern har ägnat sig åt att titta på pornografiska bilder på Internet, varav 
en del påstås ha varit av barnpornografisk art. Resonemangen är vaga och det talas om att 
"en stor del har anknytning till barnpornografi"  och "för mycket för att man inte skall ha 
sökt aktivt",  utan att några konkreta evidens redovisas av hovrätten. Det framgår inte hur 
de analyser som ligger till  grund för dessa vaga påståenden ser ut och inte vad vare sig 
"stor" eller "för mycket"   mer konkret skulle betyda. De barnpornografiska bilder som 
återges i förundersökningsmaterialet förefaller mig som icke-initerad till mycket stor del 
härröra från startsidor. Om jag har rätt därvidlag så uppkommer frågan hur stor del av det 
barnpornografiska materialet som härrör från startsidor kontra följande sidor. Jag kan som 
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icke-dator-expert inte ha någon som helst uppfattning om huruvida den misstänkte sökt 
aktivt eller inte. Däremot så är det logiskt sett två skilda saker att titta på pornografi på nätet 
och att föröva sexuella övergrepp på sitt eget barn. Tankefelet "argumentum ad hominem" 
eller vad straffrättsprofessorn Westberg (1992) kallar "knölargumentet" ligger här nära 
tillhands och det verkar vara domstolens logik.  
 
Det finns vidare en inte oviktig fråga om basfrekvensen bland män i jämförbar ålder vad 
gäller att se på pornografi eller barnpornografi på Internet. Jag har läst uppgifter i 
datatidningar om att de flesta (cirka år 2000, märk väl!) sökningar, även vid universitet, går 
till sexuella webbsidor. Därmed uppkommer den skeptiska statistiska frågan om det 
föreligger någon större skillnad i sannolikhet mellan förövare av sexuella övergrepp 
respektive icke-förövare vad gäller att söka pornografi på Internet. I brist på empiriska 
studier bör ingen skillnad antas och vi vet inte i vilken riktning en eventuell statistiskt 
säkerställd skillnad skulle gå. Det kan dessutom hävdas att av dem som tittar på eller råkar 
titta på barnpornografi på Internet så kan det vara en liten andel som gör sig skyldiga till 
sexuellt övergrepp på eget barn, dvs. att det är mest sannolikt att en barnpornografitittare 
inte gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp på sitt eget barn. Eftersom sannolikheterna inte 
är kända och om de vore kända inte heller låter sig utan tankefel generaliseras in i enskilda 
fall, så är det min bedömning att hovrätten här använder irrelevanta evidens, varvid även 
frågan om argumentum ad hominen kan beaktas.  
 
Det är svårt att förstå varför så mycket uppmärksamhet ägnas frågan om pornografi, när så 
många andra omständigheter ignoreras. Det verkar som om pornografidiskussionen ingår i 
strävan efter bekräftelsesökande i både förundersökning och i domskäl.  
  
En ytterligare komplikation är att målsäganden på något sätt kan ha fått inspiration från vad 
som finns i faderns dator eller utan att denne iakttagit det har råkat se när han tittade - att 
målsäganden refererar till att fadern visat pornografi för henne på sin dator kan vara en 
antydan om hur målsägandens uppgifter uppkommit. En möjlighet är att det är faderns 
pornografiintresse som på något sätt startar tankar hos dottern och leder till någon dröm 
eller konstruktion av uppgifter.  
 
Hovrätten anger flera iakttagelser som hävdas innebära att fadern inte är trovärdig. Det 
gäller frågan om hur pornografiska bilder inkommit till datorn (polisutredarens bedömning 
- "verkar som man aktivt har försökt söka" - ter sig föga övertygande) och ett par mindre av 
flickan nämnda föremåls förekomst i hemmet (där vanlig glömska kan vara en förklaring 
domstolen förbiser). Inga tecken på faderns trovärdighet anges utan det är enbart påstådda 
tecken på bristande trovärdighet som nämns.  
 
Däremot verkar hovrätten inte ha eftersökt tecken på bristande trovärdighet hos barnet i 
barnets förhörsuppgifter eller i vittnens uppgifter om barnet. Ett flertal irrelevanta argument 
för barnets trovärdighet har konstruerats (t ex "öppen, social och glad", "duktig på att 
verbalisera"). Argumentationen i domen framstår därmed som präglad av 
tankefelet/logiska felet ensidigt bekräftelsesökande ("confirmation bias" i internationell 
facklitteratur i kognitiv psykologi), som då sker i olika riktning för barnet respektive 
fadern. Domskälsargumentationen är med andra ord uppenbart partisk.  
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Hovrätten överväger inte möjligheten att flickans uppgifter kan vara falska uppgifter som 
flickan själv kommit att tro på, åtminstone när hon förhördes och fick bekräftelse av 
omgivningen. Att omgivningen bekräftat hennes uppgifter gör det lättare för eventuellt 
felaktiga uppgifter att kvarstå. Problemet med att flickan sagt sig ha ”drömt” ignoreras av 
hovrätten trots att detta är en viktig upplysning, som borde kräva ytterligare utredning. 
Hovrätten har inte heller uppmärksammat att en av de sexuella händelserna 
(penisberöringen) inte finns i anmälan och kan misstänkas ha uppkommit som en 
förhörsartefakt, dvs. genom olämplig förhörsteknik.  
 
Hovrätten skriver avslutningsvis följande. 
"Sammanfattningsvis har utredningen gett vid handen att det inte finns något som ger 
anledning att ens befara att målsäganden medvetet eller omedvetet har lämnat felaktiga 
uppgifter om de sexuella övergreppen."  
Som jag påvisat så har hovrätten inte uppmärksammat och diskuterat ett antal källkritiskt 
relevanta omständigheter utan ägnat sitt utredande åt ensidigt bekräftelsesökande. 
Hovrätten har inte uppmärksammat att materialet även ger stöd åt åtminstone några 
alternativa tolkningar. Den sammanfattande bedömningen framstår därför som grundad 
i logiskt felaktig argumentation.   
 
Sammanfattande bedömningar och diskussion 
1. I materialet förekommer påståenden om sexuella övergrepp från målsäganden. 
Granskning av förhörsmaterialet med målsäganden ger upphov till starka källkritiska 
misstankar, vilka ur källkritisk synpunkt sett innebär att målsägandens uppgifter om 
sexuella övergrepp bör avvisas. Mycket tyder på att den påstådda penisberöringshändelsen 
uppkommer som en effekt av förhörstekniken. Ett flertal andra omständigheter hotar 
validiteten hos uppgifterna, bl.a. att sanningsfrågan inte berörts inledningsvis, att 
förhörsledaren har en övertygelse att sexuella övergrepp inträffat, att förhörsstrategin är 
ensidigt bekräftelsesökande och logiskt cirkulär, att felaktig frågeteknik förekommer, att 
det förekommer en mängd svar med språkliga osäkerhetsmarkörer, att tidsföljden mellan de 
påstådda sexuella händelserna framstår som oklar, att påstådda dagböcker vid närmare 
granskning inte innehöll material om de sexuella övergreppen och att målsäganden inte från 
början var klar över detta.  
 
2. En mängd inledningsvis nämnda alternativa tolkningar som materialet ger upphov till har 
inte alls eller inte tillräckligt undersökts i förundersökningen. De har därmed inte kunnat 
elimineras och kvarstår som möjliga var för sig eller i olika kombinationer, t.ex. skulle en 
situation där flyttningsmotiv-tolkningen, kristolkningen, uppmärksamhetstolkningen, 
dröm/fantasi-tolkningen och rollspelstolkningen samverkar till uppkomsten av det som 
påståtts i anmälan kunna föreligga och påverkan-vid-polisförhör-tolkningen kunna förklara 
uppkomsten senare av penisberöringshändelsen. Detta betyder att utredningsarbetet inte 
varit ur saklig synpunkt godtagbart.  
 
3. Hovrätten fokuserar i sina domskäl enbart på tolkning nr 1, dvs. att de påstådda sexuella 
övergreppen har ägt rum. Hovrätten argumenterar här ensidigt för målsägandens version 
och argumenterar ensidigt mot faderns version. Någon argumentation för faderns version 
och mot målsägandens version förekommer inte. Logiken är uppenbarligen cirkulär på så 
sätt att domstolen utgår från att anklagelserna om sexuella övergrepp är korrekta. Genom 
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att olika uppgifter och tecken som påstås tala för anklagelserna anförs och uppgifter och 
tecken som talar däremot ignoreras, så konstrueras i stor utsträckning irrelevanta domskäl 
som skenbart ger stöd åt utgångsantagandet, dvs. utgångsantagandet prövas inte, alternativa 
utgångsantaganden prövas inte heller och logiken är cirkulär. En icke-cirkulär 
argumentation skulle krävt både att argumenten mot påståendena om sexuella övergrepp 
uppmärksammats och att alternativa tolkningar eliminerats genom tillgängliga eller 
införskaffade uppgifter. Frågan om alternativa tolkningar av materialet har inte hanterats i 
domskälen trots att den är utredningsmetodiskt fundamental. Hovrätten har ignorerat en 
sådan omständighet som att målsäganden själv kan ha trott på falska uppgifter som kan ha 
uppkommit genom brister i hennes källhantering (källförväxlingsfel), t ex som antytts 
genom att flickan har drömt eller fantiserat.  
 
4. Det står klart att materialet ger anledning till ett antal alternativa tolkningshypoteser som 
föga eller inte alls belysts eller prövats i förundersökningen och inte övervägts i hovrättens 
dom. Dessa alternativa tolkningshypoteser är så långt som utredningsarbetet drivits 
förenliga med det befintliga redovisade materialet och kombinationer av tolkningar är 
möjliga. Flera motiv och andra faktorer kan ha samverkat.  
 
Den av hovrätten valda tolkningen att de sexuella övergreppen ägt rum på sätt som hävdats 
är behäftad med vissa svårigheter i förhörsmaterialet, som hovrätten inte diskuterar. Dessa 
svårigheter är som påpekats bl.a. felaktig ensidig förhörsstrategi, övertygad förhörsledare, 
vissa förutsättande och ledande frågor, stark misstanke om förhörsartefakt vad gäller 
beröringshändelsen, vaghet och osäkerhet i vissa svar, anmärkningsvärda svar från 
målsäganden vad gäller dagboksskrivande, uppgifter om att målsäganden drömt och 
upprepade närmandeuttalanden gentemot fadern. Det ter sig vanskligt att föredra en 
tolkning med sådana svårigheter framför tolkningar där sådana svårigheter inte uppkommer 
och där tolkningar  får stöd av sådana anmärkningsvärda fenomen i materialet. Principiellt 
ur kritisk-vetenskaplig synvinkel bör möjliga tolkningar som ger bättre förenlighet med 
befintligt material föredras framför sådana som drabbas av svårigheter i materialet. 
Dessutom bör inte icke-relevanta omständigheter och konstruerade pseudoevidens anföras 
till stöd för tolkningar som skett i domskälen i detta fall.  
 
Huruvida hovrättens fällande domslut är korrekt eller inte är logiskt en annan fråga. Det 
är möjligt att undermålig logik och utredningsmetodik kan resultera i en korrekt dom, men 
därav följer inte att frågan om saklighet (Regeringsformen 1 kap 9§ - ”iaktta saklighet och 
opartiskhet”) bör hanteras på sätt som skett i detta fall. Det kan nämnas att mig veterligt 
beviljades inte resning i HD.  
 
Tankefel: en summering 
Av pedagogiska och forskningsmässiga skäl gör jag i denna senare version år 2010  
en förteckning över några av de viktigare tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 
2007) som jag bedömer förekommer eller antyds i materialet. Bakom metodfel finns ofta 
tankefel. Tankefelen kan överlappa eller utgöra olika sätt att se på samma fenomen i sak.  
 
- alternativa tolkningar ignoreras och prövas inte 
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- ansträngningsfel, dvs. alternativa möjligheter avförs utan att utredaren ansträngt sig att 
söka evidens eller utredaren anstränger sig inte att söka motevidens till en hypotes som  
hanteras genom ensidigt bekräftelsesökande 
 
- argumentum ad hominem (personargument) positivt gentemot målsäganden och negativt 
gentemot den misstänkte 
 
- basfrekvensfel, t.ex.. vanligheten hos ett beteende såsom att söka pornografi på internet 
förbises 
 
-  ”cirkulär logik”, dvs. via olika tankefel så anser man sig ha fått utgångsantagandet 
bekräftat. Material söks, tolkas och undviks/ignoreras  till förmån för utgångsantagandet.  
Alternativa hypotser undviks.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande till förmån för brottshypotesen 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder, dvs. ”tycka-tro-känna-uppleva-
intryck”- metodik, där bedömaren sammanblandar sig själv med den bedömde – används 
här i domslutsargumentationen.  
 
- falsifieringsfel, dvs. det undersöks inte om brottshypotesen låter sig falsifieras genom att  
söka efter motsägande uppgifter 
 
- giltighetsfel, dvs. tanken att felaktig förhörmetodik med t.ex.ensidigt bekräftelsesökande,  
förutsättande och ledande frågor ger upphov till giltiga/korrekta resultat 
 
- generaliseringsfel, t.wx. generalisering från andra anmälda fall  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning) vad gäller möjliga tolkningar av 
materialet 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning 
 
- lögndetektionsfel, dvs. föreställningen att lögn och sanning kan uppfattas utifrån en  
persons sätt att uppträda och prata 
 
- partiskhet, t.ex. leta efter och anföra sådant som talar för den ene och som talar emot den 
andre och inte med samma ansträngning även göra tvärtom 
 
- relevansfel, dvs. anförande av icke relevant information eller icke relevant argumentation 
 
- överkonfidens, dvs. övertro på den egna bedömningens korrekthet i domstolens 
argumentation 
 
- övertygelsefixering hos förhörsledare och domstol 
 
Fler tankefel än de här antydda är möjliga att hävda för detta material.  
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