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Sammanfattning. En ung man anklagas av en tonårsflicka han känner för att ha 
begått sexuellt övergrepp på henne. Evidens från polisförhör med flickan, 
mannen och andra personer kring dem och från husrannsakan anförs. Många 
motsägelser blir tydliga i materialet och förundersökningen uppvisar brister i  
både allsidighet och fullständighet. En mängd metod- och tankefel påvisas och 
listas i denna version år 2010. Fallet kollapsar i hovrätten, när målsäganden 
framför andra uppgifter än de som framförts tidigare.  
 
Bakgrund 
Advokat LL har 1999-12-01 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskapliga 
grunder avge ett sakkunnigyttrande över utredningsmetodik och tillförlitlighet 
hos centrala utsagor i förundersökningsmaterialet i målet. Detta yttrande innebär 
inte ett ställningstagande till vad som inträffat eller i skuldfrågan utan är avsett 
att utgöra ett delmaterial i domstolens samlade utredning i målet.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till någon av de i målet 
berörda personerna. Jag har i min granskning inte haft någon kontakt med någon 
i målet berörd eller hörd person. Yttrandet bygger helt på analys av 
dokumentmaterial som tillställts mig.  
 
Av sekretesskäl är sakkunnigyttrandet avidentifierat, varvid namn bytts ut mot 
kodbeteckningar etc. Understrykningar är gjorda av den sakkunnige för att ge 
uppmärksamhet åt förhållanden i texten. Språkfel i citat har bibehållits.  
 
I denna version redovisas ej omfattande bilagor rörande den sakkunniges 
metodik samt om teori och forskning inom området.  
 
Material 
Ansökan om stämning 990616 
Förundersökningsprotokoll 990603 
Tingsrättens dom 990826 
Utskrifter av ett antal förhör i tingsrätten med 
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- Målsäganden B 
- den tilltalade A 
- den tilltalades f d flickvän CL 
- den tilltalades kamrat BP 
- målsägandens far RN 
- målsägandens lärare LS 
- socialförvaltningens kontaktperson AF 
- polisutredaren  UKS 
Förundersökningsprotokoll 970112 i ett tidigare nedlagt mål, där  
     den misstänkte betecknas X i detta yttrande 
Dagboksblad med beslut om nedläggning 980427 
Sakkunnigutredning 980317 i tidigare nedlagt mål  
Viss juridisk korrespondens, som inte ingår i granskningen 
 
Anmärkningar över befintligt material 
Anmälan från aktuell kommun. 
Det framgår att en handläggare på socialtjänsten ”talat med” flickan och med 
hennes föräldrar. 
  
Detta förfarande med ”förförhör” är utredningsmetodiskt mycket olämpligt, då 
påverkan genom frågor, påståenden etc. kan ha skett. Det anges inte heller hur 
dokumentation har skett – någon bandinspelning anges inte föreligga. Att 
flickan berättat för sin lärare är tillräcklig grund för polisanmälan på grundval av 
lärarens uppgifter. 
  
Det framgår av anmälan att den avser endast ett tillfälle 981212.  
Förloppet skall då enligt referatet ha varit 
- den misstänkte retade henne 
- den misstänkte tog av sig sina kläder och plockade fram en kondom 
- den misstänkte tvingade ner flickan och höll hennes armar 
- den misstänkte drog av flickan byxorna 
- flickan kämpade emot för att hålla byxorna uppe men klarade inte detta 
 
I anmälan nämns även tidigare sugmärken, men inget sägs om hur eller genom 
vem de skulle ha uppkommit. Inget annat tillfälle för sexuellt övergrepp nämns. 
 
 
Promemoria från polis i samband med husrannsakan 990414 
Kondomfrågan. Vid husrannsakan uppfattar polisen UKS det som att den 
misstänkte försöker gömma undan en kondom från medicinskåpet.  
 
Här finns rörande kondomen formuleringen  
”Undertecknad uppfattade det som att X försökte gömma något i handen.” 
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Det framgår i denna  version helt klart att det rör sig om en osäker tolkning. 
Denna version från polisen skärps senare till full säkerhet (sid. 5 i utskriften med 
UKS) utan någon tillkommen ytterligare saklig grund i domstolen. Det framgår 
av förhörsutskrifterna att polisen är densamma som genomfört förhören med 
flickan och i dessa tydligt  och i strid med RB 23 kap 4§ (objektivitetsprincipen) 
uttalat sin uppfattning att sexuella övergrepp inträffat. Det är alltså ingen 
objektiv observatör utan en polis som tagit förhastad ställning att den misstänkte 
är skyldig. Att varseblivning av händelser, tolkning av händelser och minne av 
händelser kan vara behäftade med fel och påverkas av förhandsuppfattningar är 
väl belagt inom den psykologiska forskningen.  
 
Flera yttranden i tingsrättens förhör med polisen UKS belägger vanskliga 
iattagelsebetingelser och minnesosäkerhet hos UKS rörande den aktuella 
händelsen.  
 
1. Ordf: Men kommer ni ihåg att ni fick instruktionerna av åklagaren? 
UKS: Just det minns jag inte men jag minns att jag frågade honom efter 
medicinskåpet. 
 
2. På sid. 4 i utskriften med UKS så uttalas 
”jag uppfattade det som att han tog med höger och att han sedan drog sig  bort 
från mig” 
”det är möjligt att de var jag puttade honom”  
”om det är jag som drar bort honom från skåpet det minns jag inte” 
Observera här osäkerhetsmarkeringarna i svaren.  
 
3. På sid. 1 säger UKS  
”han sträcker sig före mig och upp och in med handen i skåpet och sedan tar ut 
handen igen och drar sig tillbaka och då uppfattar jag att han har handen 
stängd..." 
Den tilltalade A säger i tingsrättens förhör ”hon såg inte att jag (otydligt) för 
hon stod bakom mig”.  
UKS har haft svårt att se vad A hade för sig. Förloppet bör dessutom ha varit 
relativt snabbt och utan möjlighet till efterkontroll av iakttagelsens korrekthet.  
 
4. Till de vanskliga iakttagelsebetingelserna hör även UKS i polisförhören med 
B tydliga inställning att de påstådda övergreppen ägt rum. Från mycken 
forskning är det väl känt vilken snedvridande inverkan felaktiga informationer 
och förhandsuppfattningar kan ha på iakttagelser. 
 
5. På sid. 5 i utskriften av förhöret med UKS finns följande sekvens. 
Adv: Och sedan så frågade du honom om han brukade förvara kondomer i 
skåpet och vad svarade han då? 
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UKS: Det är jag inte helt säker på men jag tror… 
Observera även här osäkerhetsmarkeringarna. 
 
6. Vid erinringar av samtal, och till och med av enstaka meningar sker enligt 
internationell forskning och den forskning som skett vid Örebro universitet 
under min ledning (t ex Edvardsson & Sund, 1998) stora bortfall av vad som 
sagts. Objektiv registrering av samtalet på ljudband har här inte skett och det 
finns allmänt sett inga vetenskapliga belägg för att poliser skulle ha mer korrekt 
samtalsminne än misstänkta. Som exempel kan nämnas att vi vid Örebro 
universitet i ett par studier av utskrifter av polisförhör funnit stora mängder 
yttranden med referens bakåt i förhör från förhörsledarna som är felaktiga eller 
saknar saklig täckning i vad som faktiskt sagts. Den här aktuella polisen tillhör 
allmänt sett den aktuella gruppen av svenska förhörsledare.  
 
Det föreligger således på grund av ogynnsamma iakttagelsebetingelser och av 
UKS själv uttalade osäkerhetsmarkeringar samt utifrån minnesforskning rörande 
händelser och samtal omfattande hot mot tillförlitligheten i UKS rapporterade 
iakttagelser och minnen. Den tilltalades minne att polisen uttalat efterfrågat 
kondomer framstår i materialet inte som mindre tillförlitligt och erbjuder som 
det verkar den rimligaste förklaringen till de föreliggande uppgifterna. Någon 
jämförande minnestestning av den tilltalade och den husrannsakande polisen har 
inte genomförts. Det saknas därmed helt empirisk grund för att hävda att 
polisens minne skulle vara bättre.   
  
En annan tolkningsfråga som inställer sig om polisens osäkra iakttagelser, 
minnen och tolkning skulle accepteras (vilket inte är aktuellt ur källkritisk 
synpunkt) är vilket av flera motiv som A kan ha haft. Var det till exempel ett 
försök att dölja något som använts vid brott eller ett försök att dölja något som 
var socialt genant? Den misstänkte A har i förhör uppgett att polisen efterfrågat 
kondomer och möjligheten föreligger att polisen glömt detta. Studier av 
samtalsminne visar att vi glömmer det mesta relativt snabbt och även vad vi 
själva sagt (se t.ex. Giannias Dahlman, 1998).  
 
 
Det är allmänt konstaterat inte sakligt (och enligt Europakonventionen inte 
tillåtet) att anta att A är skyldig och med anledning av detta tolka att A försökt 
gömma och felaktigt uppger att något sagts om kondomer av polisen. Det 
framgår även av förhöret med polisen i tingsrätten (sid. 1 utskriften, återgiven i 
punkt 1 ovan) att polisen glömt instruktionen från åklagaren att inte säga något 
om kondomer, vilket väl belyser de minnesproblem som är allmänt 
förekommande i sådana här sammanhang. Polisen som gjort husrannsakan kan 
lika gärna ha glömt att hon använt ordet kondom till den misstänkte som hon 
glömt vad åklagaren sagt. Den kritiska frågan varför A, om han vetat sig vara 
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skyldig till brott, inte långt tidigare gömt kondomen är obesvarad. Det framgår 
även från försvarsadvokaten i förhöret med UKS att denne med A gått igenom 
det första förhöret som genomförts med flickan B,  FÖRE husrannsakan. Redan 
i detta för A redovisade förhör nämner B användning av kondom. Det framgår 
även av förhör med A att B besökt köket, där medicinskåpet finns och att hon 
där hämtat huvudvärkstabletter samt att B 1997 bett att få kondomer och även 
fått det av A. B:s kännedom om var A förvarat kondomer behöver således inte 
härröra från att kondomer använts vid sexuella övergrepp. Då förvaring av 
kondomer i unga mäns bostäder torde vara ett högfrekvent fenomen har jag svårt 
att förstå den uppmärksamhet som kondomfrågan tilldragit sig i det aktuella 
målet. Det stora flertalet som har kondomer i bostaden, oavsett var de förvaras, 
har rimligen inte gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp. Om en flicka känner 
till var en ung man förvarar kondomer, så innebär detta inget belägg för något 
sexuellt övergrepp gentemot flickan. I detta fall har aldrig bestridits att flickan 
vid ett flertal tillfällen vistats i A:s bostad och därför kan ha fått sådan 
kännedom på ett flertal sätt.  
 
Porrfilmsfrågan. Vad gäller de beslagtagna porrfilmerna utgjordes tydligen 9 st, 
av totalt ca 30 st, av filmer som enligt omslagen innehöll sex med tonåringar. 
Frågan är om inte detta kan vara en rätt rimlig och möjligen representativ andel 
om man innehar (eller lånat) 30 st porrfilmer. Det saknas i förundersökningen 
bedömningar från branschkännare om hur stor andel av filmerna som innehåller 
sex med tonåringar. Filmer med inriktning mot andra ändan av befolkningens 
åldersfördelning torde knappast vara särskilt vanliga. Det torde vara en vansklig 
tolkning att en innehavare av 30 st porrfilmer, varav endast 9 st med tonåringar 
skulle ha någon sexuell inriktning mot just tonåringar. Ur logisk och statistisk 
synpunkt borde snarare hävdas att 21 st porrfilmer av 30 st tyder på en sexuell 
inriktning i riktning mot innehållet i de 21 filmerna. Innehållet i dessa 21 filmer 
har inte utretts och klargjorts för domstolen utan undanhållits. Utredningsarbetet 
har här varit selektivt inriktat på att utnyttja en mindre del av filmerna som 
evidens och inte på att utreda A:s sexuella inriktning med ledning av innehållet i 
samtliga filmer. Det har inte heller utretts i vad mån förekomsten av tonårsfilmer 
snarare kan ha haft att göra med preferenser hos någon eller några personer som 
överlåtit eller lånat ut eller sålt filmer till X.  Det har för övrigt inte i övrigt  
material framkommit att innehavaren skulle ha sökt sina kontakter med flickor 
bland just tonåringar och det framgår inte att någon av de flickvänner A haft 
skulle ha varit tonåring. Den kvinna som A hade ett förhållande med och träffat i 
april 1998 var två år äldre än honom (enligt A:s uppgifter i tingsrättens förhör). 
Det torde kunna hävdas att åldern hos A:s naturliga flickvänner är en mer valid 
indikator på sexuell inriktning än innehållet i några porrfilmer som A innehar 
och möjligen inte själv valt ut.  Det står klart att förundersökningen är partisk 
och ensidigt bekräftelsesökande i frågan om A:s sexuella inriktning. Enligt RB 
23 kap 4§  skall i förundersökningen tas fram även sådant som talar till den 
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misstänktes fördel – i detta fall både innehållet i den misstänktes övriga ca 21 st 
porrfilmer och åldern hos de flickvänner A haft. Självklart måste basfrekvensen 
av tonårsfilmer bland porrfilmer i stort kontrolleras, beaktas och redovisas. 
Svensk lag medger inte att betydelsefulla evidens undanhålls av åklagare och 
polis.  
 
Det kan även anmärkas att det torde vara ganska många män som på ett eller 
annat sätt tagit befattning med porrfilmer som åskådare, innehavare eller 
yrkesmässigt och att sannolikt få av dessa gjort sig skyldiga till sexuella 
övergrepp. Några vetenskapliga belägg för att det finns samband mellan att 
inneha/titta på porrfilmer och sexuella övergrepp finns mig veterligt inte. Ur 
vetenskaplig synpunkt bör då sambandet antas vara noll tills något annat visats. 
Det kan dessutom anmärkas att vetenskapligt fastställda samband mellan 
beteenden i den mänskliga sociala och psykologiska sfären på gruppnivå ofta är 
svaga och saknar betydelse för bedömning av enskilda fall.   
 
Det kan även anmärkas att den misstänkte trots att han vetat om att han blivit 
anmäld och till och med blivit upplyst om det påstådda brottet och blivit förhörd 
av polis 990407 och 990409 (om han är skyldig, så har han även den vägen vetat 
vad brottet gäller) inte undanskaffat vare sig kondom eller porrfilmer. Båda 
dessa objekt nämns i det första polisförhöret med flickan 990107 och den 
misstänkte har rimligen varit informerad om anklagelserna.   
 
Polisförhör nr 1 med flickan 990107  
Förhöret omfattar 45 min och föreligger i en obestyrkt dialogutskrift.  
Den sakkunniges analys utgår från dialogutskriften. Termen förundersökning 
förkortas här till FU.  
 
a) Frågan om vikten av att tala sanning tas inte upp i inledningen av förhöret. 
b) Utredningsstrategin är icke-objektiv, nämligen att utgå från att flickans 

uppgifter är korrekta och att med ledtrådar försöka hjälpa henne att precisera 
uppgifterna samt att underlåta att pröva alternativa möjligheter som att 
flickan hittat på uppgifterna; Det framgår av vissa uttalanden klart att 
förhörsledaren är övertygad om att övergrepp ägt rum, t.ex. på sid. 27 FU 
(”Det han gjort mot dig är någonting som vi absolut inte kan 
acceptera…..).Förhöret torde därmed genomföras i strid med RB 23 kap 4§. 

c) Det kan lätt konstateras i utskriften att många ledande, förutsättande eller på 
annat sätt olämpliga frågor ställs och förhöret är därmed inte frågetekniskt 
godtagbart. 

d) På sid. 22 FU framgår att flickan inte kan beskriva vad en våldtäkt är.  
e) Beträffande utlösning säger flickan på sid. 29 FU först att ”det spruta” och 

senare att den misstänkte skall ha haft kondom och ”hällde han det över 
magen på mig”. Det framgår även enligt sid. 26 att den misstänkte skall ha 
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tagit på kondom efter att han tagit av flickan kläderna. Detta motsägs av 
uppgiften på sid. 29 att den misstänkte först tagit in penis utan kondom och 
”kört lite” och sedan tagit på kondom.  

f) Det ligger i förhöret en motsägelse i att flickan skall ha varit tvingad till 
samlag vid flera tillfällen men ändå själv ha tagit kontakt och valt att gå till 
den misstänktes bostad. Om hon utsatts för något obehagligt skulle hon enligt 

     principerna för undvikandeinlärning ha undvikit att gå dit fortsättningsvis och   
     speciellt ensam. Förklaringen från flickan på sid. 30 FU att ”Om jag inte gör   
     det så kanske han anar nånting och så…” ter sig inte särskilt övertygande, då    
     den misstänkte inte är känd för några våldstendenser.  
g) Förloppsbeskrivningen för den 12 december är följande i detta förhör. 

B:s egen redogörelse innan förhörsledaren försöker att genom frågor få 
förloppet klargjort har följande beteendemoment, som anmärkningsvärt nog 
inte innefattar något samlag, men däremot tafsande, sugande och bitande.  

 
- B har ringt upp A och denne har på hennes uppmaning ringt tillbaka. 
- A frågar om B vill komma 
- A och B tittar på TV 
- A börjar och tafsa på B 
- A börjar klä av B 
- B försöker hålla emot 
- A frågar B om hon vill följa med in och duscha 
- B säger nej 
- A säger att B är feg och blir jättesur 
- A gör ett sugmärke på bröstet och biter B ”i ballen”  och vid låret 
- A och B tittar på porrfilmer 
- B går på toaletten 
- A skall ha hotat B 
 
De märken på bröst och lår som nämns i anmälan 981222 avser tydligen 
händelser den 12 december. 
 
Vid uppföljningsfrågorna framkommer  
- att tafsandet betyder att A har pussat B i soffan och tagit på brösten och 

mellan benen 
- att A skall ha tagit innanför tröjan och innanför byxorna 
- att B inte kan säga något om vad en våldtäkt är, trots att hon själv tidigare bl 

a till LS använt detta ord; detta stämmer väl med att B i sin egen inledande 
redogörelse inte nämner något om samlag. 

- B uppger på ledande fråga att hon tidigare tittat på porrfilm med A 
- B hävdar att A sagt att han vill lära henne hur man ska göra 
- B hävdar att A tar henne på brösten och mellan benen 
- B hävdar att A klär av sig 
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- B uppger efter ledande frågor att A tar på sig själv 
- På ledande fråga uppger B att det hänt ”många gånger” (samma ord som 

förhörsledaren innan använt) 
- B hävdar att hon brukar gå till A på fredagar och lördagar 
- B hävdar att hon blivit våldtagen vid mer än ett tillfälle 
 
På sid. 24 försöker förhörsledaren att få B att berätta en gång till men genom 
felaktig förhörsteknik där specifika frågor ställs blir det ingen berättelse utan 
endast korta svar på ett antal frågor. Momenten som framkommer är följande. 
- A gjorde sugmärke på bröstet 
- A knäppte upp behån 
- A ville ligga med B 
- A hotade B 
- På ledande fråga uppger B att A sa att han ville ligga med henne 
- A sa att B är feg 
- B svarar först på ledande fråga att A hade kläderna på sig hela tiden och på 

nästa fråga om när A tog av dom säger B motsägande att det var när han 
gjorde sugmärket. 

- B uppger att A tog av sig byxorna först.  
- Sen tog han av mig så tog han på kondom så 
- B sa jag vill inte, men han bryr sig inte 
- A pussa och krama B och sa att han inte skulle göra henne illa 
- Först när förhörsledaren frågar B om var A höll händerna framkommer att 
     ”Han höll dom på mig så inte jag kom loss”. 
- B uppger att hon låg ner vid våldtäkten – ”han låg ovanpå mig och tog in 

den”. 
- På ledande fråga svarar B att detta hänt tidigare. 
- A skall ha sagt ”berättar du detta vet jag inte vad som händer” 
- Det framgår att B har föreställningen att A har ”gäng” eller ”kompisar” som 

kan vändas mot henne, trots att hon uppger att hon inte träffat dessa utom BP.  
- B uppger att A skall ha fört in snoppen i ”kissen” tills det spruta på magen. 
- Efter att A stängt av porrfilmen skall han ha hållit på med B. 
- A skall en gång tidigare ha haft samlag med B utan att hålla fast henne. 
- B uppger att det gör ont.  
- A skall inte ha haft kondom först den sista gången – ”när han kört lite tog 

han på kondomen”.  
- A skall ha hällt innehållet i kondomen på B:s mage.  
- B har gått till A trots att hon skall ha utsatts för samlag tidigare.  
 
Det är uppenbart att jämfört med uppgifterna i anmälan om den 12 december, så  
växer uppgifterna i det första polisförhöret till att omfatta fler tillfällen. Detta 
kan vara ett resultat av den felaktiga förhörstekniken. Det är anmärkningsvärt att 
när flickan själv inledningsvis redogör för vad som skall ha hänt så nämns inte 
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vare sig att hon blivit fasthållen eller blivit utsatt för samlag. Om våldtäkten 
inträffat så borde själva tvånget och inträngandet vara mentalt lätt tillgängliga 
vid erinring av händelsen och på något sätt komma med i redogörelsen.  
 
De i punkterna a-g angivna förhållandena leder till att förhörsuppgifterna 
bedöms som otillförlitliga. De främsta grunderna för denna bedömning är de 
stora bristerna vad avser utredningsstrategin och frågetekniken samt 
förhörsledarens uttalade övertygelse.  
 
 
 
Polisförhör med flickan 990413 
Polisförhöret äger rum ca 3 månader efter det första polisförhöret och omfattar 
65 minuter. Förhöret finns i dialogutskrift som inte är bestyrkt. Den sakkunniges 
analys baseras på utskriften.  
 
a) Inte heller i detta förhör tar förhörsledaren inledningsvis upp frågan om att 

tala sanning. 
b) Även i detta förhör är utredningsstrategin ensidigt inriktad mot att belägga 

sexuella övergrepp och inte mot att undersöka alternativa 
uppkomstbetingelser för uppgifterna. Dock sker några få ifrågasättanden 
kring flickans svar från förhörsledarens sida – detta innebär inte att några 
alternativa uppkomstbetingelser undersöks i förhöret. 

c) Även i detta förhör förekommer ledande etc. frågor. 
 
I de följande punkterna tar jag upp uppgifter från B som motsäger uppgifter i det 
föregående förhöret tre månader tidigare.  
 
d) I förloppsbeskrivningen från flickan B i detta förhör (start sid. 37 FU) finns  
- inget om att hon och A skulle ha tittat på TV före, 
- inget om att de skulle ha sett på porrfilm före och  
 - inget om att A suttit i soffan med B och tafsat på brösten och mellan  benen  
    före och  
- inget om att A skulle ha gjort sugmärke och bitit och  
- inget om att A skulle ha bett B att följa med och duscha 
- inget om att A skall ha tagit på sig själv i samband med våldtäkten 
- inget om att A höll B:s armar förrän förhörsledaren nämner att B tidigare sagt 
detta  
  
e) Beträffande kondom så uppger flickan på sid. 38 FU att han ”tog på den och 

så låg han med mig”, dvs. här motsägs uppgiften i första förhöret om att den 
misstänkte först skall ha ”kört lite” med penis och sedan tagit på kondomen. 
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f) Även uppgiften som framkommer i förhöret sid. 39 FU och som även 
förhörsledaren ställer sig frågande till (”så är det nästan omöjligt”), att 
flickan skall ha suttit vid samlag, motsäger uppgift i föregående förhör om att 
A låg ovanpå B. Uppgiften tyder närmast på att det är tveksamt om flickan 
vet begränsningar kring hur samlag kan gå till. Förekomst av så motsägande 
versioner i de båda förhören gör det tveksamt om det inträffat någon verklig 
våldtäktshändelse. 

 
 

Är en händelse enbart föreställd och inte faktiskt har inträffat, så kan det vara 
svårt att minnas vad man uppgett i ett förhör tre månader tidigare. 
  

g) På sid. 40 FU nekar flickan till att hon och den misstänkte skulle ha haft 
samlag innan, på direkt fråga från förhörsledaren. Detta motsäger uppgifter i 
det föregående förhöret. 

  
B: Jag har känt honom i sex år och han har aldrig gjort så mot mig innan. 
FH: Men du säger, har ni haft samlag innan. 
B: Nä 
 
    Lite längre ner svarar flickan med ”mm” på förhörsledarens suggestion ”då   
    har ni haft samlag innan?” Längre ner kommer svaret ”Det var jättelängesen  
     alltså så”. 
  
h) På sid. 41 uppger flickan B först att hon inte legat med någon annan än A 

(”jag har bara legat med han har inte legat med nån annan”). Några repliker 
längre ner hävdar B därefter att den misstänkte X i det förra fallet ”våldtagit 
mig”, något som hon i den utredningen inför psykologen Egil Ruuth enligt 
dennes utredning återtagit. En uppenbar motsägelse uppkommer inom loppet 
av några repliker. Den återtagna uppgiften återkommer nu på nytt och dyker 
även upp i tingsrättens förhör med B, där motsvarande motsägelse 
återkommer. 

 
i)  På sid. 43 hävdar B att A skulle ha sagt ”många gånger till mig när jag varit   
     däruppe att han tycker om mig och så, att han är kär i mig och så”. Detta   
     motsägs av BP:s uppgift om att A sagt sig inte vilja vara ensam med B. 
 
j) På sid: 43 hävdar B att hon var hos A ”Nästan varannan helg eller så, ibland 

brukar jag gå dit om tisdagar och onsdagar, tisdagar måndagar och så,” 
Detta kan jämföras med det första förhöret: ”Brukar gå dit på fredagar och 
lördagar jag får inte ta dit mer”. Överensstämmelsen är inte särskilt god. 
Vidare hävdar B på sid. 44 att det längsta uppehållet skall ha varit ”en hel 
vecka”. På sid. 45 hävdar B att BP oftast var med och sett när A tafsat på 
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brösten och mellan benen innanför trosorna. Detta motsägs av BP:s 
vittnesmål om att A sagt sig inte vilja vara ensam med B och om att det är B 
och inte A som uttryckt sexuella intressen när B kommit på besök.  

 
k) På sid. 45 hävdar B att hon ”låg med” A under den tiden hon hade pojkvän. 

Detta kan jämföras med tidigare i detta förhör nekande svar om tidigare 
samlag och med det senare svaret att det inträffat en gång för 
”jättelängesen”. 
Här tyder svaret närmast på att det skett ett flertal gånger.  

 
l) På sid. 45 uppkommer en helt ny uppgift om att B fått ”runka” A i 

anslutning  till porrfilmsvisning två gånger. Uppgiften uppkommer efter 
ledande fråga  från förhörsledaren och kan vara en förhörsartefakt (svar 
åstadkommet genom förhörsmetodiken). Det kan anmärkas att det två-tal 
som förekommer beträffande sugmärken enligt andra uppgifter förekommer 
även när det gäller ”runka”.) 

 
m) På sid. 46 växer även antal sugmärken.  

FH: Har detta hänt flera gånger (ledande, maximeringsbeteende från fhl) 
B: Mm. (OBS bristen på precisering) 
FH: Sugmärket också. (ledande, maximeringsbeteende från fhl)  
B: Mm. (OBS bristen på precisering) 
  

n) På sid. 46 finns följande replik. 
FH: När du har varit hos honom, har det varit varje gång, som han tafsat? 
B: Mm bara jag kommer innanför dörren så håller han på. 
B ger här medsvar på den ledande, maximerande frågan. Om B ogillat detta 
är det svårt att förstå hur hon många gånger skulle valt att gå till A för att 
utsättas för detta tafsande bara hon kommit innanför dörren. Det verkar inte 
vara en realistisk undvikandepsykologi i B:s påståenden. 
  
Förhörsledaren reagerar på uppgiften och ställer kritiska frågor. 
FH: Men om du tyckt detta varit så otäckt, varför har du gått dit, nu ställer 
jag frågan igen 
B: För jag ville det, för jag våga inte, 
FH: Tyckte du inte det var skönt när han rörde dig 
B: nä det är otäckt jag har aldrig legat med nån kille den gången med A 
Förhörsledaren reagerar även på denna motsägelse.  
FH: Mm du säger den gången med A, du säger också att det hänt flera 
gånger att ni legat med varandra, hur är det 
B: Flera gånger (justerar svaret och använder förhörsledarens ord ”flera 
gånger”)  
FH: Hur många gånger ungefär….. 
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B: Nästan varje dag    (jfr svaret med ”den gången” ovan) 
FH: Vad menar du 
B: Varje helg och sådär 
FH: Mm, har det hänt att du varit hos A ensam när ni inte legat med 
varandra 
B: Nä 
FH: förstår du vad jag menar 
B: Nä 
FH: Nä, är det varje gång du varit hos A själv, som ni legat med varandra, är 
det så, förstår du vad jag menar, förstår du vad jag menar 
B: ja 
FH: Du kommer till A, har du varit hos A nån gång där det inte har hänt nåt,  
B: Nä det har jag inte det har alltid hänt   (OBS det monotona ”alltid”) 
FH: vad är det som alltid har hänt 
B: Legat med varann, tafsat och så 
 
Det är här uppenbart att inom en kort sekvens sker ett antal snabba växlingar 
rörande antal gånger som B uppger sig ha haft samlag med A (”den gången” 
– ”flera gånger” – ”nästan varje dag” – ”varje helg och så där” – ”det har 
alltid hänt”). Serien av varandra motsägande växlingar uppkommer när 
förhörsledaren ifrågasätter svaret ”den gången” (= 1 gång). De tre sista 
svaren är typiska monotonisvar (”varje”, ”alltid”). Det slag av verklighet som 
här avhandlas är sällan så regelbunden och likartad från tillfälle till tillfälle. 
Detta slag av svar kan anses utmärkande för fabulerade framställningar. Det 
kan även anmärkas att B i svaret med  ”aldrig legat” även motsäger sitt 
hävdande av våldtäkt i det tidigare målet på annat ställe i förhöret.  
Svarsbilden indikerar här en närmast maximal otillförlitlighet i en central 
uppgift.  

 
o) B förnekar på sid. 48 återigen att det skulle ha varit skönt och hävdar att det  
     varit obehagligt. Ändå har undvikandebeteende inte uppkommit. B har enligt   
     sin version själv gång på gång valt att infinna sig hos A för att bli utsatt för   
     något enligt egen utsago obehagligt och otäckt.  Psykologin är inte realistisk.  
     Om A hade gått  till B:s bostad kunde hon ha haft svårt att värja sig, men så  
     är inte fallet här, då B tagit initiativ och gått till A:s bostad.  
 
p) På sid. 48 uttalar B följande: ”hade jag bara haft en pistol så hade jag skjutit  
     han”. Det är möjligt att B mentalt projicerar (förlägger) de våldsidéer hon  
     själv uttrycker på A och dennes ”gäng” och därmed hos sig själv lyckas   
     skapa den rädsla för A som hon uttalat i förhör.  
 
q) På sid. 49 kommer motsägelser rörande A:s användning av kondomer. 
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Syftande på den 12 december säger förhörsledaren följande. 
FH: och då hade han kondom, har han haft kondom nån annan gång 
B: har han inte 
FH: Nej 
B: Ibland brukar han köra utan och ibland brukar han ta på kondom och så 
 
Efter denna motsägande sekvens så hävdar B att det hänt fyra gånger utan 
kondom. Här dyker en helt ny uppgift upp om att A skall ha ”stått upp och 
runkat sig själv” dessa fyra gånger. På ledande fråga hävdar B även att  
A skall ha haft penis inne i slidan vid dessa tillfällen.  
 
När förhörsledaren därefter frågar hur många gånger A haft kondom så 
svarar B först ”Det är fem dagar”. När förhörsledaren sedan ifrågasätter 
exaktheten, så är B följsam och svarar ”Jag vet inte hur många gånger”.  
 

     Det borde hört till utredningsarbetet att klarlägga vilken färdighet vad gäller   
     räkning och frekvensbedömning som flickan har. Dessa uttalanden om 4 + 5 
     gånger stämmer inte väl med andra uttalanden om en enda gång respektive   
     ”alltid”, ”varje gång” etc.  
 
r) På sid. 51 hävdar B att A för in penis ”jättefort” och ”det gör jätteont”. 

Vidare svarar B på ledande fråga att hon sagt till A att det gör ont och att han 
bara fortsätter. Även beträffande denna uppgift kan konstateras att det ter sig  

     psykologiskt orealistiskt att inte undvikandebeteende skulle ha uppkommit   
     hos B vad gäller att besöka A. Vem utsätter sig frivilligt för något jätteont? 
       
Sammanfattningsvis finns omfattande indikationer på otillförlitlighet i de 
uppgifter som B lämnar i det andra förhöret. Avsevärda skillnader och 
motsägelser kan konstateras i förhållande till det första förhöret och inom det 
andra förhöret. Någon psykologiskt realistisk förklaring till att B besökt A under 
de påstådda omständigheterna har inte framkommit. En del uppgifter motsägs av 
andra vittnesmål. Följsamheten gentemot förhörsledarens ledtrådar är på en del 
ställen påfallande. Det är även uppenbart att det sker en tillväxt med nya 
uppgifter kring  bland annat ”runkande” i förhållande till det första förhöret. 
Som vi senare skall se skedde sådan tillväxt av uppgifter även i det tidigare 
nedlagda mål, där B erkänt att hon ljugit. I förhållande till de uppgifter som efter 
socialtjänstens samtal fanns i anmälan avseende den 12 december är tillväxten 
efter två polisförhör relativt omfattande bakåt i tid. Det är efter det andra 
förhöret fortfarande inte utrett när B:s relation med pojkvännen J tog slut och 
hur hon reagerade efter detta. Det kan även anmärkas att de två polisförhören 
knappast tagit sig an frågan vad som hände för B och hur hon mådde efter 
morfaderns död. Detta är i ett fall av detta slag utredningsmetodiskt nödvändigt  
för att kunna klargöra alternativa sätt på vilka anklagelserna mot A kan ha 
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uppkommit. Det hade även varit utredningsmetodiskt lämpligt att höra B:s f d 
pojkvän J (under som det vagt påståtts ett till två år) och att i det andra 
polisförhöret kunna utifrån detta förhör ställa frågor och kontrollera dennes 
uppgifter med B. Eventuellt kunde fler av B:s pojkvänner behöva höras.   
 
Målsägandens anteckningar till sin lärare LS 
På sid. 57 FU finns odaterat följande nerskrivet för hand av flickan B till 
hennes lärare LS. Liknande uppgift finns i polisförhör med LS. 
 
”Han hota mig att slå mig     det vill inte jag   Jag vill inte hamna på  
lasarettet och ha blåtiror överallt.” 
 
Detta  kan jämföras med förhöret 990413, sid. 38 FU. 
FH: På vilket sätt menar du att han skulle göra dig illa 
B: Ja man vet inte om han kan slå mig eller så för han är ju inte rädd eller så 
FH: Har han slagit dig? 
B: Nä han har inte slagit mig men jag är ändå rädd 
 
Resonemanget att A kan slå henne ”för han är ju inte rädd” är anmärkningsvärt. 
Det anses tvärtom ofta att de som är rädda är mer benägna att slå. Men framför 
allt tyder uttalandet på att B inte har något annat att bygga under sin farhåga 
med. Förnekandet av att A slagit henne stämmer inte med tidigare uppgifter från 
B till LS om att A faktiskt slagit henne (behandlas senare i detta yttrande).   
I förhören med B sägs ingenstans, vad jag funnit, att A skulle hotat att slå B och 
detta bekräftas här med uttrycket ”vet inte om han kan slå mig”. Detta bör 
innebära att A inte hotat att slå B. På det handskrivna odaterade bladet, som 
såvitt jag förstår, härrör från tid före förhöret så hävdar B däremot ”Han hota 
mig att slå mig”. En motsägelse föreligger mellan dessa båda uttalanden av B 
vid olika tillfällen samt i förhållande till uttalande till LS att A slagit henne. Det 
kan tilläggas att det inte i materialet i övrigt framkommit något som tyder på att 
A skulle vara våldsbenägen.        

 
Tingsrättens förhör med flickan 990826 
Bestyrkt utskrift av sekreterare föreligger.  
 
Det mest anmärkningsvärda ur saklig synpunkt med innehållet i detta förhör är 
att flickan inte avger någon berättelse utan enbart svarar, i stor utsträckning med 
”Mm” eller få ord, på oftast ledande frågor/påståenden. Frågorna ställs inte 
heller på sådant sätt att någon mer specifik redogörelse för vad som skett i 
samband med det påstådda övergreppet den 12 december 1998 eller andra 
påstådda övergrepp framkommer. Genom att frågor i avsevärd utsträckning 
refererar bakåt och ledtrådar ges får flickan omfattande hjälp med svaren så att 
överensstämmelse med vad hon tidigare sagt lättare kan uppkomma och 
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avvikelser minimeras. Via dem som frågar förs uppgifter vidare från polisförhör 
till domstol. Vad flickan skulle ha sagt om hon beretts tillfälle att berätta är en 
öppen fråga. Det är för övrigt anmärkningsvärt att tingsrätten inte reagerar/följer 
upp mer vid den följsamhet mot ledtrådar, den fåordighet och de motsägelser 
som flickan uppvisar, dock reagerar åklagaren adekvat och påtagligt på slutet 
mot en allvarlig motsägelse, varvid flickan inte kan ge något svar.  
 
Några sekvenser som klargör utredningsmetodik och tillförlitlighet återges och 
kommenteras i den följande framställningen.  
 
Åklagaren inleder förhöret i tingsrätten och låter inte flickan berätta utan styr 
genom mängder av ledande frågor och erhåller många korta svar – många ”Mm” 
förekommer.  
 
På sid. 3 i utskriften finns en viktig sekvens, där även åklagarens olämpliga 
förhörsteknik exemplifieras.  
 
Åkl: Men när ni åkte buss och träffades på bussen var det under den tiden som 
du gick hem och hälsade på honom? (ledande fråga) 
B: Mm, det var det. (instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
Åkl: Vårterminen i fjol, kan det vara rätt? (ledande påståendefråga) 
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
Åkl: När du åkte buss till Trelleborg och hälsade på honom, hände det något 
sådant då? (ledande fråga) 
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
Åkl: Vad var det som hände, kommer du ihåg första gången det hände? 
        (förutsättande dubbelfråga) 
B: Nej. (svarar på den andra frågan i dubbelfrågan utan att precisera) 
Åkl: Kan du komma ihåg någonting, hur det började?  Hur kom han in på det 
här med sex och sånt? (förutsättande två gånger) 
B: Det vet jag inte, han bara pratade med mig om det och så ville han då ligga 
med mig och sånt. (osäkerhetsmarkerar genom ”vet jag inte” och ger ett vagt och 
allmänt svar)  
Åkl: Sa han med det samma att han ville ligga med dig? (ledande fråga) 
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
Åkl: Och vad sade du då? (förutsätter att B sagt något) 
B: Nej, jag vill inte, då sa han va fan vad du är feg och sånt.  
    (följer i svaret den förutsättning som fanns i frågan och ger en rätt allmän   
     precisering)  
Åkl: Men gjorde han det då mig dig i alla fall, är det sant? (ledande fråga som 
förstärks med ytterligare en ledande fråga (”är det sant?); ev skrivfel på  ”mig”?) 
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
Åkl: Även första gången, låg ni med varandra då? (ledande fråga) 
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B: Mm. ( vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
Åkl: Det är ingenting som hade hänt innan, utan det blev alltså att ni låg med 
varandra redan första gången? (ledande påstående plus ledande påståendefråga) 
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
 
Ett annat exempel på sid. 4 är följande: 
Åkl: Sedan ställde ju förhörsledaren också frågor till dig om hur ofta som du 
besökte honom, kommer du ihåg egentligen hur ofta det var? (förutsättande, 
använder ordet ”ofta” två gånger) 
B: Nej, det var ofta i alla fall. (följer med suggestionen i sista satsen och svarar 
nej åtföljt av ett vagt svar, där åklagarens upprepade ord ”ofta” nyttjas) 
Åkl: Du sa varannan helg, var det så ofta som varannan helg? (refererar till 
polisförhör och upplyser B om vad hon sagt tidigare och möjliggör därmed ett 
överensstämmande svar enbart på grundval av denna upplysning i frågan; låter 
inte B precisera förutsättningslöst och oberoende för att se om uppgiften är 
stabil) 
B: Mm. ( vagt instämmande svar på ledande fråga) 
Åkl: Hade han inte något annat att göra om helgerna utan han ville träffa dig? 
(ledande påståendefråga) 
 
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
 
På sid. 5 finns följande exempel. 
Åkl: Dom gångerna som du besökte honom så sa du i förhöret att varje gång så 
hände något sånt här, var det precis varje gång? (upplyser B om vad hon sagt i 
polisförhöret, ledande fråga där uttrycket ”varje gång” används två gånger) 
B: Ja, varje gång jag kom upp till han så hände det ofta, det gjorde det, jag 
ljuger inte. (vagt och något ologiskt instämmande svar utan preciseringar på 
ledande fråga; B använder här uttrycket ”varje gång” och kombinerar det med 
ordet ”ofta” som jag tidigare visat att åklagaren använt i fråga på sid. 4, där B 
tog upp ordet i sitt svar) 
 
Följande exempel finns nederst på sid. 5 
Åkl: Följde du med honom ut till köket och så öppnade han medicinskåpet och 
tog ut kondomen, var det det han ville visa dig att det var där dom fanns? 
(åkl har strax innan upplyst B om vad hon sagt om kondomer i ett medicinskåp i 
köket; ledande förutsättningar ges)  
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
Åkl: Och så använde han dem sedan? (ledande påståendefråga) 
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
 
På sid. 6 finns följande sekvens med tingsrättens ordförande som den som 
frågar. 
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Ordf: Hur var det den 12 december då du kom upp till honom, då ville han ha 
samlag, att ni skulle ligga med varann men det ville inte du? 
(tre ledande påståenden i frågan, varav de två första är närliggande) 
B: Nej. (medsvar på sannolikt det sista påståendet och utan någon precisering) 
Ordf: Tog han genast ner dig på soffan då och höll fast dina armar? 
(två ledande påståenden som verkar härröra från polisförhör; logiskt sett kan 
varje påstående besvaras med ja eller nej – en logisk dubbelfråga föreligger) 
B: Mm. (vagt instämmande i båda eller endera påståendet (?) utan precisering 
efter ledande dubbelfråga) 
Ordf: Tog han av sig sina och dina kläder? (logiskt sett två ledande frågor som 
kan besvaras olika; verkar härröra från polisförhör) 
B: Mm. (vagt instämmande svar utan precisering efter ledande fråga)  
Ordf: Och sedan knullade ni? , det var så? (ledande påståendefråga med  
term som enligt Svenska akademiens ordlista ”kan väcka anstöt”; förstärkt av 
allmänt ledande påstående efter det första påståendet) 
B: Mm. (vag instämmande svar utan precisering efter ledande fråga) 
 
Efter denna vad gäller utredningsmetodik, saklighet och tillförlitlighet 
förkastliga inledning av förhöret i tingsrätten, där flickan B i stort tilldelats 
rollen att instämma i sådant som påstås, och som jag här återgivit vissa viktigare 
sekvenser från, så får försvarsadvokaten ställa frågor.  
 
På sid. 7 frågar försvarsadvokaten ledande kring att flickan själv valt att gå till 
den påstådde gärningsmannen.  
Adv: Och du menar det att han skulle bråka med dig om du inte gick dit? 
B: Mm. Då hade han anat någonting om inte jag hade kommit dit.  
Detta framstår som ett rätt svagt och vagt angivet skäl.  
 
På sid. 8 refererar advokaten ledande till det faktum att B:s morfar avlidit ett par 
veckor innan.  
Adv: Vad sade han om det då, tröstade han dig? (ledande) 
B: Ja, han tröstade mig. 
Adv: Tyckte han synd om dig? (ledande) 
B: Mm. 
Adv: Och ändå så våldtar han dig sedan? (förutsättande) 
B: Mm.  
Adv: Det verkar lite konstigt….(tar upp annan fråga).  
Frågan hur psykologiskt realistiskt det är att A skulle först trösta någon och 
sedan strax efter våldta samma person förtjänar att övervägas. Av dokumenten 
att döma verkar inte A ha sådana personlighetsdrag att detta ter sig realistiskt.   
 
På sid. 9 finns en sekvens där B på ledande fråga först förnekar att hon och den 
tilltalade varit i den senares säng (”Nej, vi har inte alls varit i hans säng.”) 
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Några repliker längre ner svarar hon ” ja” på ledande påståendefrågan ”Ni har 
varit i hans säng?”, dvs. motsägelse föreligger.  
 
På sid. 10 –11 ställer advokaten först en ledande fråga där B som det verkar  
(något oklart) bekräftar att hon tagit tillbaka anmälan om våldtäkt mot en äldre 
man. När advokaten omedelbart efter säger ”Men anser du fortfarande att han 
våldtog dig, den äldre mannen?”, så svarar B med sitt typsvar ”Mm”. När 
advokaten följer upp så svarar B med vagt instämmande ”Mm” två gånger till.  
 
Omedelbart efter på sid. 11 framkommer något mycket anmärkningsvärt i 
relation till att B precis upprepat hävdat att hon blivit våldtagen av den äldre 
mannen. Advokaten frågar om det är den misstänkte A som orsakat att B:s 
mödomshinna saknas. Härvid svarar B:  
”Det är han, jag har inte legat med några andra.” (dvs. B skulle då inte ha 
legat med den tidigare misstänkte X) 
Således förnekar här B, efter att hon sagt sig ha blivit våldtagen av X, att hon 
skulle ha legat med någon annan än den nu misstänkte A.  En allvarlig 
motsägelse uppkommer. Åklagaren reagerar på detta i slutet av tingsrättens 
förhör och frågar där om B blivit våldtagen av X, vilket B bekräftar med 
typsvaret ”Mm”. Därefter följer: 
Åkl: När advokaten har frågat den frågan till dig så sa du igen att du hade blivit 
våldtagen av honom men sedan säger du att första gången du låg med någon så 
var det med A, det kan det ju inte ha varit då, kan du reda ut detta för oss så vi 
förstår vad du menar egentligen? Förstår du vad det är jag frågar dig B? 
B: (efter en ganska lång paus, inget svar på frågan) 
 
Det kan påpekas att flickan B, vilket tydligare framgår i ett senare avsnitt, inför 
psykologen Egil Ruuth erkänt att hon ljugit i den tidigare våldtäktsanmälan mot 
X.  
 
På sid. 11 finns följande sekvens. 
Adv: Du har sagt att du har haft tre pojkvänner och du var även ihop med J i 
två år säger du, när tog det slut med J? Nu är det –99 och sommar? (påminner 
B om tidigare lämnade svar) 
B: Nej, jag kommer inte ihåg. (OBS att B här inte fått någon som helst ledtråd 
angående tidpunkt av advokaten) 
Adv: Det hände med A enligt dig då för ett halvår sedan i december, kan du då 
berätta när det tog slut med J, var det också någon gång i december eller? 
(anger ledande tidpunkt) 
B: Ja, de var någon gång i december. (OBS hur B här när hon får en ledtråd av 
advokaten exakt använder denna ledtråd, dvs. ordagrant upprepar advokatens 
formulering; jfr hur B tidigare upprepat ord från åklagaren) 
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Advokaten reagerar på detta svar och följande motsägande sekvens på sid. 11-12 
följer. 
Adv: Är det bara som du svarar nu mig för…(ifrågasätter) 
B: Nej.  
Ordf: Var det sommar eller vinter? (ledande tvåvalsfråga; det finns ytterligare 
två årstider…) 
B: Sommar. (väljer det första alternativet som ordf föreslagit) 
Ordf: Ja, då var det ju inte i december.  
Adv: Nej. När tog det slut med J, kan du berätta det? 
B: (otydligt).  
 
Sekvensen ger evidens för att B följer ledtrådar i frågor.  
 
Omedelbart efter på sid. 12 följer en sekvens där B medger att hon tidigare ljugit 
om sugmärke/n.  
Adv: Nej. Du har sagt när L, din lärarinna, har sett sugmärket, det var ungefär 
för ett år sedan så har du sagt att det var J som hade gjort det, har J gjort 
sugmärken på dig? (hänvisar till vad B tidigare sagt) 
B: Han skulle aldrig falla sig in i det. 
Adv: Varför har du sagt till L då att det var J som hade gjort det? 
B: För jag vågade ju inte berätta att det var A.  
Adv: Det var bättre och säga att det var J? 
B: Ja.  
 
De två sista svaren i sekvensen innebär att B bekräftar att hon ljugit för för sin 
lärarinna.  
 
På sid. 12 tar advokaten även upp att B skulle ha kommit upp till A:s lägenhet i 
bikini, vilket B betecknar som ”rena rama djävla lögnen”. Denna uppgift från 
A har bestyrkts av vittnet BP.  
 
På sid. 12-13 bekräftar B på advokatens frågor att hon fått en skiva med sig hem 
från A efter våldtäkten och bekräftar att hon och A hade pratat om skivor och 
musik den kvällen. Där framkommer bland annat följande:  
Adv: Hade du bett och få låna skivan då? 
B: Ja. 
 
Frågan är hur psykologiskt realistiskt det är att B skulle ha bett att få låna en 
skiva av A, om hon blivit våldtagen stunden innan? 
 
På sid. 13 framkommer att B, som det verkar, motsäger sig i en sekvens. 
Adv: Har du ringt hem till A nu detta året efter du hade anmält detta? 
B: Nej. 



20 
 

Adv: Har du mobiltelefon? 
B: Ja.  
Adv: Så om A har sett att du har ringt till honom på en sådan där 
nummerpresentatör så ljuger A? 
B: Han har också gjort så? 
Adv: Ljuger han då A menar du? Har du ringt till honom i januari eller februari 
i år B? 
B: Mm.  
Adv: Varför har du gjort det? 
B: Jag skulle bara säga om  han skulle ha sin jäkla CD-skiva, men jag slängde 
på luren för jag visste (otydligt).  
 
Det står därmed klart att B ringt till A efter våldtäkten. Den psykologiska 
realismen i att ta sådan kontakt efter en våldtäkt kan övervägas.  
 
På sid. 14 framkommer ytterligare en motsägelse i B:s uppgifter. 
Adv: Har ni sett på porrfilm hos BP? 
B: Nej. 
Adv: Det har du sagt att ni har gjort.  
B: Det har vi inte alls det…. 
 
Det förnekande svaret stämmer inte med vad B uppgett i polisförhör.  
 
På sid. 14-15 finns även följande anmärkningsvärda sekvens, som utgår från att 
B sagt till A att hon hade kamrater som har pojkvänner som är 25 år 
Adv:  Du tyckte inte det var konstigt att vara ihop med någon som var 25 år, 
eller tillsammans med? 
B: Jag tycker inte det. 
Adv: Nej.  
B: Jag tycker det är för djävligt att vara ihop med en 25-åring. 
Ordf: Va sa du? 
Adv: Att det är för jäkligt att vara ihop med 25-åringar, sa du så? 
B: Mm.  
 
Det tvära kast här som även rättens ordförande reagerar på ger upphov till en 
anmärkningsvärd motsägelse inom sekvensen och inga andra uppgifter i 
materialet tyder på att B tidigare skulle ha uttryckt den sist uttalade 
inställningen. En möjlig tolkning är att B inser att det första svaret kan vara till 
hennes nackdel, nämligen att hon skulle kunna påstås ha varit ute efter att få A 
till pojkvän.  
 
På sid. 15 finns följande sekvens. 
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Adv: Du, vet du om du har visat sugmärke för A när ni har åkt buss mellan T 
och S?  
B: Jag har inte visat några sugmärken. 
Adv: Du har aldrig visat honom några sugmärken då? 
B: Nej. 
Adv: Har du berättat för honom att du hade ett sugmärke då? B är det säkert? 
B:Mm.  
 
Frågan är vem som skulle ha  gjort det sugmärke som B berättat för A om?  
Ingen i domstolen ställer här den frågan.  
 
På sid. 15-16 finns påståenden och repliker med målsägandens advokat rörande 
att B säger att hon mått dåligt. I den mån som påståendena är korrekta och inte 
enbart en form av argumentation i en konflikt, så finns utöver inträffade 
övergrepp flera möjliga uppkomstbetingelser till känslomässiga symtombilder. 
En grundfråga, som inte belyses, är hur en person mått i tiden före påstådda 
övergrepp. I övrigt kan t ex andra händelser och förhållanden i personens liv 
(B:s liv anges av lärarinnan vara kaotiskt) samt sådant som självsuggestion, 
utveckling av felaktiga minnen och inverkan av utrednings- och rättsliga 
processer skapa reella symtom och symtomrapportering. Det faktum att symtom 
kan uppkomma på ett flertal olika sätt, varav en del grunder ofta kan bedömas 
som vanligare än övergrepp, gör att symtombilder av det slag som här redovisas 
ur kritisk-vetenskaplig synpunkt inte kan ge belägg för att övergrepp faktiskt 
inträffat. Detta har upprepat framhållits av forskare, även inom området sexuella 
övergrepp (se t.ex. Kendall-Tacketts m.fl. stora forskningsgenomgång i 
Psychological Bulletin, 1993). 
 
På sid. 17 frågar försvarsadvokaten 
Adv: Bara en fråga till, har BP sett när A har tafsat på dig? 
B: Ja, det har han.  
 
Här föreligger ett motsägande vittnesmål från BP. Dock kan ordet ”tafsa”, 
användas olika av olika personer. 
 
Polisförhör med den tilltalade 990407, 990409 och 990507 (kort) 
A förnekar brott. Exakt vad A informerats om av förhörsledaren framgår inte. 
Har det första förhöret med B gåtts igenom? Det kan anmärkas att det andra 
långa förhöret med B äger rum efter de två längre förhören med A och A kan 
därför inte ha blivit konfronterad med de ytterligare uppgifter som framkommit i 
det andra förhöret med B.  Husrannsakan hos A äger rum först efter de två långa 
förhören med A, vilket torde vara mindre lämplig ordningsföljd, då det ger A 
möjlighet att undanröja sådant som han kan tänka sig att polisen har intresse av.  
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A uppger att han endast träffat B två gånger ensam i sin bostad under 1998. 
Dessa två tillfällen specificeras av A till ”i början av december –98” respektive 
den 12 december. B skall vid båda tillfällena ha tagit initiativ genom att ringa 
upp A. Vid det första tillfället skall B ha sagt att hon älskade honom och att hon 
ville vara tillsammans med honom. A skall ha avvisat detta med hänvisning till 
åldersskillnaden och skall därvid ha skrattat.  
 
Vid det andra tillfället satt de i var sin soffa och tittade på bingolotto. 
”Flickan B frågade om han ville komma över till henne. Han satt kvar och sa till 
henne att han satt bra där han satt. Hon försökte flytta över till honom flera 
gånger men han sa till henne att sätta sig i sin soffa, vilket hon gjorde. Han 
minns att hon hade ett mycket grovt språk denna kväll och kommenterade ofta 
TV-programmet med könsord och han sa till henne att sluta använda sådana 
ord. Han minns även att de denna kväll pratade om att B:s morfar just dött.”  
 
A uppger att ”anledningen till att B polisanmält honom är att B blivit sur när 
han avvisat henne.” 
 
A uppger att han sett ett sugmärke på halsen på B när de åkte buss till skolan i T 
under hösten 1997.  
”Hon berättade att hon hade en kille och när de vid ett tillfälle steg av i S följde 
A henne till killens bostad. A såg dagen efter på bussen att hon hade ett 
sugmärke på halsen. Detta visade B för honom och sa att det var hennes kille 
som gjort det.” 
 
A tillfrågas om han är tillsammans med någon flicka nu och han uppger att han 
har sällskap med en flicka sedan 3 månader tillbaka. Han uppger att han träffade 
även en tjej under mars-april -98 men detta var ej något förhållande utan de 
träffades endast för att ha sex. Han var även tillsammans med en tjej under juni -
98. Han uppger att han hade inget förhållande under december –98.” 
 
Förhörsledaren verkar här inte ha ställt några frågor om dessa tre flickors ålder, 
vilket borde vara mer relevant än åldern på aktörer i porrfilmer, då det inte är 
tittarbeteende utan faktiskt sexuellt beteende mot en flicka som utredningen 
gäller.  
 
I förhöret den 9 april uppger A att han har porrfilmer hemma, dvs. han tillfrågas 
om detta före husrannsakan.  
 
Det framgår även att A anser att ”B har stort behov av uppmärksamhet eftersom 
hon inte får detta av sina föräldrar”.  
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A bekräftar på fråga att B vid två tillfällen under sommaren 1997 uppmanat 
honom och andra närvarande, bland annat BP att ”visa era kukar”. A uppger 
även att B vid något tillfälle bett A och BP att pussa henne, vilket de avvisat.  
 
Polisförhör med den tilltalades f d flickvän CL 990601 
CL har inte uppfattat A som sexuellt onormal. Han tittade på porrfilm. ”Hon 
upplever inte att han har något intresse för yngre tjejer.” CL uppger att en av 
anledningarna till att det tog slut var att A var otrogen med en tjej i samma ålder 
som dem.  Det var alltså inte med en yngre tjej och jag är i brist på åldersuppgift 
benägen att läsa texten så att CL kan ha varit inte alltför långt ifrån A i ålder. 
Med tanke på att A anklagas för intresse för tonårsflickor, så hade det varit 
utredningsmetodiskt rimligt att redovisa ålder för alla de fem flickor som nämns 
att A haft eller har sexuell relation med.  
 
Det framgår även att CL uppger att ”han är inte på något sätt en våldsam 
person”. Beträffande A:s relation till B uttrycker CL att ”Hennes uppfattning 
var  att A tyckte det var jobbigt och att han tyckte hon var efterhängsen”, vilket 
verkar avse 1997.   
 
Tingsrättens förhör med den tilltalade A 990826 
På frågor uttalar A att han och kamraten BP 1997 träffat B 6-7 gånger hemma 
hos honom och 6-7 gånger hemma hos BP. Beträffande 1998 uppger A att han 
då endast träffat A två gånger ensam hemma hos honom.  
 
Enligt A har B ett antal gånger ringt upp honom och sökt kontakt. En gång har 
hon kommit upp iklädd bikini och sexuellt färgade uttryck har förekommit från 
B:s sida enligt A.  
 
A vidgår innehav av porrfilmer och kondomer.   
 
A:s förklaring till att B anklagat honom är ”att hon har blivit förälskad i mig 
och jag har nobbat henne” och ”att hon ville ha sex med mig och jag nekade”. 
Det är även A:s bedömning att ”hon får definitivt ingen som helst 
uppmärksamhet hemma”.  
 
På sid. 16 framkommer en förklaring till att A inte avvisat umgänge med B.  
Åkl: Om hon nu bär sig åt på det sättet som du tydligen ogillade kunde du inte 
så att säga hålla henne därifrån då, vad hade du för intresse av att hon kom till 
dig?  (åklagaren förutsätter här ett intresse från A – att vi får besök som vi föga 
eller inte är intresserade av torde vara ett vanligt socialt fenomen) 
A: Jag hade inget intresse utan jag gjorde detta som en tjänst till föräldrarna 
och att hon inte hade några kamrater. Jag menar vi alla behöver människor att 
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prata med, vi behöver alla någon sorts kompis. Jag har haft mina kompisar och 
blivit svikna av mina kompisar och så men vi behöver kompisar.  
 
Frågan är hur sannolikt det är att en våldtäktsman skulle föra det här återgivna 
resonemanget. Resonemanget kan jämföras med vad A:s f d flickvän CL uttalar 
i tingsrätten, vilket ger stöd åt A:s omvårdnadsinriktade svar. 
Adv: Hur är han? 
CL: Han är…jag kan bara svara för vad han är mot mig, han är väldigt 
omtänksam, han har ställt upp för mig flera gånger och hjälpt mig när jag har 
haft problem, han är väldigt lätt att prata med, han är omtänksam.  
 
CL har inte heller uppfattat A som sexuellt avvikande och uppfattat relationen 
som ”ett vanligt förhållande”. CL har inte heller uppfattat A som våldsam 
någon gång.  
 
Den personlighetspsykologi hos A som antyds i tingsrättens förhör med honom 
själv och med f d flickvännen ter sig inte som en våldtäktsmans och inget tyder 
på några speciella preferenser för tonårsflickor.  
  
Polisförhör med BP 990408 
BP anser sig ha förstått att B är ”mycket förtjust i A”. Hon har vid något tillfälle 
sagt att hon var hemskt ´glad i´ A. Han uppger att B ibland uppträder utmanande 
och har ett mycket vulgärt språk. Hon vill ofta prata om sex.  
BP känner till att A per telefon stöttat B när hennes morfar dog i december.  
Han uppger att det hände aldrig att de tittade på porrfilm när B var med.  
Han anser att B ”ofta fiskar efter uppmärksamhet”.  
 
Tingsrättens vittnesförhör med BP 990826 
Det framkommer att flickan B enligt BP har uttalat sexuella teman och en gång 
uppträtt i bikini, när A, BP och B träffats. Det framkommer även att A sagt till 
BP att A inte ville vara ensam med B. Det är vidare BP:s bedömning att A inte 
har några problem att få tag på kvinnor om han vill det. Det har även varit känt 
för A och BP att B gjort en tidigare anmälan om våldtäkt.  
 
Polisförhör med B:s moder IN 990212 
Modern uppger ”att B har under –98 även gått till A ensam. Hon kan inte säga 
när under året som hon började gå dit men tror att hon började gå dit i början 
av –98 men hon är inte säker.” Enligt IN skall B ha gått till A en eller två 
gånger i veckan på vardagarna samt även ibland över helgerna.  
Det framgår inte hur modern säkert vet att B gått till just A. Det är möjligt att 
hon fått sina uppgifter från B själv. Det framgår inget om antal gånger B skall ha 
gått till A.  
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Modern menar att de inte har märkt någon förändring på B under året som gått 
utan hon har varit som vanligt.  
Modern uppger att hon vid ett tillfälle när B duschade sett märke på hennes lår, 
bröst och hals. Hon tror det var dagen efter eller samma dag, som polisanmälan 
gjordes, men det kan också vara dagen innan.  
 
Enligt modern skall B ha haft pojkvännen J runt 1995 under ca 2 års tid. Enligt 
modern tog det slut och hon tror att J tröttnade på B, ”men hon tycker 
fortfarande om honom”. Enligt denna uppgift verkar det inte som om J skulle 
kunna vara tidsmässigt aktuell för påstådda sugmärken hösten 1998. Om J inte 
längre var aktuell i augusti 1998, så har B då ljugit för LS om att hon hade en 
pojkvän då. Jag har i materialet inte kunnat få något svar på frågan när det tog 
slut mellan B och hennes pojkvän J och inget om tidsperioder för övriga 
pojkvänner heller.  Med tanke på vilken roll B:s pojkvänner kan spela i detta fall 
hade det varit lämpligt att utreda under vilka perioder de varit aktuella och 
vilken karaktär respektive relation haft. Så har inte skett då förundersökningen 
inte sökt efter alternativa uppkomstmöjligheter för påståendena om sexuella 
övergrepp.  
 
Polisförhör med B:s fader RN 990212 
Fadern uppger att B sedan en tid tillbaka, ”han tror mellan ca 6 månader och ett 
år, själv gått hem till A”. Det skall oftast har varit på helger. Det framgår inte av 
förhöret hur fadern säkert vet vart B har gått. Det är möjligt att fadern fått sina 
uppgifter från B själv. De skall vidare ha pratat med varandra i telefon. RN ”tror 
inte att hon gått till A på vardagarna” (motsäger moderns uppgift). 
”De har inte märkt någon förändring på B sedan hon började hälsa på hos A, 
utan hon har varit som vanligt”. B har inte sagt något negativt om A under den 
tid de umgåtts. RN lade inte märke till något speciellt hos B, när hon återvände 
efter besöket den 12 december. RN uppger att B för ”ett eller två år sedan  
(OBS vagheten i tidsangivelse och att den motsäger moderns tidsangivelse) var 
tillsammans med en kille  som heter J”.  
 
Det framgår av förhöret inget om hur många gånger som RN anser att B har 
besökt A. Något specifikt tillfälle utöver den 12 december anges inte. Eftersom 
B under 1997 ett flertal gånger besökt A och BP finns viss risk för en  
en s k  teleskopeffekt i minnet, dvs. att tillfällen längre tillbaks i tiden dragits 
närmare vid erinringen. Detta är ett fenomen som inom forskningen diskuterats 
bland annat vid värdering av resultat från intervju- och enkätstudier.  
 
Tingsrättens vittnesförhör med B:s fader RN 990826 
Det framgår att RN är bekant med den tilltalade och med BP, men att de tappat 
kontakten för 3-4 år sedan. Det är svårt att få ut något i sak av förhöret, då RN 
på ett flertal ställen påtalar sitt dåliga minne och inte kan svara eller svarar vagt. 
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I hela förhöret förbigås det grundläggande källkritiska problemet hur RN kan 
veta det han påstår om att B besökt A. Ingen frågar om detta. Ingenstans 
framkommer hur uppgifterna uppkommit. RN själv har inte varit närvarande vid 
de påstådda besöken. Har RN till exempel förlitat sig på uppgifter från B? Om 
det är fallet tillför RN:s vittnesmål föga. Eller har RN faktiskt sett dottern gå in 
och komma ut från A:s bostad? Och när i så fall? RN har stora problem med 
placering i tiden av det som skall ha skett. Frågan är väl även om RN i egenskap 
av far till B kan tänkas i vittnesmålet vilja ge stöd till dottern, dock utan att vara 
så exakt och uttalat säker att det skulle kunna konstateras att han lämnat 
felaktiga uppgifter? En alternativ möjlighet är att det vaga vittnesmålet speglar 
mental kapacitet hos RN – att denne svarar så gott han kan och minns. 
Teleskopeffekt kan tänkas inträffa. Vittnesmålet måste oavsett dessa möjligheter 
bedömas som otillförlitligt utifrån den uttalade osäkerheten. 
 
Polisförhör med specialpedagogen LS 990120, 990121, 990201 
LS har arbetat med B sedan augusti 1998.  
LS anser att B ”är en god människokännare och tar snabbt reda på vad det är 
personen i fråga vill höra. Hon testar ofta folk och deras reaktion på saker och 
ting.”  Detta kan naturligtvis tänkas komplicera utredande samtal med B.  
 
I förhöret nämner LS flera olika kroppsliga märken. Det framgår dock inte att 
något av dem skulle ha undersökts av någon med medicinsk kompetens eller att 
det på något sätt skulle ha kunnat fastställas oberoende av B:s påståenden hur de 
uppkommit och vem som eventuellt skulle vara inblandad. Det kan inte utan 
vidare uteslutas att märkena kan ha tillverkats i syfte att testa, väcka 
uppmärksamhet etc. Mer ingående beskrivningar av märkena har uppenbarligen 
inte efterfrågats i utredningen. Det finns i förhöret speciellt två uppgifter, som 
bör föranleda betydande skepsis gentemot hur märken på B kan ha uppkommit, 
nämligen följande: 
 
1. ”Den 15/9 – 98, en tisdag, är B på ett fruktansvärt humör och är 
självdestruktiv; hon sticker sig avsiktligt med en synål och pratar om 
självmord.” 
 
2. ”Den 19/10 –98 var B mycket glad och upprymd och visade att hon skurit tio 
rispor på vänster underarms ovansida strax ovanför handleden. Hon visade 
detta för LS och hennes ledsagare LE och studerade dem för att se deras 
reaktion på detta….B visade det även för städerskan samt för en diakonissa. 
Hon sa även till LS att hon inte ville att hon skulle anmäla detta och LS 
uppfattar detta som om B testade hur mycket hon kunde lita på henne.” 
 
Den fråga som uppgifterna väcker är givetvis att en flicka som kan göra detta 
även kan tänkas tillverka andra märken på sin kropp. Denna beskrivning av 
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självskadande beteende kan även jämföras med vad som händer i samband med 
att B tar upp den påstådda våldtäkten den 12 december med LS och andra.  
Hon visar då den 14 dec ett ”bitmärke” (det framgår inte hur uppkomsten kunnat 
säkerställas) för LS, LE och UG och säger att A har gjort detta och även att A 
gjort ett bitmärke på hennes rumpa. Den 15 dec berättar B att hon visat sina 
bitmärken för sina föräldrar och hon säger att A våldtagit henne. Enligt LS i 
tingsrätten så gällde ”hon är vansinnig att jag får definitivt inte anmäla detta, då 
finns ju ingen i hela världen som litar på henne”. Den psykologiska 
parallelliteten med mönstren vid rispningen den 19/10 är uppenbar, dels visar 
hon visa upp något som starkt väcker omgivningen och dels vill hon inte ha en 
anmälan. Det är även möjligt att se bitmärkena i det senare fallet som en 
förtestning till att ta upp något mer chockerande (våldtäkten) dagen efter. En 
alternativ tolkning till att ta B på orden rörande våldtäkt vore att tolka uppgifter 
om bitmärken och våldtäkt som ett rop på hjälp i en förtvivlad livssituation, där 
dels morfadern dött tre veckor innan och hon dels tydligt avvisats av A vid de 
båda försök att skapa en nära anknytning som gjorts genom besök hos denne.    
 
Det kan av LS uppgifter verka som om B uppvisar en serie egna initiativ att 
erhålla uppmärksamhet under hösten 1998. 
- Den 24 augusti skall B ha visat sugmärken ovanför båda brösten för LS och 

ha uppgivit att det var pojkvännen J som gjort dem.  
- Den 2/9 berättar B om våldtäkten i det förra nedlagda målet, dvs. hon 

vidhåller nu det som hon tidigare uppgivit vara lögn. 
- Den 15/9 sticker sig B med synål och talar om självmord. 
- I början av oktober har antecknats att rektor BA sett ett sugmärke på B och 

hon har även pratat om pojkvännerna S respektive B (dvs. inte om J). 
- Den 19/10 visar hon de tio rispor hon skurit på vänster underarms ovansida 

strax ovanför handleden.  
- I mitten av oktober (i tingsrätten rättat till november) tar B upp att hon brukar 

gå hem till A och tar upp att denne tittar på ”äckliga filmer”. (Det behöver 
inte vara sant att hon gått hem till A för att hon säger detta utan detta kan 
ingå som material i testning eller sätt att få uppmärksamhet att hon säger sig 
gå hem till en ung man med porrfilmer. Hon kan här använda sådant hon 
känner till sedan tidigare besök i dennes bostad ihop med BP under 1997.) 

- I början av december –98 uppvisas ett bitmärke på halsen för LS och B 
berättar även om ett bitmärke på låret och den tidigare i oktober nämnde A 
anges som upphovsman.  

- Den 14/12 uppvisar B bitmärke på halsen och talar även om bitmärke på 
rumpan och anger A som upphovsman. 

- Den 15/12 har hon visat bitmärken för sina föräldrar och kommer med 
uppgift om våldtäkt till LS.  
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Det är möjligt att tolka denna serie händelser som en serie rop på hjälp, uttryck 
för förtvivlan eller liknande. Då B uppenbarligen åsamkat sin kropp skada vid 
åtminstone ett par tillfällen är det möjligt att detta även gäller i övriga fall, då 
märkenas uppkomstbetingelser inte utretts och inte säkerställts. Det är även 
uppenbart att B i tre fall har rapporterat/uppvisat dubbla märken (ovanför båda 
brösten, respektive hals+lår, respektive hals+rumpa), vilket kan vara frågan om 
en övertalnings- eller uppmärksamhetsskapande teknik genom dubblering eller 
rapportering av ett extra märke per gång.  Det hade varit rimligt att söka utreda 
om B även i andra sammanhang har använt sig av självskadande beteenden och 
arten av dessa.  
 
Det är således möjligt, speciellt med anledning av att B i ett tidigare mål ljugit 
om våldtäkt och med anledning av förekommande motsägelser, vaghet m m. i 
övrigt,  att tolka det befintliga materialet psykologiskt rimligt på annat sätt än 
som att B faktiskt har utsatts för bitande, våldtäkt m.m.  
 
I polisförhören med LS finns även en uppgift om att A skall ha hotat B genom 
att sätta knytnäven under hennes haka. ”Hon visade även ett blåmärke på 
ovanarmens undersida, LS tror det var vänster arm, och hon uppgav att A slagit 
henne.” (sid. 61 FU) Med anledning av detta uppkommer en motsägelse i 
förhållande till polisförhören och tingsrättens förhör med B, där B ingenstans 
bekräftar eller hävdar att hon blivit slagen och fått ett blåmärke. Detta framgår 
inte heller av det blad (sid. 57 FU), där B hävdar att hon blivit hotad. En annan 
möjlighet än att hon blivit slagen är att B här hänvisat till ett blåmärke hon råkat 
ha och att hon senare glömt bort detta, då någon sådan händelse inte inträffat, 
varför uppgiften inte dyker upp i senare förhör.    
 
Tingsrättens vittnesförhör med specialpedagogen LS 990826 
LS träffade B första gången i augusti 1998 och har arbetat med B under hösten 
1998. LS bedömer B som lätt utvecklingsstörning och med svårigheter med det 
sociala beteendet och känslomässig störning. LS har uppfattat B:s liv som 
kaotiskt. LS bedömer att den intellektuella mognaden låg på mellan ca 2:a och 
3:e årskurs i skolan.  
 
Det framgår av vittnesmålet att B har uppvisat starkt förändrade 
medvetandetillstånd, bl.a. regressiva tillstånd (”alldeles stel i blicken”, ”kryper 
ihop i fosterställning” m fl).  
Det kan anmärkas att människors kritiska, verklighetsrelaterande tänkande 
kopplas ur vid sådana tillstånd. Svårigheter kan föreligga att skilja på inre och 
yttre verklighet. Detta kan vara en möjlig och bidragande uppkomstbetingelse 
till icke verklighetsförankrade påståenden.  
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Det framgår även att B reagerat starkt på att morfadern inte längre finns i livet 
sedan slutet av november 1998 (”var skall jag vara på helgerna när min morfar 
nu inte finns mer”).  
 
Frågan om ett sugmärke som skall ha visats den 24 augusti redogörs av LS. 
Inget annat sugmärke redogörs här (i polisförhör redogjordes för fler) och den 
grundläggande frågan hur det kan säkerställas att det faktiskt var ett sugmärke 
förbigås. Märken kan tillkomma på flera sätt.  
 
LS erinrar sig på sid. 4-5 rapporten från B: 
”vill du se någonting sa hon, och hon visade själv och titta vad jag här eller så 
och då kommenterade jag vad är det du har och så, det är ett sugmärke säger 
hon och hon säger att det är ju coolt, det skall man ju ha sugmärke” 
”Och jag frågade vem gör dom på dig och hur går detta till och så och hon sa 
att det är den här pojkvännen J som hon då har som har gjort det här…” 
”hon säger att jag har sagt till honom att han inte skall göra såna märken men 
han gör det i alla fall, men det är ju coolt” 
Det kan här anmärkas  
- att det är B själv som tar upp sitt sugmärke och visar upp det 
- att sugmärket här framställs som ”coolt”, ”det skall man ju ha”, och inte 

som något övergrepp 
- att B uppger att det är pojkvännen J och inte den tilltalade A som gjort 

märket 
- att B uppger vad hon skall ha sagt till pojkvännen J 
 
På sid. 9 framkommer dessutom följande referat av pojkvännen J. 
”Väldigt tidigt pratade hon ju om det här med sugmärkena och så och då säger 
B att den  här J då har sagt att jag längtar till du skall bli 15 år…” 
Vidare framkommer att det tagit slut med J, dock framgår inte när, och LS 
konstaterar följande. 
”men B ville då gärna ha en annan pojkvän och någon personal säger till henne 
att du behöver väl inte ha någon pojkvän och hon blir alldeles vansinnig och 
säger att ni fattar ju ingenting, det är klart att säger hon” 
Denna uppgift stämmer väl med hur A beskrivit att B velat ha honom till 
pojkvän.  
 
Det framkommer även från LS att B senare skall ha hävdat att det inte var J utan 
A som hade gjort sugmärket. Här föreligger således lögn i det ena eller möjligen 
i båda fallen. Att B själv är angelägen om att visa upp märket kan även innebära 
att det tillverkats på något annat sätt än av någon pojkvän eller våldtäktsman. 
Om B ville dölja att A gett upphov till märket ter det sig rimligast att hon låtit 
bli att visa upp märket överhuvudtaget, i stället för att ta upp det med LS och 
därefter blanda in pojkvännen J.   
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Det hävdas av LS, som därvid ändrar uppgift i polisförhöret med henne, att A:s 
namn skulle ha nämnts först  i veckan 9-13 november av B. Därefter framgår av 
förhöret att detta inte nämnts för LS utan för annan personal och denna personal 
är inte hörd.  
 
På sid. 10 i förhöret med LS beskriver LS hur B visat rädslebeteenden, tyckt sig 
se A överallt, visat hat och varit med om att riva sönder en teckning av A etc. 
Det kan anmärkas att detta säger inget om huruvida det som B tänkt på och 
uttryckt faktiskt inträffat, då det är lätt att åstadkomma detta slag av effekter 
genom förväntan från omgivningen och/eller genom självsuggestion, fantasi etc. 
En terapeutisk teknik som att riva sönder en teckning av en person kan användas 
såväl på föreställningar om något som faktiskt hänt som på föreställningar om 
sådant som inte hänt. I själva metoden finns inget ställningstagande till om det 
föreställda har inträffat och metoden kan fungera oavsett vad som  hänt eller inte 
hänt.   
 
En alternativ förklaring till hur våldtäktsanklagelsen mot A uppkommit kan 
finnas här. Det verkar vara så att det blivit slut med pojkvännen J, oklart när. Det 
är ett faktum att A anklagas den 15 december, dvs. ca tre veckor efter det att 
morfadern avlidit den  24 november (enl. LS) och under en fas då B säkerligen 
känslomässigt starkt reagerar på morfaderns död. Att B sökt kontakt med A efter 
morfaderns död kan ha varit ett sätt att handskas med det tomrum som uppstått 
efter morfadern. När det sedan visar sig att A avvisar att ha henne som flickvän 
(motgång nr 2 på kort tid) så kan den svåra känslomässiga och existentiella 
situationen efter båda händelserna, och eventuellt med lite stöd från föräldrarna, 
ha lett till en vrede mot A och denne anklagas för våldtäkt efter B:s besök hos 
denne den 12 december. Detta är ett tänkbart alternativt förlopp som antyds i 
materialet men som har föga utretts i den partiska förundersökningen. Till 
partiskheten hör även att den omtalade pojkvännen J inte hörts i vare sig 
förundersökningen eller i tingsrätten. Åklagaren anklagar i målet A för att ha 
gjort ett sugmärke utan att ens ha hört den person J som B tidigare uppgett har 
gjort det uppvisade sugmärket. Det bör ha varit uppenbart för åklagaren att J 
eventuellt skulle kunna komma med uppgifter som motsäger B rörande 
sugmärket. Pojkvännen J bör även höras angående eventuell förekomst av 
sexuellt umgänge med B och angående eventuell förekomst av självskadande 
beteenden hos B. Även föräldrarna borde hörts angående eventuell ytterligare 
förekomst av självskadande beteenden.  
 
Polisförhör med kontaktpersonen AF för B:s familj 990601 
AF har genom socialförvaltningens försorg inkopplats som kontaktperson för 
familjen. Det framgår att B var inskriven i särskolan, men gick i vanlig 
grundskola, där hon hade svårigheter att fungera. Man kom fram till att B endast 
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var undervisningsbar ensam och inte i grupp, vilket ordnats genom att ge henne 
en egen lärare LS. ”nån gång under hösten –98 berättade B om A. Hon 
berättade att hon brukade besöka honom och att de brottades och att han bet 
henne.” Frågan är här vilken tidsperiod som B talat om, 1997 eller 1998? Eller 
om AF kan ha missuppfattat eller missminna sig en beskrivning av något som 
hänt tidigare år som en beskrivning av något pågående?  Eller om B, omedvetet 
eller inte, talat om vad som hänt tidigare på ett sätt som gav intryck av att det var 
pågående?  Som påtalas i särskilt teoriavsnitt är samtalsminnen sårbara.  
 
Enligt AF så har B vid ett tillfälle i början av december –98 visat henne ett 
bitmärke. AF minns inte var, och uppgett att det var A som gjort detta. Någon 
tid innan hade AF även sett ett sugmärke på hennes hals. AF känner till att B då 
var tillsammans med en jämngammal pojke, J och hennes uppfattning var att det 
var J som gjort detta sugmärke.  
 
AF anser att B har ett mycket stort vuxenberoende.  
 
Tingsrättens vittnesförhör med kontaktpersonen AF för B:s familj 990826 
AF uppger att hon sett ett sugmärke på B:s hals och ”det jag har sett  i samband 
med att B hade en pojkvän som hette J”, ”Jag kan inte koppla det tillsammans 
att det har med ett senare datum att göra”. AF uppger att B visat henne ett annat 
märke på insidan av benet, men kan inte säga vad det var för slag av märke, ”jag 
kan bara säga att jag såg ett märke”. AF uttalar sig alltså inte här om hur märket 
kan ha uppkommit.  
Enligt AF har  B inte till henne sagt att A skulle ha gjort ett sugmärke på halsen. 
Det framgår även att AF har uppfattningen att  B kan ha behövt uppmärksamhet 
efter morfaderns död. 
  
Flickan B:s beteende i tidigare 980427 nedlagt mål med påståenden 
om sexuella övergrepp 
Så sent som samma år som de påstådda övergreppen av A mot B skall ha ägt 
rum så har enligt dokument i en tidigare förundersökning flickan B felaktigt 
anklagat en äldre man X, varvid hon uttalat erkänt att hon ljugit. 
 
I en tidigare förundersökning upprättad 1998-01-14 och anslutande 
sakkunnigutredning av leg psykolog Egil Ruuth 1998-03-17 har framkommit 
uppgifter relevanta för bedömningen av tillförlitligheten hos uppgifterna i här 
aktuellt mål.  
 
Kammaråklagare FP skriver i sin motivering till att åtal ej skall väckas följande:  
 
”Av förundersöknngen framgår att målsäganden vid polisförhör och 
utredningssamtal med leg psykologen Egil Ruuth i flera avseenden lämnat olika 
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och motstridiga uppgifter om samma förhållande. Lämnade uppgifter om 
samlag eller därmed likställt sexuellt umgänge har återtagits. Ruuth har ej 
heller funnit henne trovärdig vad gäller om den misstänkte berört hennes 
könsorgan eller hon tvingats beröra hans. Återstående gärning, beröring av 
målsägandens bröst, hade varit att bedöma som sexuellt ofredande.” 
 
Egil Ruuth har gått igenom materialet och genomfört ytterligare två 
utredningssamtal med flickan B, ytterligare ett med den misstänkte och ett 
utredningssamtal med flickan B:s föräldrar.  
 
I materialet framkommer en hel del problem kring hur flickan B i detta fall 
lämnat uppgifter. Ruuth skriver bland annat rörande utredningssamtal 2:  
 
”I detta samtal har B, efter att ha konfronterats med de motsägelser som 
konstaterats i hennes i förhör och tidigare utredningssamtal lämnade uppgifter, 
ångerfullt förklarat att hon ljugit om att X utsatt henne för samlag.  
Hon har mått dåligt av att hon ljugit och har visat en påtaglig lättnad efter att 
ha tillstått att hon lämnat grundlösa uppgifter. Hennes förklaring har varit att 
hon känt sig ”förbannad” på X för att han ”tafsat” på henne och att det bara 
”kom ur henne” i samband med polisförhöret.” 
 
Utöver erkänd lögn förekommer utifrån Ruuths analys omfattande motsägelser 
mellan de uppgifter flickan lämnat i de olika förhören och i utredningssamtalen. 
Exempelvis uppkommer i det första utredningssamtalet en helt ny uppgift om att 
X, vid det enda tillfälle då B övernattat hos denne och dennes sambo, skall ha 
kommit in till den säng där hon sovit tillsammans med sambon, lagt sig mellan 
dem och bl.a. börjat smeka hennes könsorgan innanför hennes trosor. Flickan B 
har tidigare i det andra polisförhöret svarat nekande på fråga om  något hänt av 
denna art i något annat rum än badrummet. I det andra utredningssamtalet 
utvidgas den nya uppgiften till att gälla två övernattningstillfällen vid vilka X 
skall ha betett sig likartat. I detta andra samtal förändras även uppgiften att X 
berört B:s bröst utanpå tröjan till att han smekt henne under tröjan. Ett antal 
andra förändringar av centrala uppgifter konstateras i Ruuths analys.  
 
Vid Ruuths utredningssamtal med B:s föräldrar framkommer även att B i 
samband med en anmälan mot dem om misshandel enligt föräldrarna ljugit om 
vad dessa skall ha gjort. Ruuth sammanfattar: 
 
”Hon hade haft rivmärken på ryggen som hon sade att modern gjort med sina 
naglar. Det var emellertid kaninen som rivit B och det kunde man se för det blir 
flera rispor efter kaninens klor. Rivmärken av naglar ger inte samma mönster. 
 B hade tyckt att hennes föräldrar tjatade för mycket på henne …” 
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Det framgår att även denna anmälan skall ha föregåtts av en konflikt, dvs. att 
föräldrarna enligt henne tjatade för mycket på henne.  
 
I Ruuths utredande samtal med den misstänkte X framkommer att flickan B ofta 
”brukade nypa till om hans penis” och att han inte tyckte om det och sade ifrån. 
X hade även sett att flickan B gjort samma sak med sin morfar.  I det 
efterföljande andra utredningssamtalet med B förnekar B att hon knipit X på 
hans könsorgan (”B har aldrig knipit X på hans könsorgan”). Det kan anmärkas 
att B på liknande sätt förnekat sexuellt agerande gentemot den anmälde A.  
 
Det framkommer att B:s mer specifika uppgifter om X:s sexuella övergrepp mot 
henne uppkommer på kvällen efter att X på hennes födelsedagsfest kallat henne 
för ”din djävla snörnos” (enl. X själv) eller något liknande. B har samma dags 
kväll kommit att berätta för sin mamma att X kommit in i badrummet och 
”tafsat” på henne då hon varit hemma hos X. Hon har dock till en annan person 
tidigare använt uttrycket ”tafsa” om X. Med tanke på att det är klarlagt att hon 
suttit i knät på X och kramats och pussats med denne är det oklart vad detta 
”tafsa” konkret kan ha betytt.  
 
Finns likheter mellan de båda fallen med X respektive A? 
Flera mönster ter sig likartade i fallen med de påstådda förövarna A respektive 
X. 
  
- Påståendena uppkommer och anmälan sker först efter det att X respektive A 

avvisat B – ett visst mått av konflikt har förelegat i båda fallen före anmälan. 
Samma verkar för övrigt gälla B:s anmälan om misshandel mot sina föräldrar 
och anförande av rispor från en kanin. 

- Omfattande förändringar och  motsägelser i lämnade uppgifter förekommer i 
båda fallen. 

- När flickan B konfronteras med att hon själv skall ha uppvisat offensiva 
sexuella beteenden mot respektive man, så förnekar hon i båda fallen detta.  

 
I fallet X ställde en sakkunnig vissa prövande frågor till B och hon erkände då 
att hon ljugit. I fallet A har ingen motsvarande sakkunnig anlitats – vi vet inte 
vad som kunde framkommit vid mer ingående och objektiv prövning. Frågan är 
om det förekommer lögn från B, även i fall A liksom i fallen med X respektive 
föräldrarna. Risken att lögn föreligger även i fall A bör anses betydande.  Starka 
hot mot tillförlitligheten hos centrala påståenden föreligger när konflikt, 
omfattande motsägelse och lögn föreligger. 
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Sammanfattande bedömningar 
I. Brister i utredningsmetodiken 
- Med den bristfälliga dokumentation (ingen inspelning och inget bestyrkande 

av den andra samtalsparten av som sagts) som föreligger från polis och 
åklagare går det inte att med någon tillförlitlighet (med hänsyn till uttalad 
förhandsuppfattning hos polisen, ordinära iakttagelse- och minnesfel även 
hos poliser samt uttalade osäkerhetsmarkeringar från polisen m.fl.) göra 
gällande att händelsen med kondomen har gått till så som hävdas från 
åklagarsidan. Det är även svårbegripligt varför innehav av kondom eller 
kännedom om var kondom förvaras skulle ha den betydelse som det ges i 
förundersökningsmaterialet. 

 
- Metodiken och resonemangen kring beslaget av porrfilmerna är 

utredningsmetodiskt osakliga och partiska. Utredandet har selektivt och 
ensidigt bekräftelsesökande inriktats mot endast 9 av de ca 30 porrfilmer som 
A hade i sin bostad. Innehållet i de ca 21 st filmer som inte beslagtogs har 
inte bedömts och redovisats, vilket bevisar partiskhet. Basfrekvensen av 
tonårsfilmer bland porrfilmer i stort har inte heller utretts och det är därför 
inte klarlagt om A innehaft större proportion tonårsfilmer än vad som skulle 
ingått i ett representativt stickprov från förekommande filmer. Det har inte 
närmare utretts hur preferenser hos den/de som överlåtit filmer på A kan ha 
spelat in.  

 
     Det har inte utretts närmare vilken ålder A:s flickvänner haft, vilket torde  
     vara mer relevant för att bedöma A:s sexuella inriktning än en minoritet av de     
     porrfilmer A innehar. Även avsaknaden av dessa uppgifter belägger   
     partiskheten i utredningen. Några vetenskapligt belagda samband mellan  
     innehav av eller tittande på porrfilm och sexuella övergrepp har inte  
     redovisats. 
 
- Frågan om att tala sanning har inte tagits upp i polisförhören med flickan B. 

Med tanke på att flickan tidigare erkänt lögn är bristen allvarlig.  
 
- Utredningsstrategin i polisförhören och även i tingsrättsförhören har i stor 

utsträckning utgått från förutsättningen att de påstådda sexuella övergreppen 
inträffat. Alternativa förklaringar till uppkomsten av påståendena om 
sexuella övergrepp har inte undersökts av polis, åklagare eller i tingsrätten. 
Utredandet har skett partiskt i strid med den i lagen föreskrivna 
objektivitetsprincipen. 

 
  
- Frågetekniken i polisförhören med flickan B och i tingsrättsförhöret med 

flickan B har på ett omfattande sätt varit förutsättande och  ledtrådsgivande. 
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Flickan har inte själv presterat någon berättelse och har fått omfattande  hjälp 
med att konstruera uppgifter. Genom att det ledande refererats bakåt till vad 
flickan tidigare sagt har hon även fått omfattande hjälp att åstadkomma 
överensstämmelse mellan uppgifter lämnade vid flera tillfällen. 

  
- Förhörsledaren har till flickan B osakligt förmedlat sin övertygelse att de 

påstådda sexuella övergreppen har inträffat och underlåtit att pröva 
alternativa förklaringar, trots att idéer om sådana finns i materialet.  

 
 
- Det är uppenbart att flickan B i många svar varit fåordig och att erforderliga 

preciseringar inte har begärts från henne av dem som utrett. Detta gäller i hög 
grad tingsrättens förhör med B.  

 
- I förundersökningen har inte B förhörts om hur hon reagerat i samband med 

att det blev slut med hennes pojkvän och närmare omständigheter kring detta. 
B har inte förhörts om vad som hänt och hur hon reagerat efter morfaderns 
död. Även att genomföra förhör med B:s mor borde kunna gett några 
informationer kring detta. Detta slag av utredningsansatser är 
utredningsmetodiskt nödvändiga för att klargöra eventuella alternativa 
uppkomstbetingelser till B:s påståenden om våldtäkt i nära tidsmässig 
anslutning till morfaderns död.  

 
- I förundersökningen har inte framkomna indikationer på självskadande 

beteende hos flickan B följts upp med utredningsansatser, som skulle kunnat 
ytterligare klarlägga denna alternativa förklaringsmöjlighet.  

 
- Åklagaren har underlåtit att låta förhöra B:s pojkvän J rörande bland annat 

påstådda sugmärken. Det är utredningsmetodiskt obegripligt hur åklagaren 
kan anklaga A för sugmärken utan att dessförinnan ha hört J, som skulle 
kunna tänkas uppge att han gjort dessa märken. Dessutom borde de aktuella 
tidsperioderna och karaktären av relationen mellan B och de angivna 
pojkvännerna ha klarlagts.  

 
- Några säkra belägg för att de märken som B företett skulle vara sug- eller bit-

märken har inte företetts. Någon läkarbedömning finns inte i materialet och 
den enda grunden synes vara B:s egna påståenden. Det är inte utrett om 
märken som för lekmän liknar sug- och bitmärken kan uppkomma på annat 
sätt. 

 
- Perioden för B:s mobiltelefoninnehav har inte klarlagts och det saknas en 

förteckning över de mobiltelefonsamtal som B påstås ha ringt till A. Sådant 
har kunnat göras i vissa andra rättsfall jag varit sakkunnig i. 
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- Åklagaren har,  trots ett flertal omnämnanden av det tidigare målet med lögn 

från flickan B i själva förhörsmaterialet, inte i förundersökningsmaterialet för 
tingsrätten och försvaret mer precist redovisat detta fall. Med tanke på 
likheten i innehåll är det otvivelaktigt relevant för bedömning av det aktuella 
fallet. Detta torde vara ett allvarligt förtigande inför tingsrätten, då 
parallellerna i uppgifterna är påfallande.   

 
I källkritiska analyser betecknas en del av de angivna bristerna ofta som 
förfalskning av material, t ex sådant som undanhållande av viktigt material och 
att hjälpa personer att konstruera uppgifter om vad de påstås ha varit med om, 
vilket här konstaterats föreligga. RB 23 kap 4 § innebär rimligen att åklagaren är 
skyldig att noga pröva om målsäganden ljuger eller fabulerar, vilket här inte 
skett. Den här använda partiska metodiken torde stå i strid med grundlagens och 
rättegångsbalkens objektivitetskrav och skall inte tolereras i ett rättssamhälle, 
vilket understryks av justitierådet Gregows (1996) formulering rörande en 
aspekt hos det här slaget av mål – ”Det förutsätts att förhöret har hållits på 
oklanderligt sätt…”. Detta innefattar rimligen såväl utredningsstrategin som 
frågetekniken.  
 
II.  Hot mot tillförlitligheten 
Det finns i det befintliga materialet ett antal hot mot tillförlitligheten, av vilka 
jag listar upp några av de viktigaste.  
 
- De angivna utredningsmetodiska bristerna leder givetvis till hot mot 

tillförlitligheten hos centrala utsagor om sexuella övergrepp, t ex har B fått 
omfattande hjälp att konstruera sina utsagor och hjälp att åstadkomma 
överensstämmelse mellan olika tillfällen för uppgiftslämnandet. Som 
påpekats saknas i förundersökningen likaväl som i tingsrättens utredning en 
mängd viktiga uppgifter.  

 
-    Allvarliga motsägelser i svaren från B har inte beaktats och följts upp i någon  
     utredningsmetodiskt rimlig utsträckning.  
 
- Tidsrelationen mellan morfaderns död, enligt uppgift den 24 november 1998, 

och anklagelsen mot B för våldtäkt den 15 december inför läraren LS innebär 
möjligheten av något psykologiskt samband. B skall ha haft en nära kontakt 
med sin morfar.  

 
- Tidsrelationen mellan att det blivit slut med pojkvännen J under hösten 

(oklart för mig exakt när och enligt föräldrarna verkar det tveksamt om 
hösten varit aktuell) och anklagelsen mot B för våldtäkt innebär möjligheten 
av något samband.  
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- Tidsrelationen mellan B:s självskadande beteenden och av henne anförda 

kroppsliga märken samt våldtäktsanklagelsen är påtaglig.  
 
- Tidsrelationen mellan att B i skolan starkt uttryckt att hon behöver en 

pojkvän och att hon enligt A velat ha honom till pojkvän är påtaglig.  
 
- Tidsrelationen mellan våldtäktsanklagelsen och att A uppger sig kort före ha 

avvisat förfrågan från B om att ha henne som flickvän är påtaglig.  
 
- Att B efter morfaderns död befunnit sig i en mycket svår känslomässig och 

existentiell situation och i brist på stöd från föräldrarna velat fylla 
tomrummet antyds av de tillgängliga uppgifterna. Enligt A tar hon kontakt 
med honom efter morfaderns död.   

 
- I tidigare utredning har B erkänt att hon ljugit i centrala utsagor om sexuella 

övergrepp och åklagaren har därför lagt ner målet. 
 
- I polisförhör och i förhöret i tingsrätten vidhåller B uppgiften om våldtäkt i 

ett tidigare mål trots att hon tidigare förklarat sig ha ljugit. Senare i 
tingsrättens förhör liksom i polisförhör hävdar B att hon inte haft samlag med 
någon annan än den tilltalade A, på vilket även åklagaren reagerar. B kan då 
inte svara något vid påtalande av denna motsägelse.  

 
- Det är sannolikt så att B även i samband med en anmälan om misshandel 

ljugit om sina föräldrar. Förklaringen skall ha varit att en kanin rispat henne. 
 
- Det är uppenbart att B vid det ena eller det andra tillfället ljugit om upphovet 

till sitt påstådda sugmärke av den 24 augusti. Först har B på eget initiativ den 
24 augusti 1998 visat ett märket för sin specialpedagog LS och därvid på 
fråga uppgett att pojkvännen J gjort märket. Senare har B ändrat sig om 
upphovsmannen och angett A som den som gjort märket. B har härvid ljugit 
vid minst det ena tillfället. Pojkvännen J har inte hörts vare sig i polisförhör 
eller i domstolen. Det saknas säkerställande av att det varit fråga om 
sugmärke från en pojke/man, bl.a. saknas medicinsk bedömning och 
utredning av alternativa uppkomstbetingelser för det aktuella slaget av 
märke. Kan B själv ha skapat märket för testning, för att få uppmärksamhet, 
som ett slags självskadande etc.?  Pågick relationen med J vid den aktuella 
tidpunkten? Pågick någon annan relation till någon pojke? 

 
- Det förnekas av B i tingsrättens förhör först att hon skulle ha ringt upp A 

efter anmälan och kort därefter i förhöret medger hon att hon gjort det, dvs. 
det blir uppenbart i själva förhöret hur B ljuger.  
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- Det finns ett flertal anmärkningsvärda motsägelser inom och mellan 

polisförhör och tingsrättsförhör med B. Vissa av dessa kan tänkas uppkomma 
genom lögn eller fabulering. Om påstådda händelser inte inträffat, så kan 
motsägelser lättare uppkomma. Det finns då ingen inträffad händelse att 
referera till vid erinring och det kan vara svårt att minnas mellan och inom 
förhör vad man förut sagt.  

 
- B har förnekat att händelsen med att hon 1997 skall ha kommit upp i bikini   
     till A:s bostad och uttalat sexuella teman skulle ha inträffat. Utöver relativt  
     detaljerade uppgifter om händelsen från A finns även bestyrkande uppgifter  
     från den närvarande BP.  
 
- Det förnekas inte av  B att hon själv tagit telefonkontakt med A och inte    
     heller att hon själv begett sig till A:s bostad. Om hon där utsatts för  
     obehagligheter, så borde den psykologiska följden ha blivit undvikande.  
     B:s anförda skäl till att gå dit,  nämligen att A annars kunde ”ana något” ter  
     sig både vagt och svagt, speciellt i relation till att indikationer på att A skulle  
     vara våldsbenägen helt saknas (en motsägande version om att A slagit henne 
     har getts till LS av B, men bekräftas inte i förhören med B).   
 
- Det är påfallande hur B i förhören helt förnekar sexuella intressen och 

uttalanden gentemot A och BP. Dessa har lämnat motsägande uppgifter och 
pekat på B:s uttalande av sexuella teman. Det är även påtagligt hur B i  
tingsrättens förhör först tycker det är i sin ordning att flickor i hennes ålder 
har flickvänner i A:s ålder (vilket stämmer med A:s uppgifter om vad hon 
sagt den 12 december) och sedan plötsligt ändrar sig och starkt emotionellt 
uttalar en motsatt uppfattning. En möjlig tolkning är att B söker ge sådana 
svar som hon bedömer främja trovärdigheten hos hennes anklagelse mot A – 
hon kan inse att hon bör förneka sexuellt etc. intresse för A med den 
anklagelse hon framfört.   

      
- Frånvaro av egen berättelse om sexuella övergrepp där sådant som 

fasthållande och inträngande av penis nämns, typsvar av slaget ”Mm” och 
frekvent frånvaro av preciseringar i svaren utgör hot mot tillförlitligheten och 
kan vara en indikation på att det inte förekommit några sexuella övergrepp – 
det kan vara så att det inte finns något att berätta.  

 
- Den personlighet hos A med påtagliga drag av omtänksamhet som framtonar 

i A:s egna resonemang och i f d flickvännen CL:s bedömning ter sig inte 
särskilt väl förenlig med påståenden om brutal våldtäkt på en ung tonåring 
några dagar efter hennes morfars död. Avsaknaden av evidens rörande 
våldsbenägenhet hos A pekar i samma riktning. Några motsägande evidens 
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rörande A:s personlighet har inte tagits fram i förundersökningen eller i 
tingsrätten.  

 
- Likheterna mellan B:s agerande i det tidigare nedlagda målet och i detta mål 

är påtagliga. I det tidigare målet kommer anklagelsen och anmälan mot 
mannen snabbt efter att denne har gjort ett elakt uttalande mot B. I målet med 
A kommer anklagelsen och anmälan mot A snabbt efter att denne har avvisat 
att ta B som flickvän (det har framgått även av uppgifter från LS att B nära i 
tid mycket starkt uttryckt sitt behov av en pojkvän). I båda fallen verkar en 
konflikt eller ett avståndstagande från mannens sida vara utlösande faktor.  

 
- Det sker från anmälan till första polisförhöret och från det första till det andra 

polisförhöret en avsevärd tillväxt av uppgifter med påstådda händelser bakåt i 
tiden. Anmälan verkar bara ha handlat om vad som påstås ha hänt den 12 
december 1998. Även i det tidigare fallet med erkänd lögn tillväxte 
uppgifterna starkt innan erkännandet kom.  

 
- Det är klarlagt att det under hösten 1998 förekommit åtminstone två  
     självskadehändelser (sticka sig med synål resp. tio rispor vid handleden). 
     Det är möjligt att även övriga anförda märken på B:s kropp skulle kunna ha     
     helt eller delvis uppkommit genom självskadande beteende. Att B för andra  
     visat upp sina märken understryker den möjligheten liksom förekomsten av  
     dubblering av märken vid åtminstone tre tillfällen. Det är även så att B såväl i  
     samband med  risporna på handleden som i samband med uppgiften om  
     våldtäkten uttalat att hon inte ville att händelserna skulle anmälas. Den första  
     händelsen har av berörd lärare bedömts som testning och så skulle kunna   
     vara fallet även med våldtäktshändelsen. Det har även allmänt anförts av   
     vittnen  att B ofta testar folk och deras reaktion på saker och ting. Det har   
     även av flera ansetts att B har stort behov av vuxnas uppmärksamhet och  
     söker uppmärksamhet. Vittnesmålen antyder även att B tidigare ägnat sig åt  
     allehanda sexuella testningar i sociala sammanhang i form av sexuellt   
     färgade uttalanden etc. Det kan även hävdas att B tidigare testat att felaktigt  
     anklaga en person för våldtäkt, vilket den gången misslyckades.  
 
- Det är inte klarlagt eller rimligt säkerställt hur de av B uppvisade märkena  
     uppkommit. Någon medicinsk bedömning eller noggrann dokumentation i  
     övrigt har inte redovisats. Påståendena att det skulle ha rört sig om sug- eller  
     bitmärken verkar härröra från flickan B själv eller från omgivningens  
     föreställningar kring märkena. Rättsintyget från 990310 uttalar inget om  
     dessa märken, då alltför lång tid förflutit.  
 
- Det är inte klarlagt hur de vittnen som anger sig veta att B besökt A fler 

gånger än två under 1998 kan veta detta. Det verkar som om föräldrar, lärare 
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och kontaktperson för fram uppgifter som härrör från B själv. 
Tidsplaceringar av minnen av händelser kan även lätt bli felaktiga, när det 
inte finns någon speciell säkert tidsplacerad omständighet att koppla en 
händelse till. Det kan lätt bli fel på år vid erinring och teleskopeffekt kan 
uppträda, dvs. längre tillbaka inträffade händelser förläggs närmare i tid. Det 
är här tänkbart och vilket antyds av faderns vittnesmål i tingsrätten att 
minnen från 1997 blandas in. Så kallade ”skript”, dvs. generaliserade 
minnesmönster av sådant som upprepats ett flertal gånger (jfr 
vardagsuttrycket ”brukar vara”) används vid erinring och dessa skript om vad 
som  brukade hända kan bli generaliserade utanför den tidsperiod de var 
giltiga. Det är för övrigt en för mig upprepad erfarenhet att svårigheter med 
tidsplaceringar eller byten av årtal för händelser emellanåt inträffar i det här 
slaget av rättsfall.   

 
Den sakkunniges bedömning är att ett stort antal hot mot tillförlitligheten 
(inklusive den partiska och sakligt icke acceptabla utredningsmetodiken) 
föreligger  i de centrala påståendena om sexuella övergrepp enligt det mig 
tillställda materialet. Ett avsevärt antal hot har specificerats i mitt yttrande. 
  
Ur kritisk-vetenskaplig, källkritisk synpunkt leder detta till att B:s påståenden 
om sexuella övergrepp från A utifrån det här granskade - som påpekats 
ofullständiga, icke allsidiga och icke objektiva materialet - bedöms som 
otillförlitliga. 
 
Det är självfallet domstolen som har till uppgift att göra den totala och slutliga 
utredningen och bedömningen i målet. Exempelvis kan ytterligare material 
genom vittnen eller upptäckter i det befintliga materialet tänkas klarlägga 
förhållanden i det här framlagda materialet och modifiera resonemangen kring 
detta.  
 
Efterskrift 2010 
Den aktuella hovrätten avvisade mitt sakkunnigyttrande, ett relativt sällsynt 
fenomen. Jag känner inte till med vilken formell motivering. Möjligen kan man 
ha ansett att det inte kunde finnas något att tillföra från en sakkunnig då 
domstolen skulle höra målsäganden i förhandlingen. Det är långtifrån alla 
jurister och sakkunniga som delar en sådan uppfattning. Försvarsadvokaten AA 
har ur sitt perspektiv och minne gett följande beskrivning av vad som skedde  
vid rättegången i hovrätten.  
 
”Själva huvudförhandlingen,  som i vart fall skulle ta minst en dag i anspråk 
(kommer inte ihåg om den var planerad att fortgå under flera dagar, eller 
ej) kunde avslutas med friande dom endast efter högst ett par timmar. Efter 
sedvanliga sakframställningar av undertecknad, åklagaren respektive 
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målsägandebiträdet var det dags för det muntliga målsägandeförhöret. Som tur 
var spelades dock de videobandade polisförhören med målsäganden under 
förundersökningen först upp inför sittande rätt i målsägandens personliga 
utevaro; målsäganden hade inte hörts vid tingsrätten. Direkt efter 
uppspelningen av de videobandade polisförhören, fick målsäganden åter komma 
in rättssalen. De aktuella domarna hade således målsägandens tidigare 
uppgifter till polisen i färskt minne. 
 
Som brukligt fick åklagaren inleda förhöret. Det tog inte många sekunder 
förrän förhöret började utmynna i ett totalt fiasko för åklagarsidan. 
Ingenting stämde med vad hon tidigare påstått i samband med de videobandade 
polisförhören, och än värre för åklagaren var att målsägandens uppgifter 
gick stick och stäv mot vad åklagaren gjort gällande i sin gärningsbeskrivning. 
Åklagaren försökte se obesvärad ut, medan han samtidigt med stöd av allt mer 
ledande frågor förgäves försökte få målsägandens uppgifter "på rätt köl". Det 
blev dock bara värre och värre. Redan tidigt under förhöret hade domarna 
besvärat börjat skruva på sig, och till slut tilltog detta med mer eller mindre 
hörbara grymtningar från de olika domarna. 
 
Plötsligt avbröt rättens ordförande det pågående förhöret, och uppmanade 
åklagaren och målsägandebiträdet att gå ut och tala allvar med målsäganden i 
enrum, och att de också direkt borde tänka igenom deras respektive talan i 
målet. Självklart kommer jag inte ihåg exakt vad ordföranden sa, men 
andemeningen var helt klar: Vi i rätten har fått nog av att lyssna på sagor! Gå 
ut och tala klarspråk med målsäganden, och för guds skull medge omedelbart 
den tilltalades talan om totalt frikännande så att Hovrätten omedelbart kan 
avsluta målet genom friande dom. 
 
Jag aldrig sett en så moloken åklagare, och tillika moloket målsägandebiträde, 
traska ut ur rättssalen tillsammans med målsäganden. Med ens hade åklagaren 
blivit minst en halvmeter kortare, jämfört med då han självsäker och rak i 
ryggen tidigare trätt i in rättssalen efter målets påropande. Efter en stund 
återkom åklagaren och målsäganden än mer molokna till rättssalen, och 
förklarade direkt samstämmigt att de utan förbehåll nu medgav den misstänktes 
talan om totalt frikännande. Efter genomgång av sedvanlig formalia, varunder 
jag bl.a. med ingående motivering framställde krav på ersättning för ditt 
sakkunniga yttrande avslutades med friande dom; i domen finns också en längre 
motivering varför försvaret också skulle tillerkännas just denna ersättning.  
 
Min klient har därefter återkommande med års mellanrum hört av sig till 
mig för att uttrycka sin stora tacksamhet över våra respektive arbeten i 
målet. Enlig min klient räddade vi hans liv, och därför kommer han att vara oss 
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för evigt tacksam. ”  (avidentifiering och några små strykningar av perifera 
påpekanden har gjorts av mig i denna text som producerats 2010) 
 
Försvarsadvokaten AA har även 2010 givit följande reflektioner över det 
utredningsmetodiska förfarandet i detta mål. 
 
Det ovanliga med detta fall långt före ändringen av den nya 
rättegångsordningen 2009, var att rättens ordförande, på grund av våra skrifter 
redan före huvudförhandlingen uppenbart misstänkte att målsägandens 
uppgifter var ”båg”, varför han beordrade målsäganden att gå ut från 
rättssalen då polisförhören spelades upp för oss andra inför sittande rätt. 
Målsäganden hade nämligen inte hörts personligen inför tingsrätten, utan 
tingsrätten hade enbart dömt min klient till fängelse 2.5 år på vad som 
framkommit under angivna polisförhör. Det var således på yrkande av försvaret 
som målsäganden skulle höras personligen inför Hovrätten, dvs. detta innebar 
att detta var första gången hon hördes, efter personlig inställelse inför domstol. 
Det bör i detta sammanhang också påpekas att jag i min sakframställan direkt 
innan de videobandade polisförhören med målsäganden  spelades upp inför 
sittande rätt ingående redovisat på vad Hovrätten särskilt skulle 
notera/uppmärksamma etc. 
 
Ordförandens sätt att handlägga denna förhörsfråga med målsäganden var 
unikt jämfört med alla de liknande fall jag handlagt både före efter denna 
process fram till den nya processordningen 2009. Då det var fråga om 
målsäganden som endast var cirka 12-14 år gamla brukade tingsrätterna allt 
som oftast inte ha hört målsäganden personligen, utan istället enbart baserat 
sina fällande domar på de videobandade polisförhören som spelats upp inför 
sittande rätt. Då jag kom in som ny försvarare i hovrätt yrkade jag så gott som 
alltid att målsäganden skulle höras personligen i hovrätten. Efter ordentlig 
argumentation för mina yrkanden biföll de olika hovrätterna i allmänhet dessa, 
men förbjöd samtidigt utan undantag att dessa videobandade, tillika 
undermåliga, polisförhör med målsäganden fick spelas upp inför sittande rätt 
trots att det just varit dessa förhör som legat till grund för de fällande domarna; 
målsäganden skulle ju nu höras personligen i Hovrätten!  Mycket lyckades jag 
klara av under mina korsförhör med målsäganden, men det var i dessa fall 
mycket svårare  att på ett tydligt sätt kunna visa att polisförhören med 
målsäganden, på grund av ledande frågor, polisens förslag till händelseförlopp, 
etc., varit direkt undermåliga. (små strykningar och justeringar av texten gjorda 
i denna text producerad 2010) 
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Jag uppfattar denna utgång av hovrättens prövning som väl förenlig med  
de analyser av utredningsmetodiken och materialet som jag här presenterat. 
Fallmaterialet utmärktes av mängder av motsägelser och när omfattande 
motsägelse uppstår i hovrätten 
kollapsar anklagelserna oåterkalleligt. Det kan väl diskuteras om det fanns 
tillräckligt saklig utredning för att åtala den unge mannen.  Tvärtemot hur 
försvarsadvokaten minns var det så att målsäganden hade hörts även i tingsrätten 
och försvararens advokatbyrå hade skrivit ut förhöret i dialogform utifrån 
bandupptagningen. Detta framgår av mina kommentarer i detta yttrande till 
utskriften av tingsrättsförhöret (sid 14ff). Det kan ha varit en annan 
försvarsadvokat som skötte försvaret i tingsrätten.  
 
Tankefel: en summering 
Utredningen innehåller ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; 
Reisberg, 2007) eller antydningar till sådana. Bakom metodfel finns ofta 
tankefel. De tankefel som summariskt listas nedan kan överlappa eller ibland 
avse samma fenomen.  
 
- alternativa hypoteser beaktas inte -  ett mycket grundläggande fel som innebär 
att andra hypoteser har liten möjlighet att nå giltighet 
 
- bakåtreferat som stabiliserar och hjälper målsäganden används – därigenom 
undviks kritisk prövning av målsägandens uppgifter 
 
-  basfrekvensfel, dvs. att inte bry sig om vilken frekvensen av ett fenomen kan 
vara i relevant grupp (t.ex. kondomer eller porrfilmer hemma hos unga män) 
eller att anse att ett vanligt beteende är anmärkningsvärt och utgör evidens 
 
- berättelsefel, dvs. frågor ställs och bakåtreferat görs i stället för att låta  
målsäganden berätta 
 
- cirkulär ”logik”, dvs. förhandsuppfattningen får stöd/bekräftas genom diverse 
tankefel och logiska oegentligheter såsom ensidigt bekräftelsesökande, 
undvikande av alternativa hypoteser och alternativa tolkningar, bristande 
noggrannhet osv. Utredningens slutsats blir att förhandsuppfattningen fått stöd. 
 
- diagnostiska fel, dvs. termen ”sugmärke” används när det enda man vet är 
att det existerat ett märke 
 
- källkritiska misstag, dvs. en del uppgifter godtas och används utan att ha 
kritiskt prövats, t.ex. målsägandens uppgifter om tidigare pojkvän och om hur 
mycket hon besökt den misstänkte 
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- säkerställandefel på så sätt att bestyrkande av dialogutskrifter saknas 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- felaktig tidsföljd för utredningsoperationer  (t.ex. förhör först av en misstänkt 
förövare och först dagar därefter husrannsakan, dvs. eventuella evidens kan  
hinna undanskaffas av den misstänkte 
 
- frågetekniska tankefel på så sätt att förutsättande och ledande frågor, dvs. 
påverkande frågor används 
 
- förhastad slutsats, dvs. att den misstänkte skulle vara skyldig, när 
utredningsarbetet är otillräckligt och pekar på allvarliga hot mot tillförlitligheten 
 
- försvunnen osäkerhet, dvs. en uppgift markeras först osäker och senare anges 
samma uppgift som säker utan att något ytterligare belägg tillkommit 
 
- förtiganden har förekommit angående det tidigare fall i vilket målsäganden 
ljugit 
 
- inbillade samband mellan fenomen, t.ex. ett samband mellan att se på porrfilm 
och sexuella övergreppsbeteenden eller mellan att inneha kondom och begå 
sexuellt övergrepp 
 
- informationsundvikande, dvs. domstolen undviker relevanta iakttagelser av 
materialet, när den avvisar sakkunnigyttrandet 
 
- lögnanalys ignoreras, dvs. det förekommer i materialet ett flertal lögner från 
målsäganden, men inget uppföljande och analyserande arbete ägnas dessa – de 
får passera och verkar inte tas med vid prövning av andra uppgifter 
 
- mobilmiss, dvs. uppgifter om målsägandens mobilsamtal för påstådd 
övergreppsperiod tas ej fram 
 
- motsägelser följs ej upp 
 
- mönstermissar görs genom att de falska anklagelserna i tidigare fall och 
gentemot föräldrarna inte tydliggörs och jämförs med det fall som är aktuellt 
i åtalet – jämförelse visar att anklagelser föregås av konflikt/avvisande 
 
- nyckelinformantmissar – t.ex. missas f d pojkvännen J angående uppgifter om  
såväl påstått sugmärke som tidsperioden för relationen 
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- statistisk  förvrängning, t.ex. transformeras en statistisk bild med 30 porrfilmer 
till att det finns 9 porrfilmer med tonårsflickor. De 21 övriga porrfilmerna 
beslagtas inte och framhävs inte trots att de utgör ett slags motevidens om man 
som polis och åklagare godtar sådana högfrekventa fenomen som evidens.  
Åldersfördelningen för den misstänktes flickvänner tas inte fram.  
 
- teleskopeffekt, dvs. det kan misstänkas att en del händelser dras närmare i tid 
vid erinring av dem 
 
- tidsfel på så sätt att tidpunkter, tidsperioder och tidsrelationer föga beaktas 
 
- tydlighetsfel på så sätt att frågan om att tala sanning inte berörs i början av 
polisförhören med målsäganden och det trots att hon tidigare erkänt sig ha  
ljugit om våldtäkt 
 
- undvikande av att ta fram motevidens till övergreppshypotesen 
 
- vaghetsfel, dvs. utredaren missar att få fram preciserade beskrivningar 
 
- överkonfidens, dvs. övertro på t.ex. eget minne eller egen bedömnings 
korrekthet 
 
- övertygelsefel, dvs. polisutredningen genomförs av en utredare som är 
övertygad om att den misstänkte begått sexuellt övergrepp. En övertygelse 
påverkar de flesta moment i ett utredningsarbete.  
 
Fler tankefel än de antydda kan förekomma.  
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