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Sammanfattning.  Vid en mångårig vårdnads-, boende- 
och umgängeskonflikt uppkommer, som det verkar, 
genom påverkan från en skolkurator vaga anklagelser mot 
fadern rörande sexuella övergrepp mot den egna dottern. 
Socialtjänsten inkopplas och efter polisanmälan sker 
polisförhör med dottern och så småningom kommer även 
resultaten av granskning av faderns datorer som påståtts 
innehålla pornografi. Inget av intresse hittas i datorerna. 
Både polisförhörets innehåll och genomgången av 
datorerna pekar dock i annan riktning, att anklagelser och 
skvaller ingått som ett sätt att förstärka argumentation i en 
konflikt mellan parterna. Polisförhörets innehåll pekar 
trots det grovt felaktiga genomförandet starkt på att det 
föreligger en barn-föräldrakonflikt som ofta hör uppväxten 
till. Ett antal tankefel kan uppfattas i förhörsmaterialet.   
 
Bakgrund 
Av advokat AA har jag 2005-04-20 fått i uppdrag att genomföra en kritisk-
vetenskaplig granskning med avseende på utredningsmetodik, 
tillförlitlighet och tolkningsmöjligheter rörande ett polisförhör med 
målsäganden MM, ålder 11 år. Jag har även förfogat över underrättelse om 
åklagarbeslut rörande misstanke om barnpornografibrott 2005-04-18 samt 
till chefsåklagaren från advokaten ingiven skrivelse 2005-04-13 samt 
nedan angivna dokument.   
 
Jag har för flera år sedan haft yrkesmässig kontakt med MM i form av fyra 
samtal med henne 2000-11-03, 2000-12-04, 2001-10-23 och 2002-06-27, 
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vilka finns skriftliga yttranden från, och jag har även yrkesmässigt avgivit 
yttrande över dokument från BUP 2002-03-10, över dokument från 
socialförvaltning 2002-03-10, över dokument från socialförvaltning och 
skola 2004-10-07 och över utredning till socialnämnden 2004-10-14, dvs. 
totalt åtta dokument från min penna som berört fallet MM. 
 
Mitt yttrande avser inget ställningstagande i frågor om brott, skuld, straff 
eller skadestånd. Yttrandet är avsett för användning i de rättsliga 
sammanhang och sammanhang i övrigt som beställaren finner lämpligt.  
 
Den sakkunniges metodik 
Texten i förhörsutskriften med barnet MM har noga granskats ur kritisk-
vetenskaplig synvinkel, t.ex. ur aspekter som logik, hypotesprövning, 
källkritik, påverkan och andra aspekter anknutna till vetenskaplig metod 
eller psykologisk forskning (för mer specificering se min högskolelärobok 
"Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor" (2:a rev. 
uppl. Liber, 2003).  
 
Min granskning ansluter till en gammal västerländsk tradition med 
inspektioner, revisioner, examinationer, oppositioner och disputationer, 
vilken fortlevt och förstärkts genom att den visat sig värdefull och nyttig 
för samhället.  
 
Jag delar upp granskningen i fyra huvudmoment: 
- förhörets strategi, dvs. innehållsliga inriktning och beaktande av  
  alternativa hypoteser genom urvalet av frågor 
- förhörets påstående-, fråge- och svarstekniker 
- egenskaper hos barnets svar 
- jämförelse med uppgifter som barnet tidigare påståtts ha uttalat 
   och andra uppgifter 
 
Vidare tar jag upp något om risk- och personfaktorer i samband med 
sexuella övergrepp.  
 
Yttrandet är avidentifierat och alla understrykningar i texten 
är den sakkunniges. Några marginella ändringar har gjorts i texten.  
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Anmärkningar 
 
1. Förhörsstrategi 
Enligt vedertagen vetenskapsteori (Popper m.fl.) kan inte en hypotes i den 
här typen av komplexa fall med flera möjliga förklaringar prövas enbart 
genom ensidigt bekräftelsesökande (tankefelet "confirmation bias" i 
internationell facklitteratur i kognitiv psykologi). Det måste med 
ansträngning undersökas om hypotesen kan falsifieras och även alternativa 
hypoteser måste prövas. Det är ju rätt självklart att man inte kan hävda 
giltigheten av en hypotes utan att undersöka om det finns omständigheter 
som fäller den eller alternativa förklaringar - jag vet ingen forskare som 
hävdat något annat. Ett enkelt sätt att kontrollera utredningsmetodiken i 
förhöret med barnet är att klassificera frågor och påståenden från 
förhörsledaren i flera kategorier: hypotesneutrala frågor (N-frågor), frågor 
inriktade mot hypotesen om sexuella övergrepp (S-frågor), frågor inriktade 
mot hypotesen om misshandel (M-frågor) och frågor inriktade mot 
alternativa hypoteser (A-frågor). Skall prövningen vara meningsfull måste 
aktuella alternativa hypoteser listas upp och prövas. Det finns naturligtvis 
speciella fall med t.ex. erkännanden, teknisk bevisning etc. där prövning av 
alternativa hypoteser kan underlåtas. Detta är inte ett sådant fall.  
 
En klassifikation av de i förhöret förekommande frågorna (inkl. påståenden 
och svar från förhörsledaren själv) gav följande resultat: 
 
Hypotesneutrala frågor, påståenden och svar (N-frågor)      155 (43,8%) 
Misshandelshypotesen: frågor, påst., svar (M-frågor)             35 (9,9%) 
Sexuella övergreppshypotesen: frågor etc. (S-frågor)          162 (45,8%) 
Alternativa hypoteser: frågor, påst., svar (A-frågor)               2  (0,6%) 
Summa:                                                                                  354 (100%) 
 
Det var inte helt lätt att klassificera alla frågor och det är möjligt att  
jag varit väl generös med att klassificera som N-frågor, när förhörsledaren 
kan ha haft någon av hypoteserna M eller S i tankarna.  
Förekomsten av N-frågor är i detta förhör den i särklass högsta jag hittills 
stött på i polisförhör med barn. Den verkar i stort sammanhänga med att 
flickan frekvent tar upp annat material (neutralt) än sådant som gäller 
hypoteserna M respektive S, där flickan har relativt lite att säga och i stället 
ägnar sig åt mer vanliga familjeteman och även lyckas få förhörsledaren att 
ägna sig åt dessa. Det som sägs av flickan rörande M- och S-hypoteserna 
verkar tillkomma genom en ensidigt förutsättande strategi med 
förväntningar om övergreppsuttalanden, en repeterad press, upprepade 
frågor och förhörsledarens uppvisade otillfredsställelse med tidigare svar 
från flickans sida.  
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De två frågor som klassificerats som A-frågor gäller för övrigt om sexuellt 
övergrepp förekommit, men av annan person än den misstänkte.  
Utöver denna ansats med endast två frågor har alternativa hypoteser inte 
beaktats i urval och inriktning av frågorna. Det förekommer inte frågor 
inriktade mot tänkbar påverkan, inspiration etc. från mamma, media, 
kamrater, skolkurator, tjejgrupp, socialsekreterare eller andra personer 
som flickan haft kontakt med. Med tanke på att de första påståendena 
bevisligen (utifrån skolkuratorns eget samtalsreferat) uppkom i skolmiljön i 
ett kuratorssamtal, så hade funnits anledning noga undersöka 
den påverkan som skedde där. Det verkar som om det i skolmiljön förekom 
en starkt negativ attityd till fadern. Även den konflikt mellan modern och 
fadern som sedan länge förelåg borde föranlett frågor inriktade mot 
eventuell inverkan av konflikten. Det har ofta påtalats i  
internationell facklitteratur att falska uppgifter kan uppkomma vid 
konflikter och det vanligast exemplet är vårdnads- och 
umgängeskonflikter.  
 
Förekomsten av motfrågor i förhöret är begränsad till fyra frågor kring 
övergreppshypotesen och begränsas till faderns påstådda besök i 
badrummet och huruvida flickan hade bröst att ta på vid åtta års ålder.  
På det hela taget har det inte funnits en kritiskt prövande strategi.  
 
Det är i ett fall som detta logiskt omöjligt att hävda att M- och S-
hypoteserna gäller när man dels underlåtit att söka falsifiera dem genom 
kritiskt prövande frågor och dels underlåtit att undersöka nära tillhands 
liggande alternativa hypoteser kring hur barnets uttalanden kan ha 
uppkommit. Det är dessutom bevisligen så enligt min tidigare analys av 
dokument från skolkuratorn att påverkan skett i samtalet med kuratorn.  
Detta sakförhållande kan inte ignoreras.  
 
2. Förhörsledarens frågeteknik 
Jag skall här ta upp vissa aspekter på den använda frågetekniken. 
 
En allvarlig aspekt är att frågan om att tala sanning inte inledningsvis 
berörs och när något liknande sanningsfrågan tas upp avslutningsvis på sid. 
27 (övre halvan) så sker det i  form av suggestioner att det som sagts varit 
riktigt och bara "M" från barnet - ingen som helst diskussion. Frågan bör 
starkt betonas inledningsvis och inte sparas till en generell 
hantering på slutet. Dessutom skall den inte hanteras i form av 
suggestioner.  
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Mycket förkastligt är förhörsledarens användning av repeterade negativa 
suggestioner kring fadern. Exempelvis startar förhörsledaren på sid. 5 med 
följande fråga: 
"Är det nåt speciellt som du tycker är dåligt hos pappa som har hänt där? 
Detta innebär en trippelsuggestion ("dåligt", "pappa", "hänt där").  
 
Andra negativa suggestioner kring fadern är följande: 
"Näe, känner du dej rädd för pappa?" (sid. 6)  
"Mm, har de hänt att han har slagit dej nån gång?" (sid. 6)  
"Mm, okej. Finns de nånting annat som är dåligt hos pappa?" (sid. 6) 
"...finns de nånting mer som inte är bra som pappa gör eller hur han" (sid. 
7) 
"...har han gjort nånting annat mot dej som du inte tycker om?" (sid. 9) 
"...är de nånting mer han gör, som du inte tycker känns bra?" (sid. 12) 
"...men din pappa han, han skriker väldigt mycket" (sid. 13, barnets 
upplevelse och minne kan inte framställas som ett faktum, tankefel 
föreligger, jfr "du upplever att han skriker...." - en avsevärd logisk skillnad) 
 
"...är det nånting mer som  händer" (sid. 14) 
"...är det nånting annat som händer eh hemma hos er som du vill berätta 
om, gör pappa nånting annat som känns, som inte känns bra mot dej?" 
(sid. 16) 
"finns de nånting annat, känner han på dej nån annanstans än på 
brösten?" (sid. 17) 
"Har det hänt nånting mer hemma hos er, du har berättat nu om att detta 
som  händer när han, de är i bilen, är de bara i bilen som han har tagit på 
dina bröst å känt på dom?" (sid. 18) 
"Har han sagt nånting till dej om att du inte får berätta de eller nånting 
sånt för nån?" (sid. 18) 
"Finns de nånting mer som han har sagt till dej att de får du inte berätta 
för nån?" (sid. 19) 
 
"Mm, finns, men finns de nånting som har å göra me hur han är mot dej 
som han har sagt att de, de här får, är vår hemlighet, de här får du inte 
berätta för nån annan. Han ni nån hemlighet tillsammans du å pappa? som 
han har sagt att du inte får berätta för nån annan om." (sid. 19; på sid. 19-
20 använder förhörsledaren ordet "hemlighet" nio gånger och ordet 
"hemligt" en gång - ett extremt suggererande kring "hemlighet").  
 
Förhörsledaren försöker även koppla fadern till att ge "presenter", "saker" 
och "pengar" på sid. 19-20, t.ex.  
"Har det hänt att pappa har velat mmm ge de saker för att du skulle göra 
nånting åt honom?" (sid. 20) 
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"Finns de nånting som han har velat att du skulle göra som du absolut inte 
vill göra, som han har velat ge dej nåra presenter eller pengar för?" (sid. 
20)  
 
"Har det hänt att pappa har rört vid dej på nåt sätt som du inte tycker om 
när du har legat där i jämte honom?" (sid. 21) 
"När pappa blir så där arg, har han druckit sprit då eller är han helt 
nykter, alltså helt som vanligt, förstår du..." (sid. 23; på denna sida 
upprepar förhörsledaren fyra gånger "druckit/dricker" och två gånger 
"sprit"; observera betr. "blir...arg" hur tankefelet att förväxla flickans 
upplevelse med vad som faktiskt hänt återkommer; det är bara flickans 
egna ord om sin upplevelse som finns som grund; jfr "När du upplever att 
pappa blir...")  
"Näe, men han blir inte jobbigare mot dej när han har druckit nånting" 
(sid. 23) 
"...de va inte för att han hade druckit nånting sånt den gången eller så" 
(sid. 23)  
"Blir han besvärligare mot dej då eller, eller de är ingen skillnad?" (sid. 
23) 
 
Det förekommer även att förhörsledaren via direkt uttalade svarsalternativ 
föreslår svar, t.ex. 
"Mm, va de i somras eller va de nu höstas." (sid. 10) (P svarar "i somras") 
innan förhörsledaren hinner nämna det andra alternativet; ledande valfrågor 
är inte lämpliga att använda)  
 "Händer de varje dag eller har de hänt" (sid. 11) (föreslår frekvens) 
 
Det här påvisade sättet att formulera frågor och repeterat pressa efter 
negativa uppgifter kring fadern är givetvis inte godtagbart som en saklig 
utredningsteknik. Barnet påverkas, pressas och får ledtrådar till vad 
förhörsledaren vill ha för slag av svarsmaterial. De återgivna frågorna 
belägger även den för sakligheten destruktiva förväntanssituation som 
barnet befinner sig i under förhöret. Förhörsledaren visar tydligt hur hon är 
ute efter att få mer och mer och mer negativa uppgifter om fadern samtidigt 
som hon underlåter att ställa kritiskt prövande frågor och  
underlåter att ställa frågor utifrån alternativa hypoteser. Att detta negativa 
suggererande kring pappan är djupt oetiskt och kan få allvarliga 
konsekvenser för barnets relation till sin far behöver knappast påpekas.  
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3. Barnets svar 
Det finns några utmärkande drag i barnets svar: 
 
a) att det förevarit en konflikt av praktisk och känslomässig art mellan 
barnet och fadern, sett utifrån barnets perspektiv, blir mycket tydligt  
därför att barnet självt i förhöret tar upp konfliktteman. Det gäller sådant 
som upplevda krav att städa och laga mat, upplevelse av att bli  uppjagad 
på rummet samt upplevd konflikt kring en kvarglömd hårtork. Om P 
upplevt konflikten som så besvärande att hon inte fortsättningsvis velat 
vistas hos eller besöka fadern, så kan P:s uppgifter under inspiration från 
annat håll (bl.a. den suggererande skolkuratorn) ha imaginativt 
(föreställningsmässigt) utvecklats med några antydningar om misshandel 
och sexuella övergrepp, dvs. sådant som kan ha avsevärt argumentvärde 
när det gäller att slippa träffa fadern - detta är dock endast en hypotes bland 
flera möjliga.  
 
b) barnet talar mer om andra saker än övergrepp - ett tema som barnet har 
lite att säga om. När barnet får frågor så blir det tydligt att det är andra 
saker än övergrepp som är mentalt lätt tillgängliga. 
 
c) det blir i polisförhöret även tydligt att P minns andra saker mycket  
tydligare och kan ge små miniberättelser, men det kan P inte när det gäller 
de påstådda övergreppen. Detta kan bero på att det inte finns något att 
komma ihåg när det gäller de påstådda övergreppen, dvs. att de är sentida 
mentala konstruktioner.  
 
Exempelvis i början av förhöret: 
F: De är inte roligt, va är de som gör att de inte är roligt hos pappa? 
M: Han tvingar mej å...å städa å sånt i huset, å laga mat å.. (sid. 4) 
--- 
F: Är det nåt speciellt som du tycker är dåligt hos pappa som har hänt där? 
M: A, han jagar upp mej på rummet å jagar efter mej för att jag inte vill 
laga mat eller nåt sånt, han blir arg utan anledning.  
F: Mm. 
M: Eller en gång så glömde jag hårtorken för jag hade eh torkat mitt hår å 
så låg den i badrummet å så när han fick syn på den så börja han skrika att 
han alltid måste städa efter mej å jag efter mej. 
F: Mm, hur gick de till när han jagade upp dej? 
M: Han jagar mej... i huset å skriker å slänger saker.  
F: M, å hur känns de för dej när han gör så? 
M: Jobbigt. 
F: M. 
M: Jag vill inte va där. (sid. 5) (min understrykning)  
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På sid. 6 säger M även  
"Han skriker på mej å jagar efter mej hela tiden. " 
"Jag får aldrig lugn å ro där." 
"Han blir så himla lätt upphetsad hela tiden." 
 
På sid. 22 finns följande uttalande: 
M: Aaa de va då han kom tillbaka från den här m, resan. M jag hade gjort 
fint i sängen å så men de visade sej inte vara nånting värt. 
 
Observera uttalandet "Jag vill inte va där" med flera ovan återgivna 
uttalanden, som kan representera fallets psykologiska kärna. Det är het 
familjedynamik och inte övergrepp i form av misshandel eller sexuella 
övergrepp som M här talar om och som verkar vara det centrala bekymret. 
Det är detta hon har mentalt lätt tillgängligt och själv tar upp, när 
förhörsledaren nog tänkt sig en annan typ av uttalanden. Antagligen skulle 
M och fadern behövt hjälp med sin relation, men inte av hjälpare med 
färdiga schabloner om vari familjeproblem består och inriktade på att 
förstärka snarare än lösa en konflikt.  
 
Förhörsledaren är inte heller intresserad av att klarlägga konfliktens natur, 
men däremot förhöret igenom starkt fokuserad på att föra in de begrepp 
som intresserar henne såsom misshandel, sexuella övergrepp,  
hemlighet, dricka sprit, presenter m fl.  
 
 
Frågan om misshandel i polisförhöret 
Det finns mycket lite om misshandel i polisförhöret. 
På sid. 6 finns följande sekvens, som inte leder till något av sakligt värde.  
 
F: M, har de hänt att han har slagit dej nån gång? (ledande fråga) 
M: När jag va mindre men jag kommer inte ihåg var eller hur.  
F: Mm, men du kommer ihåg att de hände nån gång när du va mindre 
M: M. 
F: Mm. Kommer du ihåg liksom vvv nånting om va de var nånstans eller va 
de var för nånting som gjorde att han blev så arg eller så? (P har aldrig 
sagt att fadern blev arg i samband med detta, uppgiften tillförs av 
förhörsledaren)  
M: Näe, jag kommer bara ihåg att han s-slog mej.  
 
Mer än så här framkommer inte. Det kan väl diskuteras om man kan tala 
om minne när man inte kommer ihåg "var eller hur". När M talade med 
mig år 2000 nämnde hon vid ett tillfälle spontant att hon blivit slagen av 
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sin mamma vid ett tillfälle. Minnet fungerar ibland så att det sker 
förväxlingar, bland annat s.k. källförväxlingsfel. Den ensidiga 
förhörsledaren frågar här inte om M blivit slagen av modern. Vagheten i 
uppgiften och den förhandenvarande konfliktens psykologiska verkan kan 
innebära att det rör sig om en källförväxling, dvs. att M har blivit slagen 
men av någon annan. Det kan tilläggas att sammanblandningar av olika 
händelser är en mycket vanlig, naturligt förekommande typ av minnefel. 
Just episodminnen är till skillnad från andra minnestyper mycket sårbara 
och sammanblandningar av detaljer i händelser är ett närmast trivialt 
fenomen.   
 
Frågan om sexuella övergrepp 
Förhörsledaren pressar och suggererar efter uppgifter. 
  
sid 7 
F: ...men finns de nånting mer som inte är bra som pappa gör eller hur han  
(suggererar, pressar efter mer)  
M: Mm. 
F: är emot dej? 
M: Han tittar på mej när jag klär om mej å så, när jag ligger i badkaret.  
 
Det följer en dialog där M anger sig uppleva och minnas att pappan går in i 
badrummet och då stirrar på henne. Det hela ter sig rätt trivialt, särskilt 
med tanke på att det är en förälders ansvar att se till att barn inte drunknar i 
badkar (det rör sig här om tiden från 4.5 till 11 års ålder). Att uppväxande 
flickor utvecklar bekymmer kring att män stirrar på dem är ett gammalt 
välkänt fenomen som drabbar bland annat gymnastiklärare. Förhörsledaren 
ställer några få milt kritiska motfrågor. Badrumspraxis kan naturligtvis 
skilja sig mellan familjer. Det förekommer t.ex. olika nakenhetsnormer i 
familjer.  
 
sid 9 
På denna sida startar förhörsledaren ett ytterligare övergreppstema genom 
att pressa och suggerera efter mer.  
 
F: ...har han gjort nånting annat mot dej som du inte tycker om? 
(suggererar) 
M: När han rör på mej hela tiden vid brösten eller så  (observera 
det fabuleringsindikerande monotoniuttrycket "hela tiden" -  
en orealistisk generalisering; observera även att M säger "rör...vid" och inte 
"tar på", som förhörsledaren senare förvränger det till)  
F: M, när är de han rör vid dina bröst? 
M: När vi sitter i bilen eller så...brukar sitta i passagerarsätet fram.  
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(en fråga är onekligen varför M i så fall inte i stället väljer att sitta i 
baksätet, där det är lämpligt att barn i hennes ålder sitter)  
Temat fortsätter och innebär att fadern rör vid brösten.  
Längre ner i dialogen sid. 9 byter förhörsledaren själv ut verbet "rör" och 
prepositionen "vid" till "tar...på dina bröst", dvs. förstärker i enlighet med 
sin egen förutsättande tendens.  
 
Det saknas beskrivning av någon konkret händelse och M rör sig med 
förhörsledarens hjälpande ledtrådar på en generaliserande nivå ("hela 
tiden", "brukar", "brukar"). Det har i enlighet med generaliseringarna 
förekommit en monotoni i tillvägagångssätt, klädsel, faderns 
ansiktsuttryck, att M sagt samma varje gång ("sluta"), att fadern inget 
svarat, att M puttat undan handen. Den sista händelsen som M anger sig 
minnas beskrivs inte. Det sägs inget om sammanhanget runt förutom att det 
skall ha hänt i bilen. Det framkommer inte ens om bilen stått stilla eller 
befunnit sig i rörelse och var/vart i så fall. Det framkommer inget om vad 
som kan ha hänt före respektive efter de påstådda beröringarna "vid 
brösten".  
 
Det kan även anmärkas att förhörsledaren i förhöret bortser från att  
det förekommer triviala och oavsiktliga beröringar mellan 
familjemedlemmar. En far kan t.ex. råka oavsiktligt stöta till sin dotter vid 
brösten, särskilt om hon har placerat sig i framsätet. När en förhörsledare 
pressar efter material i linje med sin tendens, så kan erinringar av triviala 
händelser komma att anföras och under trycket av förhörsledarens 
förväntningar och ledtrådar vidareutvecklas. Om då inga konkreta 
händelser har förekommit kan en sådan vidareutveckling komma att ske i 
form av nära tillhands liggande generaliserande uttalanden och inga 
konkreta händelser beskrivs då eftersom de inte förekommit.  
 
Vaghet av detta slag förekommer vid fabuleringar. Innehållet i frågor och 
svar är här sådant att det finns sakliga grunder att misstänka förekomst av 
förhörsartefakter, dvs. felaktiga svar uppkomna genom felaktig 
förhörsmetodik med inbyggda förutsättningar, förväntningar, press, 
ledtrådar, förvrängningar av barnets svar, underlåtenhet att ställa motfrågor 
och företa kritisk prövning etc.  
 
sid. 10 
Förhörsledaren förser på sid. 10 flickan med idén att hon skulle ha sagt 
nånting, vilken hon tar till sig efter det att idén upprepats en gång ("Nja har 
sagt sluta"). 
En sådan tillsägelse är inte alltför svårt att formulera i den press efter 
uppgifter som råder. Det är mycket vanligt att man säger till vuxna eller 
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barn att "sluta". Fadern skall då inte ha svarat någonting och det är ju 
avsevärt svårare att tänka ut vad fadern skulle kunna ha svarat.  
 
När förhörsledaren efterfrågar om M kommer ihåg sista gången det hände 
och hur längesedan det var, så svarar M vagt: 
"Inte så jättelängesen men jag kommer inte ihåg när" 
Därefter går förhörsledaren in och föreslår "i somras" som P snabbt nappar 
på.  
 
På sid. 11 föreslår förhörsledaren att beröringarna sker "en gång i månaden 
eller nåt", vilket M nappar på med tillägget "lite mer".  
På sid. 12 efterfrågar förhörsledaren minne av den allra första gången när 
fadern tog henne på brösten och får först svaret "Näe" och får därefter det 
anmärkningsvärda svaret "Kanske åtta kanske jag va". Detta blir för 
mycket för förhörsledaren som kort efter ställer frågan "Kommer du ihåg 
om du hade fått några små bröst då överhuvudtaget?" och P svarar "Näe" 
vilket då motsäger det hon nyss sagt om att hon blev tagen på brösten vid 
åtta års ålder. Men förhörsledaren underlåter att konfrontera P med att hon 
konstruerar uppgifter, vilket är en följd av förhörsledarens press.  
 
sid. 13  
Här kommer ytterligare ett övergreppstema, att fadern skulle ha sagt 
något på annat  språk, vilket enligt M betyder "öppna din hora". Detta skall 
ha skett för att M inte vill städa. Det kan påpekas att ordet "xxx" enligt i 
språket kunniga bedömare har en avvikande innebörd gentemot det 
svenska ordet "hora" som förhörsledaren sedan utan vidare använder trots 
att det inte var vad som sades.   
 
sid. 16 
Här finns ett förnekande av att det händer något mer som inte känns bra för 
M. 
 
F: Okej, mm, okej, är de nånting annat som händer eh hemma hos er som 
du vill berätta om, gör pappa nånting annat som känns, som inte känns bra 
mot dej? 
P: Inte mot mej, men han gör... 
 
Här tar P upp ett tema om flickorna från X-land som hjälper till i pappans 
hus, vilket förhörsledaren nappar på.  
 
sid. 17 
Med tanke på svaret på sid. 16 borde det inte förekomma fler slags 
övergrepp i hemmet. På sid. 17 ställer trots detta förhörsledaren ändå 
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följande betydligt mer ledande och idégivande fråga (som visar för M att 
förhörsledaren inte är nöjd och vill ha fler uppgifter) :  
F: finns de nånting annat, känner han på dej nån annanstans än på  
    brösten?   (observera att förhörsledaren själv infört prepositionen  
   " på" och här själv inför även "känner på" - inget flickan sagt) 
M: Mellan bena, fast de är sällan.  
F: Har d, kan du berätta om en gång när han har gjort så? 
M: M kanske för ett år sen eller nåt sånt.  
F: Ett år sen. Va, hur gick de till, hu, hur vad hände då? 
M: M de va också i bilen.  
 
Dialogen fortsätter även här till "Jag sa sluta" och "han sa inget" (sid. 18), 
dvs. precis samma verbala interaktion som när fadern påstås ha tagit på 
brösten. Det verkar här röra sig om en kopiering av den föregående 
dialogen kring att röra vid brösten i bilen. Observera att uppgifterna 
motsägs av det tidigare svaret "Inte mot mig". Observera även  här 
vagheten, inget händelseförlopp beskrivs, ingen berättelse, inget om 
sammanhanget runt. Det framkommer inte heller här om bilen var i rörelse 
eller stod still och inte vad som hände före respektive efter. När det gäller 
en del andra familjehändelser har P däremot gett mer av sammanhang, 
förloppsbeskrivning och spontana uppgifter, t ex konflikthändelser.   
 
sid. 18 
Förhörsledaren pressar efter mer material inom det sexuella 
övergreppstemat och på sid. 18 kommer följande suggestion efter mer 
material:  
 
F: M, okej. Har de hänt nånting mer hemma hos er, du har berättat nu om  
    att detta som händer när han, de är i bilen, är de bara i bilen som han  
    har tagit på dina bröst och känt på dom?  (suggererar efter mer  
    material och använder det egenhändigt införda "tagit på") 
M: M hemma har de väl också hänt nån gång. (observera  
     osäkerhetsuttryck som "väl" och "nån gång")  
F: Mm, i vilket rum då har ni varit? (förutsätter att det skett i ett rum) 
M: Jag vet inte, vi har väl suttit ....jämte varandra eller något sånt.  
    (det P säger tyder inte på någon minnesbild utan på att hon söker 
     tillgodose förhörsledaren med material)  
F: Mm, är de en lång stund som han har känt på dina bröst då? 
    (suggestion om "lång stund") 
M: Näe. 
F: M, kan du säga, är de nån minut eller är de sekunder vi pratar om? 
    (ledande fråga med endast två alternativ, mycket olämplig)  
M: Nåra sekunder (väljer sista alternativet, vilket är brukligt vid muntlig  
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    presentation av alternativen)  
Sekvensens inledande suggestion och egenskaper i svaren, såsom 
osäkerhetsuttryck/tvekansmarkörer och frånvaro av konkreta 
händelsebeskrivningar, samt motsägelsen av det tidigare svaret "Inte mot 
mig" talar för att det rör sig om förhörsartefakter, dvs. svar tillkomna 
genom pressande och felaktig förhörsmetodik.  
 
sid 21 
Här behandlas temat om att M sovit bredvid pappa. 
F: M, händer de nånting när du sover bredvid din pappa som du inte tycker 
om? 
M: Inte vad jag vet.  
Svaret hindrar inte förhörsledaren från att upprepa frågan och då än en 
gång få svaret "Näe". Därefter upprepas frågan  för andra gången avsevärt 
mer suggestivt och ledande: 
"Har de hänt att pappa har rört vid dej på nåt sätt som du inte tycker om 
när du har legat där i jämte honom?" 
Det framkommer på sid. 22 att M flyttat på sig för att "han rörde vid min 
sida", något som kan inträffa i familjelivet.   
 
Sekvensen påvisar ett mönster i förhöret som tidigare kunnat iakttas i 
förhörsutskriften. När barnet förnekar att något hänt ("Inte va jag vet"), så 
ignorerar förhörsledaren detta och fortsätter upprepa frågan. Efter press 
söker då barnet tillfredsställa förhörsledaren med en i detta fall trivial 
uppgift om att hon flyttat på sig. Någon överenskommelse om att tala 
sanning har inte upprättats och det kan bli så att förhörsledarens 
förutsättande och ensidiga press leder till att barnet söker tillgodose  
förhörsledaren så gott det kan med triviala eller konstruerade uppgifter.  
  
Sammanfattningsvis så tillkommer barnets svar utan att det finns en 
grundläggande överenskommelse om att tala sanning och efter 
förutsättande och ensidig press (se exemplen på frågor under punkt 2 ovan) 
från förhörsledaren, som genom upprepade frågor kräver mer material även 
när barnet förklarat att det inte hänt något. Förhörsledaren ger även genom 
ledande frågor stora mängder ledtrådar till barnet. 
 
Ett utmärkande drag för barnets svar kring de påstådda övergreppen är  
vagheten och bristen på konkreta uppgifter och bristen på berättelser om 
konkreta händelser. Det saknas sammanhang och förloppsbeskrivningar.  
 
Andra uppgifter kring konflikthändelser i familjen visar att den 11-åriga 
flickan beträffande sådana beskriver avsevärt mer av sammanhang, förlopp 
och konkreta detaljer och då utan samma tillsatsmängd av ledtrådar från 
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förhörsledaren. Skillnaderna mellan beskrivningen av de påstådda 
övergreppshändelserna och beskrivningen av konflikthändelserna utgör en 
mycket viktig källkritisk omständighet och leder till stark misstanke om att 
uppgifterna om de påstådda övergreppshändelserna inte är tillförlitliga och 
kan vara något som inspirerats och vagt formulerats genom omgivningens 
förväntningar och frågor i den riktningen.   
 
Den omfattande förekomsten av ensidigt förutsättande och frågetekniskt 
felaktig förhörsmetodik samt sättet på vilket uppgifter tillkommer i 
förhörssekvenserna och bristen på sammanhang och konkretion utgör 
starka sakliga grunder för att misstänka att det finns en mängd 
förhörsartefakter, dvs. felaktiga svar tillkomna genom inverkan av felaktig 
metodik.  
 
Det är även uppenbart att barnet har konflikten med fadern mer mentalt lätt 
tillgänglig och tar upp frågor kring denna, medan barnet är mindre benäget 
att tala om de påstådda övergreppen (misshandel, sexuella övergrepp). Det 
kan verka som om en omgivning inriktad på att göra  
övergreppstolkningar har påverkat så att barnet till sist hamnat i ett 
polisförhör, när hon snarare borde suttit i ett familjesamtal med fadern  
lett av någon familjedynamiskt kunnig person. Förhörsmaterialet talar 
starkt för att det vid tidpunkten för förhöret ur barnets perspektiv sett 
förelåg familjedynamiska problem, även om fadern kan tänkas ha en 
annorlunda version. Det är t.ex. vanligt att föräldrar ställer en del praktiska 
krav, som att städa eget rum, på barn i denna ålder. Övergången från 
barntillvaro till vuxenliv innebär ofta konfliktfyllda situationer i familjer, 
när barnet värjer sig inför de successivt stegrade kraven. Om fadern och 
modern tillämpar olika normer så kan det komplicera saken. Det har i detta 
fall inte närmare utretts av förhörsledaren vilka krav modern respektive 
fadern ställde, men det antyds av barnet att fadern ställde högre krav. Det 
verkar i detta fall som om skilda kravnivåer kan ha spelat roll för 
uppkomsten av anklagelser mot fadern. Det är källkritiskt väl känt att 
konflikter lätt leder till överdrivna och påhittade uppgifter.  
 
4. Övergreppsutsagornas historia 
 
Fas I: Inga påståenden om övergrepp 
Vid de samtal jag hade med MM 2000-2002, dvs. när hon var cirka 7-8-9 
år, så gjorde hon inga uttalanden om övergrepp så när som på ett uttalande 
att hon skulle ha tidigare blivit slagen av modern. Däremot framkom att 
hon mycket besvärades av föräldrarnas konflikt.  
Det framkom genomgående att MM tyckte att växelvis boende var bra. 
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Hon upprepade envetet sitt krav på "vecka-vecka"-boende. Hon uttalade 
inget om att hon ville undvika fadern eller undvika att bo hos fadern, vilket 
talar emot att övergrepp förekom. Inga tecken i riktning mot att övergrepp 
förekom under denna tid uppfattades av mig.  
 
I den anmälan från BUP (odaterad, inkommen socialförvaltningen 2001-
11-28) som jag granskat finns inga påstådda uttalanden från MM om 
misshandel eller sexuella övergrepp från faderns sida. Som underlag fanns 
bland annat fyra enskilda samtal med MM och fyra enskilda samtal med 
modern samt ett samtal gemensamt med barnet och respektive förälder. 
Dokumentet är undertecknat av en socionom och en leg psykolog (annan 
än  mig).  
  
I socialförvaltningens utredning 2002-03-01, undertecknad av två 
socialarbetare, konstateras i slutbedömningen att hennes föräldrar "under 
flera år haft en stor relationskonflikt". Det påstås inget om att MM eller 
någon annan skulle ha fört fram några uttalanden om misshandel eller 
sexuella övergrepp från faderns sida.  
 
Sammanfattningsvis har under perioden 2000 -2002 varken undertecknad, 
BUP:s personal (2 st.) eller socialförvaltningens personal (2 st.), dvs. fem 
personer som yrkesmässigt befattat sig med fallet, uppfattat indikationer på 
vare sig fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Däremot verkar alla ha 
uppfattat konflikten mellan föräldrarna.  
 
Det kan nämnas att det även existerar en vårdnadsutredning utförd av en 
inhyrd utredare som jag inte haft tillgång till. I senare dokument har dock 
inte antytts att denna skulle ha lett till några konstateranden om övergrepp. 
Vårdnadsutredaren hade tillgång till de papper jag skrivit i fallet och tog en 
telefonkontakt med mig. Han nämnde då inget om några misstankar om 
övergrepp.  
 
Fas II: Påståenden om övergrepp uppkommer 
Under den pågående juridiska och psykologiska konflikten mellan modern 
och fadern, så inkommer 2004-09-14 en anmälan från modern till 
socialförvaltningen, eventuellt tänkt som ett argument i den juridiska 
kampen. I denna finns inga påståenden om fysisk misshandel eller sexuella 
övergrepp från faderns sida, något som rimligen skulle funnits med om 
modern haft några uttalanden om detta från dottern.  
Anmälan redogör för (rätt eller fel) en familjedynamisk situation med  
bråk och skrik (utan specificering) mellan fadern och dottern. Det hävdas 
att MM inte vill gå till sin pappa och är rädd för honom. MM uppges ha en 



 16

föreställning att pappa skall komma till skolan och släpa ut henne och 
tvinga henne att följa med. Han påstås även ha hotat att döda hennes djur. 
MM uppges även vara rädd för att hon skall behöva komma och prata med  
socialförvaltningens personal tillsammans med fadern.  
 
Innehållet i anmälan innebär att fram till den 14 sept 2004 så har i vart fall 
inte modern uppfattat att MM gjort påståenden om misshandel eller 
sexuella övergrepp från faderns sida. Dessa uppkommer under dagarna 
därefter.  
 
Skolkuratorn har redovisat minnesanteckningar från samtal med MM. 
Den 15 sept., dvs. dagen efter moderns anmälan, så vill MM träffa 
skolkuratorn och prata. Hon får träffa skolkuratorn den 16 sept kl 11.30 
och minnesanteckningarna dateras 2004-09-17.  
 
I minnesanteckningarnas början och i utredning till socialnämnden 2004-
10-14  nämns även en tjejgrupp som kuratorn hade samtal med och i vilken 
MM ingick "just nu". Vilka teman denna grupp avhandlade har 
undanhållits i handlingarna, trots att denna fråga kan ha mycket stor 
betydelse för hur man skall bedöma de uttalanden som MM senare gör.  
Vad har gruppen diskuterat? Har det förekommit några teman i riktning 
mot övergrepp? Har mäns eller fäders agerande diskuterats? Hur?  
 
Det finns ett separat sakkunnigyttrande från mig 2004-10-07, där både 
moderns anmälan och skolkuratorns minnesanteckningar mer ingående 
kommenteras, varför jag är mer kort i min framställning här.  
 
Det finns likheter i förloppet mellan polisförhöret och kuratorssamtalet.  
MM startar med att säga att hon inte mår bra, att hon vill flytta, att pappan 
alltid är arg och jagar upp henne på hennes rum. Precis som i polisförhöret 
är det omständigheter av detta slag som är mentalt lätt tillgängliga och först 
tas upp. En skillnad är att MM börjar gråta och sedan gråter hela samtalet 
igenom, vilket inte skedde i polisförhöret.  
 
Efter den inledande fasen där MM tagit upp sina bekymmer frågar kuratorn 
likaväl som polisen vidare om det händer "mer" och MM svarar upp mot 
samtalsledarens förväntan i båda fallen.  
 
Såväl kurator som polis frågar ledande MM om pappa slår/slagit henne. 
Inga konkreta förlopp beskrivs i någondera samtalet. Men i 
kuratorssamtalet hävdas att det skall ha förekommit tills hon var ungefär 7-
8 år, dvs. då hon så starkt för mig uttalade att hon ville ha "vecka-vecka"-
boende, vilket hon snarast borde undvikit i så fall.  
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I likhet med polisen suggererar även kuratorn efter "mer" saker. Efter "en 
kort paus" (märk väl, det kan ta tid att tänka ut något) gör hon enligt 
kuratorns tolkning en svepande rörelse med sina båda händer över sina 
egna bröst och säger "pappa tar på mig här". Kuratorn är tydligen osäker 
på vad den gråtande flickan menar och frågar om hon menar att "pappa 
känner på hennes bröst", dvs. det är kuratorn själv som först talar om att 
känna på brösten, inte flickan. Kuratorn pressar efter att pappa tar på fler 
ställen, men får nej. Förhörsledaren däremot fick efter press fram att 
pappan skulle ta mellan benen. MM uppger efter att ha tänkt efter att 
pappan skulle känna på hennes bröst "ungefär 3 ggr i veckan", att jämföra 
med det mycket mer sparsamma uttalandet i polisförhöret "kanske tjugi, 
tretti gånger" totalt respektive "lite mer" än förhörsledarens förslag "en 
gång i månaden eller nåt". Det kan anmärkas att 3 ggr i veckan blir 12-13 
ggr i månaden, vilket inte bara är lite mer än en gång i månaden. Nu finns 
även uppgiften "hela tiden" i polisförhöret. Hos kuratorn sägs inget om att 
det skulle ha skett i någon bil.  
 
Att pappan skulle titta på henne i badrummet kommer upp även hos 
kuratorn och även kuratorn frågar skeptiskt om pappan har ett ärende.  
Att pappan skulle ha hotat att döda hennes djur kommer upp i 
kuratorssamtalet men inte i polisförhöret.  
 
Mycket viktiga uppgifter i kuratorns referat finns på slutet där det framgår 
dels att MM säger sig ha ljugit för mamman och hennes advokater 
och dels att mamman och hennes advokater "frågade om pappa gjorde 
något mot mig", dvs. en förväntan och suggestion från det hållet att pappan 
gjorde något. På detta sätt kan flickan av advokat ha fått lära sig 
att det kunde vara lämpligt att pappan gjorde något.  
 
Enligt referatet så innebar skolkuratorns samtal ett antal suggestioner och 
inlärning för MM och det råder ingen tvekan om att uppgifter som 
framkommer efter sådan suggestion bör förkastas ur källkritisk synpunkt. 
Minnesspåren finns kvar hos MM, som drabbades av suggestionerna.  
 
Det bör även tilläggas att innehållet i minnesanteckningarna inte anges ha 
bestyrkts av MM och de kan därmed innehålla även påståenden som MM 
skulle anse vara fel. Bortfall, fel och falska tillägg är vanligt vid 
samtalsminnesanteckningar enligt experiment vi utfört vid Örebro 
universitet. Det ligger även nära tillhands att misstänka att en del av den 
påverkan som skedde, t.ex. förutsättande, ledande och upprepade frågor 
och påståenden, har redigerats bort i minnesanteckningarna. Jag har för 
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övrigt under årens lopp lärt mig att minnesanteckningar kan avvika mycket 
från vad som faktiskt sades.  
 
I socialförvaltningens utredning till medborgarnämnden finns redovisat tre 
samtal med MM, dock har alla frågeformuleringar som socialutredarna 
använde noga undanhållits i texten. Barnet kan här ha försetts med 
ledtrådar. Jag har närmare kommenterat socialförvaltningens utredning i 
sakkunnigyttrande 2004-10-13. 
  
1. Samtal 2004-09-17 på skolan. Här nämner MM inget om  några 
övergrepp utan det är faderns upplevda hot att döda hennes djur som verkar 
vara i mentalt fokus för flickan.  
 
2. Samtal 2004-10-04 någonstans. En märklig uppgift är att MM här påstås 
ha uppgett att hon varit på polisförhör i Växjö - förhörsdatum på det 
polisförhör jag har är 2004-10-20, dvs. 16 dagar senare än detta samtal med 
socialarbetarna??? Skedde något sådant förhör? Samtalsreferatet avhandlar 
i stor utsträckning andra bekymmer än de påstådda övergreppen, som 
mycket summariskt berörs. Det verkar inte som MM har särskilt mycket att 
säga om de påstådda övergreppen. Desto mer har hon att säga om 
relationen till pappan.  
 
Frågan om att pappa tar henne på brösten kommer på något sätt upp - det 
framgår som påpekats inget om de frågor som ställts. Inte heller här 
figurerar bilen som förekom i polisförhöret. Pappan skall ha "gjort det 
under 3-4 år", dvs. från 7-8 års ålder. Frågan är om MM hade några bröst 
då. Snarare tyder uttalandet på att föreställningen om att ta på brösten 
härrör från en senare tidpunkt, t ex. en idé som suggereras fram av 
skolkuratorn vid 11 års ålder 2004-09-16 eller kanske av tjejgrupp, 
kamrater eller media. Detta är inte den första gången som jag i 
utredningsmaterial stöter på att äldre barn påstår att de blivit tagna på 
brösten vid en orealistiskt låg ålder. Som tidigare framgått reagerade även 
förhörsledaren på uppgiften, när den återkom i polisförhöret.  
Det hävdas även fortsatt vagt att fadern slagit MM när hon var mindre. Det 
framgår inte hur socialarbetarnas frågor sett ut och rimligen har de haft 
tillgång till kuratorns minnesanteckningar, så de kunnat ställa ledande och 
för uppgifterna stabiliserande, ensidigt bekräftelsesökande frågor - en 
felaktig utredningsmetodik som ofta används. Bekymret med pappans 
påstådda tittande när hon ligger i badkaret nämns även i detta 
samtalsreferat.  
 
3. Samtal 2004-10-08 någonstans. I detta referat sägs inget om några 
övergrepp. Däremot framkommer att MM hävdar att pappan skulle ha 
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tvingat henne att säga saker som han bestämt när MM träffade mig (de fyra 
tidigare nämnda samtalen). Samma skulle gälla den inhyrde 
vårdnadsutredaren. Dessutom tillägger MM att "under en period ville hon 
bo varannan vecka hos pappa". Detta var även vad hon upprepat talade om 
för mig, trots att hon under samma period skulle ha varit utsatt för  
övergrepp i form av misshandel och kännande på brösten av fadern.  
Jag uppfattade inte att MM satt och medvetet vilseledde mig, dvs. ljög. 
Jag har ingen aning om vilka uppgifter det i så fall skulle vara frågan om. 
En märklighet i sammanhanget är att det andra samtalet med mig inte alls 
skulle ha ägt rum om inte MM själv drivit fram det (hon bad själv om det i 
telefon och det verkade vara på hennes initiativ), men det kanske också var 
en uttänkt lögn att MM uttryckte intresse av detta samtal? En möjlig grund 
till barnets förnekande hållning till tidigare lämnade uppgifter är att hon 
påverkas av de ensidigt sökande socialarbetarnas förväntningar. De kan ha 
gjort henne uppmärksam på att tidigare lämnade uppgifter kunde vara 
problematiska i förhållande till senare påståenden om övergrepp.  
 
4. Samtal med modern 2004-09-17, 2004-10-08.  
Enligt referaten så visste inte modern att fadern tagit MM på brösten.  
Modern påpekar även "Att M blivit misshandlad av fadern är inget som 
hon sagt till henne och modern har inte sett några ´konstiga´ blåmärken på 
henne." 
Modern befinner sig tydligen på samma ovetande nivå som de tidigare 
nämnda sex personerna som yrkesmässigt talade med MM.  
Mycket anmärkningsvärt är att MM inte säger något till sin mor om  
misshandel och sexuella övergrepp, när MM och modern upplever 
situationen kring MM och fadern som så allvarlig och krisartad att en 
anmälan görs till socialförvaltningen den 14 sept 2004. Det är andra saker 
som tas upp i anmälan. Detta tyder på att uppgifterna om misshandel och 
om att ta på brösten konstrueras efter anmälan den 14 sept och kuratorns 
minnesanteckningar tyder på att de konstrueras under kuratorns 
förväntanstryck och ledande frågor den 16 sept. Enligt de befintliga 
dokumenten är skolkuratorn den som först och ledande tar upp frågan om 
att MM blivit slagen av fadern och den som först uttalar idén att fadern 
känner MM på brösten, oavsett vad MM dessförinnan kan ha menat.  
 
5. Samtal 2004-10-11 med läraren till MM 
Det framkommer inget om att läraren skulle ha lagt märke till något i 
riktning mot övergrepp och läraren har inte märkt något när pappan hämtar 
henne minst en gång varje vecka hon bor hos honom.  
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Att kombinera våldsbeteende med sexuella övergrepp på barn   
Det kan vara lämpligt att påpeka att de kombinationer av gärningar som i 
detta fall hävdas utifrån facklitteraturen ter sig sällsynta. Enligt professor 
emeritus Jan-Otto Ottossons lärobok i Psykiatri (2000) så har de som gjort 
sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn "sällan gjort sig skyldiga till 
våldsbrott" (sid. 523). Craig (2005) anför att "pedofiler tenderar att få 
högre mätvärden i mått på behov av förödmjukelse och lägre mätvärden  i 
mått på behov av aggression jämförda med icke-sexuella gärningsmän" 
(sid. 201). Ur rättspsykologisk synpunkt ter det sig föga troligt med en 
pedofil som dessutom misshandlar, vilket är vad den misstänkte här 
anklagats för. När uppgifter konstrueras utan kännedom 
om verklighetens natur kan kombinatoriska misstag begås. I detta fall 
har det påståtts att fadern både misshandlat och begått sexuella övergrepp 
på sin dotter.  
 
Riskfaktorer vid incest 
Ottosson (2000, sid. 520f) hävdar följande.  
"Ett allmänt omfattat incesttabu torde förklara att incest mellan vuxna män 
och flickor nästan uteslutande uppstår under exceptionella förhållanden. 
Vid sexuellt umgänge mellan far (vårdnadshavare) och dotter (flicka) 
brukar orsaksmönstret vara komplext med en eller flera av faktorerna 
ekonomisk, kulturell och emotionell misär, trångboddhet, arbetslöshet, 
disharmoniskt äktenskap eller samboförhållande, psykisk störning hos 
mannen (missbruk, antisociala personlighetsdrag) och ibland subnormal 
begåvning hos flickan. Oftast har fadern med lock och pock framtvingat 
förhållandet."  
 
I det här aktuella fallet finns inte belägg för någon av de nämnda 
riskfaktorerna utan snarare för motsatserna.   
 
Sammanfattande av viktiga källkritiska omständigheter kring  
påståenden om misshandel och sexuella övergrepp från faderns sida i 
det dialogutskrivna polisförhöret 
 
1. Inga konfliktutredningar har gjorts beträffande den mångåriga konflikten 
mellan modern och fadern och beträffande den uppkomna och påstådda 
konflikten mellan fadern och dottern. Dock framkommer en del kring hur 
dottern påstår sig uppleva den aktuella konflikten med fadern.  
 
2. Ingen påverkansutredning har gjorts beträffande hur MM har påverkats 
av föräldrar, i skolan, av tjejgrupp, av kamrater, av skolkuratorn, av media, 
av socialsekreterare m fl.  
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3. Det har framkommit att MM enligt sina egna lämnade uppgifter har 
ljugit (eller kanske ska vi hellre säga "strategiskt anpassat sig") gentemot 
modern och hennes advokater, gentemot mig och gentemot 
vårdnadsutredare. Detta innebär att även en del annat kan vara lögn, 
inklusive att uppgifterna om att hon ljugit kan vara lögn.  
 
4. Under den period då misshandel och sexuella övergrepp uppges ha ägt 
rum så har detta dels inte uppfattats av modern och dels inte av de minst 
sex personer som yrkesmässigt kommit i kontakt med MM. Inte heller MM 
lärare sedan augusti 2003 har märkt något i den riktningen.  
 
5. Det framgår av de befintliga dokumenten att påståenden om misshandel 
och sexuella övergrepp uppkommer först två dagar efter moderns anmälan 
den 14 sept. och då i ett samtal med skolkurator. Det är skolkuratorn som 
före flickan uttalar idéerna om att pappan slår henne respektive att han 
känner på brösten. De uppgifter som uttalas uppkommer under gråt (dvs. 
förändrat medvetandetillstånd) när skolkuratorn på ett utredningsmetodiskt 
orimligt sätt pressar efter "mer" uppgifter från barnet.  
 
6. Polisförhöret har utredningsstrategiskt/logiskt sett genomförts 
förutsättande och ensidigt bekräftelsesökande med fokus på hypoteserna 
om misshandel och sexuella övergrepp. Kritisk prövning och prövning av 
alternativa hypoteser kring hur de påstådda utsagorna uppkommit har 
ignorerats. Polisförhöret ligger därmed utanför saklighetens domän.  
 
7. Frågetekniken utmärks av att vara starkt ensidig, pressande, ledande och 
upprepande i linje med förhörsledarens tendens. Svar i linje med 
förhörsledarens tendens kan därmed misstänkas vara förhörsartefakter, dvs. 
felaktiga svar uppkomna genom felaktig förhörsmetodik. Även 
frågetekniken ligger utanför saklighetens domän.  
 
8. Granskning av barnets svar visar att det saknas sammanhang, förlopp 
och konkreta detaljer, dvs. svaren är vaga. Det förekommer även 
generaliseringar, monotonitendenser och uttalad osäkerhet. Det ter sig även 
anmärkningsvärt att ett begåvat 11-årigt barn skulle ha så svårt för att 
redogöra för inträffade övergreppshändelser.  
 
9. Det tema som barnet självt framför starkast är konflikttemat gällande 
relationen mellan barnet och fadern.  
 
10. En del andra händelser inom konflikttemat redogör barnet med mer 
sammanhang, förlopp och konkreta uppgifter än de frampressade uppgifter 
som gäller misshandel och sexuella övergrepp.  
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11. Beträffande förekomst av misshandel framkommer ingenting konkret. 
Det enda som finns är att barnet svarar vagt i linje med ledande frågor.  
 
12. Beträffande att fadern skulle "röra vid" brösten så frampressas 
uppgiften och det som framkommer kring den i linje med förhörsledarens 
tendens. Någon alternativ förklaring till uppgiften söks inte. Dessutom så 
undergrävs uppgiften av åldersuppgifter om att det skulle ha skett när 
flickan var 7-8 år.  
 
13. Beträffande att fadern skulle ta mellan benen, så frampressas uppgiften 
i linje med förhörsledarens tendens. Omständigheterna runt utgör en kopia 
av uppgiften om hur fadern rör vid brösten. Uppgiften är även ny i 
polisförhöret och verkar uppkomma för första gången genom den felaktiga 
förhörsmetodiken.   
 
14. Att en förälder håller uppsikt över ett barn som badar i ett badrum kan 
knappast anses särskilt anmärkningsvärt och torde vara synnerligen vanligt. 
En ensam far kan inte låta modern göra det. Att en förälder kan 
ha ärende in i ett badrum där ett barn badar torde även det vara vanligt 
och även lämpligt ur säkerhetssynpunkt.  
 
15. Fadern anges ha både begått sexuella övergrepp och ha utövat 
våldsbeteenden mot sitt barn - en enligt rättspsykiatrisk/rättspsykologisk 
expertis sällsynt kombination.  
 
16. Det kan även nämnas att våldsbeteenden är mycket ovanligare bland 
äldre män än bland yngre. Fadern i detta fall är född 1949, dvs. skall ha 
varit bortåt femtio år när han hävdas ha slagit sin dotter.  
 
17. Sexuella övergrepp har samband med riskfaktorer. Ingen av de 
riskfaktorer vid incest som professor Ottosson nämner föreligger i detta fall 
utan snarare deras motsatser.  
 
18. Punkterna 15, 16 och 17 ovan antyder att flera låga sannolikheter  
förekommer samtidigt.   
 
 I detta fall finns även andra samtidiga låga sannolikheter att beakta, t.ex.  
sannolikheten att de påstådda övergreppen skulle kunna ha pågått i åratal 
utan att upptäckas eller sannolikheten att barnets sakuppgifter inte skulle ha 
påverkats av konflikten och av felaktigt utförda samtal för att inte tala om 
sannolikheten att en 7-8-årig flicka har bröst.   
 



 23

Det torde stå klart att uppgifterna i detta fall ter sig misstänkta för fel vid  
en sannolikhetsteoretisk överslagsbedömning. Verklighetens natur 
måste vägas in vid bedömningen av uppgifterna.  
 
19. Det verkar runt fadern ha uppkommit skvaller och  falska 
föreställningar om att han gjort sig skyldig till barnpornografibrott, vilka 
efter genomgång av faderns datorer har avskrivits (åklagarens underrättelse 
2005-04-18). En intressant fråga är hur dessa falska föreställningar uppkom 
och i vad mån liknande krafter ligger bakom andra anklagelser mot fadern?  
 
Sammanfattningsvis föreligger omfattande sakliga grunder för att 
misstänka att felaktiga uppgifter uppkommit och därmed källkritiskt avvisa 
barnets uppgifter om misshandel och sexuella övergrepp från faderns sida. 
Den grundläggande principen vid källkritik är att uppgifter som det finns 
saklig grund att misstänka att de är felaktiga skall förkastas. I detta fall 
föreligger ett s.k. källkritiskt kluster, dvs. en hel grupp av omständigheter 
som leder till misstankar om fel, varför det inte kan råda någon tvekan om 
att uppgifterna skall förkastas. Det finns även anledning peka på behovet 
av sannolikhetsbedömning med anledning av ett antal låga sannolikheter i 
fallet.  
 
Även frånvaron av kritisk prövning av hypoteserna om misshandel och 
sexuella övergrepp samt frånvaron av undersökning av alternativa 
hypoteser innebär att det är logiskt omöjligt att hävda 
övergreppshypoteserna. En cirkulär logik har använts där  förhörsledaren 
antagit att övergreppshypoteserna gäller och sedan genom påverkan och 
ensidigt bekräftelsesökande sökt bekräfta dem samtidigt som 
falsifieringsarbete och undersökande av alternativa hypoteser har 
ignorerats. Därmed kan utgångsantagandena förefalla bli bekräftade.  
Att genom påverkan skapa uppgifter som verkar bekräfta hypoteser är 
givetvis inte sakligt godtagbart. Uppgifter som uppkommer på sätt som gör 
dem otillförlitliga kan inte användas för att pröva hypoteser.  
 
En tänkbar förklaring till att uppgifterna om övergrepp först uttalas är de 
ledtrådar och den press som barnet utsätts för av skolkuratorn. Senare 
pålagras press av socialsekreterare och förhörsledare. En ytterligare 
tänkbar förklaring är att uppgifter uppkommer inspirerade av den av 
skolkuratorn ledda tjejgrupp, vars teman inte specificerats och noga 
undanhållits i utredningsdokumenten. En annan tänkbar förklaring är att 
barnet självt vill skärpa sina uppgifter för att slippa ha boende och 
umgänge med fadern. En fjärde möjlig förklaring är att modern i konflikten 
med fadern påverkar flickan att göra tillägg till uppgifterna i anmälan. 
Däremot stämmer förklaringen att det faktiskt inträffat övergrepp inte 
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särskilt väl med de upprepat frampressade, vaga uttalandena från flickan, 
där sammanhang, förlopp och konkreta detaljer saknas och 
sannolikhetsförhållandena blir svåra att acceptera. Det rör sig här om ett 
enligt läraren begåvat barn med goda möjligheter att minnas händelser 
under de sista åren i vart fall.  
 
Efterskrift 2010 
Efter det att åklagaren tagit del av utfallet av undersökningen av datorernas 
innehåll och av mitt sakkunnigyttrande lades fallet ner. Åklagaren påstås  
mer informellt ha gett kommentaren att den enda han skulle kunna åtala var 
polisens förhörsledare. Följden av det undermåliga utredandet blev 
förvärrande av relationen mellan fadern och flickan, vilken såvitt kunde 
förstås även fortsättningsvis påverkades att inte vilja träffa fadern. 
Socialtjänstens handläggare spelade en aktiv negativt påverkande roll.   
 
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 år 2010 kan 
överlappa eller ibland avse samma fenomen.  
 
- alternativa hypoteser fokuseras ej i förhöret, t.ex. att de vaga 
anklagelserna har sin grund i föräldrarnas konflikt eller i skolkuratorns 
suggestioner eller i konflikten mellan fadern och den uppväxande flickan.  
 
- cirkulär ”logik” på så sätt att utredningsarbetet med hjälp av metod- och 
tankefel bedrivs för att nå fram till utgångsövertygelsen, dvs. att sexuella 
övergrepp begåtts 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- falsifieringsfel på så sätt att falsifiering (motevidens) till den fokuserade 
hypotesen inte söks/eftersträvas 
 
- felaktiga bakåtreferat av förhörsledaren förs in i förhöret 
 
- frågetekniska fel, dvs. förutsättande, ledande, upprepade, föreslående, 
pressande etc. frågor och ledande svarsreaktioner från förhörsledaren. 
Dessa fel innebär att barnet påverkas av förhörsledaren.  
 
- förväxlingsfel av logisk art på så sätt att flickans upplevelser/påståenden 
förväxlas med vad som faktiskt hänt 
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- hemlighetssuggestioner, dvs. förhörsledaren utgår från och suggererar att 
det skulle finnas någon hemlighet 
 
- ignorerandefel på så sätt att svar från barnet ignoreras och frågor 
fortsätter som om något skulle ha hänt när barnet gett nekande svar 
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ett flertal möjliga uppkomstfaktorer till 
anklagelser förbises 
 
- konfliktutredning rörande föräldrar och rörande fadern och målsäganden 
saknas. Konflikt som påverkande faktor förbises.  
 
- källkritiska misstag begås, dvs. uppgifter accepteras utan kritisk prövning 
 
- lyssnandet på flickan från förhörsledaren är inte godtagbart 
 
- negativa suggestionsfel, dvs. förhörsledaren ger negativa suggestioner 
kring fadern 
 
- press och suggestioner efter mer material från barnet 
 
- påverkansfel på så sätt att barnet påverkas att försöka tillgodose 
utredarens idéer 
 
- sanningsfrågan ignoreras i förhörets inledning 
 
- stabiliserande och hjälpande bakåtreferat, vilka inte innebär 
någon kritisk prövning utan förstör möjligheterna till sådan 
 
- säkerställandefel på så sätt att bestyrkanden från målsäganden saknas 
 
- undanhållande på så sätt att det noga har undanhållits/dolts vad som 
avhandlades i kuratorns tjejgrupp och även dolts vilka frågor och 
påståenden som socialsekreterare ställt till flickan före polisförhöret  
ägde rum; detta är heller inget som förhörsledaren frågar om 
 
- övertygelsefel, dvs. förhörsledaren agerar som övertygad, vilket påverkar 
en mängd moment i utredningsarbetet 
 
Fler tankefel än de antydda kan förekomma.  
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