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Sammanfattning. En skolanställd man misstänks för grov våldtäkt på 
en tio-årig pojke. Ett förhörsmaterial med barnet, föräldrarna och 
några andra personer granskas med avseende på de centrala 
utsagornas uppkomst, utredningsstrategin (främst i tre polisförhör 
med pojken), förhörstekniken och innehållet i barnets utsagor.  
Metod- och tankefel uppvisas i ett ensidigt utredningsarbete, och som 
efter hand avbryts med ett nedläggningsbeslut från åklagaren. 
Materialet kan tolkas som att uppgifterna pressats fram av modern, ett 
par medhjälpare till henne och av polisens förhörsledare och under 
press utvecklats till att bli ohållbara.   
 
Bakgrund 
Advokat AA hade 2005-11-04 gett mig i uppdrag att på kritisk-
vetenskaplig grund göra en granskning av utredningsmetodik och 
tolkningsmöjligheter i här aktuellt fall med misstanke om grov 
våldtäkt av en skolpersonal gentemot en 10 år gammal pojke från 
annat land. Jag hade ingen tidigare relation till eller kännedom om i 
fallet berörda personer.  
 
Granskningen avser inte ställningstagande i juridiska frågor om brott, 
påföljd eller skadestånd.  
Yttrandet var avsett för användning inför åklagare, i domstol eller på 
annat sätt som uppdragsgivaren eller dennes huvudman finner 
lämpligt. Yttrandet kunde vid tillgång till ytterligare material såsom 
ytterligare vittnesmål från personal och andra barn och genomförande 
av ytterligare bearbetning komma att utvecklas något. Yttrandet 
levererades till advokat AA, som på grund av fallets utveckling inte 
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behövde använda det. Fallet har dock ett avsevärt utredningsmetodiskt 
intresse, varför yttrandet publiceras på DiVA.  
 
Material 
Det material jag hade tillgång till var inte ett komplett 
förundersökningsmaterial med alla vittnesförhör etc. , då sådant 
vad jag förstår aldrig fullt ut togs fram.  
Materialet har bestått av ett par häktningspromemorior, tre polisförhör 
med målsäganden, polisförhör med föräldrarna och en person från 
”Bästa gården” (Ola), anmälningar, utdrag ur läkarjournal för barnet 
och åklagaryttrande. Däremot saknas förhörsmaterial från alla de 
vittnen (personal och barn) som målsäganden hävdar har sett och hört 
övergreppsanknutna situationer.  
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Yttrandet grundas i föreskrifterna i Regeringsformen 1 kap 9§ 
(”iaktta saklighet och opartiskhet”) och Rättegångsbalken 23 kap 
4§ (kravet att ta tillvara även det som talar till den misstänktes fördel).  
Sakligheten prövas gentemot grundläggande principer och arbetssätt 
inom kritisk-vetenskaplig verksamhet såsom krav på logik, krav på 
noggrannhet, krav på iakttagande av källkritisk prövning av uppgifter 
och krav på beaktande av och utredning av alternativa 
tolkningshypoteser. Vid granskningen kommenteras 
 
1. de centrala utsagornas uppkomst 
2. utredningsstrategin, främst strategin i polisförhören 
3. förhörstekniken 
4. barnets utsagor 
 
Granskningen har skett genom läsning av och jämförelser inom  
förundersökningsmaterialet och har inte från min sida inbegripit 
intervjuer med berörda eller vittnen. 
  
Resultatet av granskningen redovisas i det följande i form av 
iakttagelser i materialet och anmärkningar rörande materialet.  
Jag avstår från användning av målsägandens och den misstänktes 
namn i texten och talar i stället om t.ex. ”barnet”/”sonen”/”B” eller 
”den misstänkte”/”M”.  
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Kursiveringar samt understrykningar i citattext är genomgående 
gjorda av mig för att fästa uppmärksamheten på fenomen i materialet. 
 
Uppkomst av utsagor om sexuella övergrepp från barnet 
Det bör tillhöra den utredningsmetodiska rutinen i ett fall av detta slag 
att noggrant undersöka när, var och hur de centrala utsagorna 
uppkommer och utvecklas samt även vad som skett närmast före 
de uppkommit.  
 
I journalanteckning 2005-09-11 från en barn- och ungdomsmedicinsk 
mottagning i staden  finns noterat följande: 
 
”Pat kommer med sin mamma till mottagningen och då berättar 
modern att pojken blivit utsatt för sexuellt övergrepp. Enligt pojken 
hände det i april, det var en stor kille, afrikansk, som kom till  skolan  
och våldtog pojken där. Modern berättar att i april ringde en lärare 
till föräldrarna och berättade att pojken blöder från stjärten. Läraren 
sa att pojken ramlat och skadat sig. Sedan dess har pojken klagat över 
ont i stjärten men man visste inte riktigt varför. Modern är rädd att 
det här övergreppet har hänt flera ggr. Pojken förnekar detta.” 
 
Av polisförhör med fadern 2005-09-21 framgår att B inför denne 
”håller fast vid det han sagt tidigare att han ramlat.”  
Det är mycket anmärkningsvärt att den misstänkte M i 
förundersökningen inte alls nämns på något sätt här. Den afrikanska 
”killen” nämns senare i polisförhören. Ingen förhörd lärare har enligt 
advokat AA kunnat bekräfta att något samtal ringts till föräldrarna 
varför denna uppgift framstår som felaktig. Att modern kan ha en 
pådrivande roll framgår av läkarens påstående att ”Modern är rädd att 
det här övergreppet har hänt flera ggr.” Det kan nog antas att barnet 
är närvarande och hör när modern gör ett sådant uttalande, dvs. barnet 
kan påverkas av vad modern säger. Samma tema om att det har hänt 
”flera gånger” kan för övrigt ha uttalats av modern även före eller 
efter läkarbesöket i barnets närvaro – upprepning av orosteman är ett 
vanligt fenomen. Intensiteten i oron framgår även senare i samma 
journalanteckning av följande formulering: ”Hon är rädd att det 
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händer också med pojkens lillebror som är 9 år gammal och går i 
samma skola.” (såvitt framgår finns ingen anmälan rörande 
lillebrodern). 
Samma dag kl. 12.45 ringer läkaren även in en anmälan till 
socialjouren. I denna återkommer uppgift om att en äldre afrikansk 
pojke utsatt barnet för ”sexuella övergrepp på en gräsmatta utanför 
skolan”. Moderns tillstånd framgår även här av formuleringen att 
”Modern var idag i kris och hon är mycket orolig för att övergreppen 
kan ske igen. Hon vet inte om det skett fler gånger efter händelsen i 
april, säger läkaren.” 
Moderns tema att det kan  ha hänt flera gånger framkommer även i  
detta referat. Detta tema kan knappast ha undgått B.  
 
I anmälan samma dag, 2005-09-11 från rektor vid pojkens skola 
finns referat av vad modern skall ha sagt till rektor vid besök. 
 
”Sonen har inte velat gå till skolan eller vara på fritids de senaste 
veckorna och mamman har pratat mycket med sin son om detta.  
För någon/några dagar sedan har hennes son berättat att han i våras 
våldtagits på skoltid på Storskolan (någon gång april maj-05, osäker 
uppgift).  
Hennes son hade spelat fotboll och en kille har sedan hållit fast 
honom och hållit över munnen och utfört en våldtäkt ´där bak´. Sonen 
berättade att killen som gjorde de var lång, ´brun´ och smal i ansiktet.  
Mamman hade dock inte fått reda på namn etc. Hon ville ha hjälp av 
psykolog att få fram detta. Jag berättade att jag måste ta kontakt med 
socialtjänsten och polis i detta ärende.  
Mamman visste inte om det var någon utanför skolan, någon som 
arbetade på skolan eller en elev på Storskolan som utfört våldtäkten. 
Hon berättade vidare att hon i våras fått ett telefonsamtal från sonens 
dåvarande lärare (åk 3, numera pensionerade). De hade då berättat 
att sonen blödde ´där bak´. Mamman uppgav att varken hon, pappan 
eller lärarna då hade  misstänkt våldtäkt. 
Mamman berättade också att en annan elev i våras vid något tillfälle 
dragit ned byxorna på sonen. Denna elev hette EE (som då gick i åk 
6). Mamman uttryckte ingen misstanke mot EE. Efter avslutat möte 
med mamman konstaterar vi med hjälp av skolkatalogen att sonens 
beskrivning av gärningsmannen överens med utseendet på EE.  
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Mamman vill att jag informerar Storskolans psykolog, skolsköterska, 
intendent och kurator om det inträffade.” 
 
Enligt uppläst och godkänt polisförhör 2005-09-15 lämnar modern  
en del uppgifter. Enligt henne skall sonen någon dag före 
anmälningarna den 11 september vid ifyllande av ett hälsoformulär 
ha kryssat i hur dåligt han mådde på ett antal frågor (OBS att detta 
slag av formulär kan ha en suggestiv inverkan och svarsstilen att  
säga ja/instämma är ett i facklitteratur påtalat problem).   
”De sista frågorna handlade om hans snopp och i samband med detta 
sade han att det är någon som gör mig illa hela tiden”. Att begreppet 
”snopp” här förs in i bilden av modern kan innebära att en förväntan  
kring någon form av sexuellt övergrepp uppkommer hos henne här 
och med detta en strävan att identifiera någon förövare.  
 
”Hon frågade vem det var som gjorde det men han ville inte berätta 
det. Eftersom modern ville få ett svar gick hon på honom ganska 
mycket. Hon frågade om det var hans kompisar som gör det mot 
honom. Utan att säga något namn berättar sonen att han är lång, upp 
i taket, litet ansikte, lång näsa och han är full med hår. Han sade att 
han hela tiden kastar honom i golvet. Han pratade också om en 
afrikan som dragit ner byxorna på honom. Denne skulle gå i 
gymnasiet och ha en cykel. Sonen känner denna afrikans kompis och 
denne kompisen är med i gänget. Modern sade åt honom om du inte 
pratar sanning kan jag inte hjälpa dig. Han sprang in på toaletten och 
hon lade ner pappret i hans väska. Hon kände inte att de kunde fylla i 
papperet tillsammans då han inte mådde bra och grät hela tiden. ” 
 
Den man som sonen enligt modern beskriver signalement på och som 
”hela tiden kastar honom i golvet” försvinner i fortsättningen helt ur 
utredningsmaterialet vad jag har uppfattat. Det är obegripligt att 
inte denna uppgift kontrolleras i polisförhören med B (barnet). Om 
uppgiften är påhittad eller korrekt går inte att säga utan att den 
närmare kontrolleras. Möjligen skulle här kunna dölja sig en 
plågoande för B som utredningen inte upptäckt.   
 
Det finns här flera antydda grunder till att pojken kan må dåligt 
såsom trakasserier från någon eller några kamrater (”kastar honom 
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i golvet”, ”dragit ner byxorna”), suggestiv inverkan från det formulär 
med symtom etc. han fyller i, att modern ”gick på honom ganska 
mycket” och att modern tycker att han ”inte pratar sanning”.  
Av detta förhörsreferat av modern framgår inte att pojken skulle ha 
sagt att han blivit våldtagen av någon afrikansk pojke, även om 
nerdragning av byxorna genom en sådan pojke nämns. Frågan är  
hur denna uppgift vid läkarbesöket (se tidigare citat) någon dag efter 
trappas upp till att sonen blivit våldtagen – är det moderns oro och 
fantasi som dragit iväg och att hon får sonen att instämma vid 
läkarbesöket? Vad säger en 10-årig pojke i beroendeställning när 
modern vill ha andra uppgifter än de som han berättat? Våldtäkt från 
afrikanens sida antyds i första polisförhöret med B, men inte senare i 
vare sig polisförhöret med Ola eller i andra och tredje polisförhören  
med barnet, även om det förekommit trakasserier (”rumpa mot 
rumpa” påstås ha inträffat). Sonen kan senare bedöma det som 
lämpligare, t.ex. p.g.a. förhörsledarens förväntningar att knyta den 
uppkomna idén om våldtäkt till en annan person än en äldre pojke som 
trakasserat honom.  
 
Av polisförhöret med modern framgår även att hon vidtalat en  
granne Alfred och en annan person Ola, båda med i ”Bästa gården”, 
att tala med sonen. Det framgår att hon  ”berättade om sitt problem”, 
så Alfred och Ola hade, när de går in i samtalet med pojken, med sig 
moderns idéer och farhågor och förväntan om att det finns en förövare 
(detta vet inte modern om det finns) och förväntan att få namn på en 
förövare.  
Efter mötet mellan sonen och grannen Alfred samt Ola skall sonen 
enligt modern ha berättat följande, dvs. ett för-förhör har gjorts av 
modern – en del uppgifter återkommer senare i polisförhören och kan 
ha skapats genom förutsättande, ledande, argumenterande etc. frågor 
från modern.  
 
”Han berättade att det var M som gjort honom illa. Han brukar göra 
det mellan kvart över fyra och halv fem  innan han blir hämtad. Det 
skall ha hänt på toaletten och han gör det när alla andra barn inte är 
där. Han är smart för om det t.ex. är 3-5 barn på fritids skickar han ut 
dom men säger till sonen att han inte får gå utan han skall stanna 
inne. Han har hållit honom i hans jacka så att han inte kunde gå. 
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Sedan slängde han in honom på toaletten, det händer alltid på 
toaletten. Där inne drar han ner sonens byxor och sätter in sin snopp i 
hans rumpa. Sonen har sagt att han måste hålla sig i någonstans. Han 
beskriver också för modern hur den misstänkte låter när han gör 
detta, han säger ahh och ohh. Han säger också att den misstänkte har 
fullt med hår på snoppen och att han har massa olika kalsonger från 
Dressman. Sonen förklarar att han sett reklam på tv:n om kalsonger 
som vuxna män har på sig och det är sådana som den misstänkte har. 
Han har dom i flera olika färger.  
Den misstänkte har sagt till honom att han inte får säga detta till sina 
föräldrar eller någon på skolan. Sonen har berättat att varje dag som 
han ser den misstänkte på skolan har han frågat om han berättat det 
för någon.  
Vid något tillfälle skall två flickor ha sett sonen och den misstänkte 
komma ut ur toaletten. En utav dessa flickorna, modern tror att hon 
hade ljust hår, har frågat dom vad dom gjort på toaletten. Sonen har 
även sagt att det hänt mer än 22 gånger. ” 
 
Detta referat av vad modern uppgett att sonen sagt till henne tyder 
på att rätt omfattande för-förhör, före polisförhören, skett från hennes 
sida och enligt normala minnesprocesser vad gäller samtalsminnen 
kan en hel del ha bortfallit. Dock framgår inte datum för vare sig 
samtalet mellan sonen och de båda vidtalade personerna eller datum 
för när dessa uppgifter uppkom i samtal mellan sonen och modern. 
Möjligheten att många uppgifter uppkommit interaktivt i samtalet/-en 
med modern kan här inte bortses från. Det kan vara ett antal uppgifter 
som härrör från förväntningar och förslag från modern som 
återanvänds i polisförhören.  
 
En av de anmärkningsvärda uppgifterna är att övergreppen ”brukar” 
ha skett ”mellan kvart över fyra och halv fem”. Om det varit fler barn  
kvar då eller B:s pappa på väg att hämta till stängningen halv fem 
är frågan om det var en så bra övergreppstidpunkt. Det var vad jag 
förstår en personal kvar då, dvs. förövaren, som skulle sköta det sista 
och stänga. Uppgiften om kvart över fyra till halv fem strider även 
mot en del uppgifter i förhören med övergrepp som skall ha skett när 
de andra barnen var ute.  
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Modern har även i polisförhöret uppgett vissa symtom hos sonen  
(något som polis och åklagare, tydligen utan tanke på nödvändigheten 
av symtomutredningar, anknyter till). 
Han har t.ex. inte velat gå till  fritids, klagat över ont i magen och ont i 
ryggen, uppvisat något sår m.m. Det finns anledning erinra om att 
symtom ofta kan uppkomma på en mängd olika sätt och olika symtom 
i ett och samma fall kan ha flera uppkomstgrunder. I detta fall 
förekommer inte ens några symtomutredningar (med tidsaxel, 
föregripande händelser/förhållanden, situationer m.m.) som skulle 
kunna utesluta alternativa orsaker. Det har i årtionden varnats i 
internationell forskningsbaserad litteratur om sexuella övergrepp för 
användning av symtom som evidens eller ”bevisning”. 
Många orsaker till symtom är för övrigt vanligare (har högre 
basfrekvens) än just sexuella övergrepp, t.ex. dåliga hemförhållanden, 
psykologiskt trista händelser, mobbning, vissa sjukdomar, skador vid 
lek osv. En annan statistisk svårighet är att de flesta, kanske nästan 
alla, människor har symtom av något slag. Det är naturligtvis inte 
sakligt godtagbart att godtyckligt (utan symtomutredning) hävda att en 
människas symtom härrör från sexuella övergrepp. I rättsfall har t ex 
förekommit att symtom kunnat påvisas föreligga i tiden före de 
påstådda övergreppen skall ha ägt rum (exempelvis åklagaren som 
anförde stamning, men det visade sig att en socialsekreterare vittnade 
om att stamningen funnits ett år före tidsperioden för de påstådda 
övergreppen).  
För fullständighetens skull bör även nämnas att det kan förekomma 
sexuella övergrepp som  inte leder till konstaterbara symtom.  
Nämnas kring frågan om symtom bör väl även en ibland antydd 
benägenhet att skapa eller suggererande förstärka symtom för att 
skapa pseudoevidens för att övergrepp skett eller för skadestånd, 
uppmärksamhet eller annan fördel. Detta är att anse som generella 
påpekanden från min sida.  
 
Uppgifter från fadern i polisförhör med denne 2005-09-21 belyser väl 
frågan om osaklig användning av symtom utan symtomutredning då  
denne påtalar förekomst av symtom långt före den utpekade/tänkta 
övergreppsperiodens start i april-maj 2005. Detta döljer åklagaren 
bedrägligt i sitt yttrande till Hovrätten för Västra Sverige 2005-09-24, 
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dvs. tre dagar efter, där åklagaren på sid. 3 anför fyra punkter med 
symtom. Jag citerar fadern: 
”När han började i tredje klass (dvs. hösten 2003) började bekymren.  
Under september-november började han säga att han inte ville gå i 
skolan. Fadern trodde att det berodde på att Storskolan var en bråkig 
skola och att det var det som gjorde att han  inte ville gå dit.  
Han hade ett möte med fröknarna, han tror att det var i början av 
förra terminen (dvs. januari 2005) och då sade de att B hade blivit 
sämre i de olika ämnena i skolan och att han var i sin värld ibland. 
Fadern beskriver även att i början av 2005 eller i slutet av 2004 hade 
en fröken som heter Pia ringt honom och talat om blod på B:s stol. 
Fadern fann ”flera små blodfläckar” på kalsongerna och B  
uppgav att ”han spelat fotboll och att han ramlat”. Detta som ligger 
före den tänkta övergreppsperioden kan tänkas utgöra idégrund till 
vissa senare påståenden om blod i stjärten.  
”Fadern tycker att B har blivit mer aggressiv efter denna händelsen 
med blodet på kalsongerna. Efter detta ville han inte gå till skolan och 
han ville byta skola.” 
”B har även klagat många gånger över att han hade ont i magen han 
tror det startade när han började i trean, han minns inte riktigt. Han 
var även hård i sin avföring, han vet inte när detta startade. Han hade 
även dålig aptit och tappade en del vikt.”  
Dessa exempel bör klargöra att det inte är sakligt godtagbart att 
godtyckligt anföra ett symtom som tecken på sexuellt övergrepp 
oavsett när eller hur det uppkommit och utan övervägande av 
alternativa orsaker, vilket är vad åklagaren mycket tydligt gör i sitt 
yttrande till aktuell hovrätt.  
 
Jag kommenterar fortsättningsvis inte vidare frågan om symtom som 
evidens. Pseudoargumentation med osakligt anförande av symtom 
utan att symtomutredning gjorts per symtom är enligt  min erfarenhet 
vanligt när det finns lite att anföra i sak.  
 
Polisförhör med Ola, en av de två personer, som talade med barnet,  
har genomförts 2005-09-15. Förhörstexten har upplästs och godkänts 
vad gäller beskrivningen av samtalet med barnet. Det bör påpekas att 
vid minnen av samtalsinnehåll, även efter kort tid, så uppkommer  
enligt experiment stora bortfall av sådant som sagts, förändringar och  
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även en del falska tillägg att ske.  
 
Det uppges att ”Modern frågade honom en massa gånger vad som 
hade hänt men han ville inte berätta. Modern blev frustrerad över 
detta och när inget hände från soc. pratade hon med Alfred som hon 
känner. ” 
Att något särskilt skulle ha hänt är moderns egen tolkning som inte 
behöver vara riktig. Om inget särskilt hänt så har sonen inget 
anmärkningsvärt att berätta. Det kan också vara så att modern inte  
bryr sig om det sonen faktiskt har att berätta om t.ex. trakasserier 
och misshandel i skolan eller på koranskolan, att det inte är något som  
fångar hennes uppmärksamhet, inte har tillräcklig dignitet.  
 
Tidpunkten för kontakten anges inte uttalat, men det står att  
”På torsdagen förra veckan träffades Ola, Alfred och modern.” 
Eftersom polisförhöret med Ola äger rum 2005-09-15 så  
innebär den nämnda torsdagen att mötet ägde rum den 10 sept., dvs. 
dagen före ett flertal saker som nämnts händer. Därvid sades: 
”Modern sa att sonen berättat osammanhängande om vem som gjort 
honom illa, men att hennes första tanke var att det gällde någon kille i 
stadsdelen och det kanske var någon som Ola och Alfred kände till. 
Ola tänkte att de skulle höra sonens version och tänkte också att han 
kanske kände skam och kanske inte berättat exakt vem det var för sin 
mamma.” 
”Ola betonar att han var fullt medveten om att de skulle göra 
polisanmälan och han försökte komma i kontakt med en polis han 
känner utan att lyckas.”  
Det är svårt att förstå dessa uttalanden från Ola om inte Ola från 
modern fått någon slags påståenden eller misstankar om att något 
straffbart såsom sexuella övergrepp skulle kunna ha skett. Ola har i 
detta skede inte fått uttalanden direkt från barnet att gå på.  
”De bestämde att träffas morgonen dagen efter, på fredagen” (alltså 
den 11 sept. – min anm.) tillsammans med sonen. Ola säger sig 
ha haft kontakt med polisen om att få hjälp med samtal, vilket 
ytterligare understryker hans förhandsuppfattning och förväntan om 
att något av polisiärt intresse kan framkomma. Ola beskriver 
samtalssituationen fredagen den 11 sept. som att ”Ola och Alfred 
satt och pratade med pojken medan hans mamma var i köket.” 
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Här förelåg således närmast en ”tre vuxna mot ett barn”-situation vad 
gäller socialt tryck och förväntningar på vad B skall säga, en effektiv 
socialpsykologi vad gäller att få barnet att göra uttalanden man vill att 
barnet skall göra såsom att nämna namn på någon förövare man tänker 
sig skall finnas. Det här slaget av privata förhör skall naturligtvis 
undvikas – det kunde blivit ett helt annat utfall om en förhörstränad 
polis talat med pojken. Det kan anmärkas att även vuxna ofta faller 
undan för grupptryck och suggestioner.  
 
Ett av Ola godkänt avsnitt av förhörsutskriften är följande: 
”Ola sa till barnet att hans mamma berättat att någon gjort honom 
illa. ” (dvs. Ola går in förutsättande utifrån moderns uppgifter; det är 
inte säkert att någon gjort sonen illa) 
”Ja svarade B och Ola frågade om han visste vem det var.  
B sa – det är M. När Ola frågade vem han är svarade B att han 
jobbar på skolan, på fritids. Han berättade att det heter Björken.  
När Ola frågade om när det hade hänt fick han inget riktigt svar. Han 
frågade hur många gånger det hade  hänt och barnet sa två gånger. 
Ola frågade barnet ´ E du säker på att det är han´ och  
barnet sa att han var säker. 
Ola frågade också var någonstans det hänt och barnet sa att han ville 
han skulle vara kvar på toa och att han skulle ta ner byxorna. När 
barnet frågade varför svarade han ´Därför att jag säger det´.  
Ola vill rätta sig och säger att han frågade barnet om var det hände 
innan han frågade vem det var. ” 
 
Samma dag besöker modern och barnet läkare enligt tidigare referat 
och modern besöker skolans rektor. Om uppgift om datum är korrekt 
för Olas och Alfreds samtal med barnet, så bör detta samtal ha 
ägt rum senare fredagen den 11 sept. än läkarbesöket. Det ter sig 
mycket anmärkningsvärt med en version om våldtäkt utförd av en 
afrikansk pojke tidigt på dagen och senare samma dag en annan 
version om att en skolpersonal gjort något och tydligen utan att den 
afrikanske pojken nu ens nämnts. Det kan anmärkas att 
förväntningarna om vad som skulle framkomma kan ha varit olika 
hos modern respektive de båda männen från Bästa gården. Exempelvis 
kanske inte dessa förväntat sig någon äldre pojke eller muslim utan  
kan ha haft en förväntan om någon kristen skolpersonal som förövare.  
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Samtalsdeltagaren och grannen Alfred kan enligt advokat AA 
ha förhörts, men jag har idag inte tillgång till det förhöret. Det 
är anmärkningsvärt att ett så centralt förhör fått vänta.  
 
I det tredje polisförhöret 2005-10-23 med pojken gör denne uttalanden 
som innebär att annan tolkning av samtalet är möjlig än den Ola 
redovisat.  
Fhl: Ja, vad sa dom för någonting, Ola och Alfred?  
B:..Al. Ola sa, M, han vet vem M är, han sa, om du mår, mår du bra 
och såna saker, och sen sa jag, eh, så sa Alfred hm, att, att nån, har 
nån gjort, har nån eh, dragit ner dina byxor, så sa han vem var det, så 
sa jag M så sa han, eh, har han tagit ner dina byxor så sa jag ja, så 
han gjorde han så här, la han din kuk, din kuk, la han, hans kuk på din 
rumpa, så sa jag ja, så (ohörbart…) alltid (ohörbart) 
  
Förhörsledaren följer inte upp med frågor kring hur detta centrala 
samtal i uppkomstprocessen gick till utan byter ämne efter det ovan 
sagda.  Av texten att döma är det möjligen så att Ola sagt ”M” före 
pojken gjorde det, men det framgår också att B sagt M. Pojkens 
svar tyder klart på att Alfred ställt ledande frågor eller snarare 
föreslagit vad som kan ha inträffat (”har han tagit ner dina byxor”; 
”la han, hans kuk på din rumpa”).  Enligt pojkens svar är det alltså 
grannen Alfred som föreslår vad M skall ha gjort och pojken 
konstaterar ”sa jag ja” rörande båda förslagen. Till situationen hör att 
materialet från modern, läkaren, rektorn och Ola visar hur barnet varit 
och är utsatt för omfattande och upprepad press från modern,  och i 
denna situation även av grannen Alfred och av Ola, att komma upp 
med  något namn. Ola vet att mamman sitter i köket bredvid och vill  
ha resultat i form av ett namn och t.ex. inte i form av att han mår 
dåligt av andra grunder t.ex. hemförhållandena, 
relationen/separationen mellan modern och fadern, trakasserier från 
kamrater, förhållanden i koranskolan eller något annat (detta är bara 
exempel, utredningen är ofullständig kring alternativa 
orsakshypoteser).  
 
Namnet ”M” verkar svara upp bättre mot moderns farhågor och oro än 
den vid läkarbesöket samma dag nämnde äldre afrikanska pojkens 
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våldtäkt. Ola konstaterar att ”Modern var väldigt chockad och 
frustrerad”. Det kan här röra sig om en s.k. självuppfyllande profetia. 
Modern driver pressen så långt med Olas och Alfreds hjälp 
att hon får sina värsta farhågor bekräftade. Det är möjligt att vi här 
ser effekter av en orolig förälders agerande genom förväntningar, 
utfrågning, upprepad press, förstärkt press genom ytterligare två 
personer och en tunnelseende-aktig inriktning på att få fram namn på 
någon förövare, när det kan röra sig om något annat. En icke 
betydelselös detalj i sammanhanget är att Ola uppgett sig ha frågat 
”var det hände innan han frågade vem det var”.   Barnet kan då ha 
känt sig tvingat att nämna en plats. När sedan en fråga om ”vem” 
kommer, så finns det kanske för barnet inte fler än M (eller kanske 
någon mer) att välja på som kan kopplas till platsen (fritidshemmet 
Björken,  den andra personalen var en kvinna). Det kan också påpekas 
att barnet i denna situation såvitt framgår inte haft några uttalade krav 
på sig att tala sanning, bara att komma upp med namn på någon under 
socialt tryck från tre vuxna (modern, Ola, Alfred). Vad ett namn skulle 
kunna få för konsekvenser för den som namnges är det inte säkert att 
B tänker på – det omedelbara trycket att komma upp med ett namn är 
mer i mentalt fokus. Nämnandet av ett förövarnamn väcker social 
uppmärksamhet och leder till förslag från Alfred om att förövaren 
skall har dragit ner byxorna och ha lagt kuken på rumpan. Enligt 
materialet är det alltså inte barnet som först uttalar dessa uppgifter. 
Dessa båda av Alfred föreslagna uppgifter upprepar sedan barnet 
många gånger i polisförhören.   
 
 
Det kan nämnas att det sedan 50 år tillbaka har förekommit en 
omfattande psykologisk forskning kring förväntanseffekter rörande 
försöksdjur, vuxna människor och barn med Rosenthal som ledande 
forskare. Förväntan behöver inte vara uttalad utan kan överföras via 
ett 30-tal kanaler såsom blickar, ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, 
gester osv.  
 
Det som framkommer genom en granskning och något psykologisk 
läsning av utsagor vid uppkomsten av påståenden om sexuella 
övergrepp från den aktuelle misstänktes sida kan betecknas 
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som påverkanshypotesen, vilken konkurrerar med den här aktuella 
anmälningshypotesen (hypotesen om sexuella övergrepp).  
 
Fortsättningsvis kommer att granskas hur olika uppgifter i 
förhörsmaterialen överensstämmer eller inte med de båda hypoteserna.  
Fler hypoteser är dock möjliga. Materialet ger även tecken på en  
misshandels-/trakasseri-hypotes. En sådan kan dock vara sann eller  
falsk oavsett hur det förhåller sig med hypoteserna om sexuella 
övergrepp respektive påverkan.  
 
Vid prövning av en hypotes skall i första hand sökas information  
som kan falsifiera hypotesen (vetenskapsfilosofen Popper 
förespråkade detta i sin tunga skrift ”The Logic of Scientific 
Discovery”) och det är rätt självklart att en hypotes inte kan  
accepteras enbart per stödjande information utan att det söks och 
beaktas vad som kan finnas av motsägande information. En hypotes 
kan ha stöd men kan ändå bli förkastad på grund av befintlig, rimligt 
säkerställd motsägande information/uppgifter. 
  
Vad gäller den anmälningsbaserade hypotesen om sexuella övergrepp, 
så kan denna tänkas bli falsifierad av att de uppgifter som 
framkommer på olika sätt motsägs av externa uppgifter eller motsäger 
varandra eller framstår som orealistiska eller felaktiga.  
 
Vad gäller den på granskning av uppgifter baserade hypotesen om  
påverkan på barnet att formulera uppgifter om sexuella övergrepp, 
så kan denna tänkas bli falsifierad av att ingen påverkan kan påvisas 
ha skett eller av realistiska och föga angripliga uppgifter om sexuella 
övergrepp (som inte har förväntats eller föreslagits till barnet av andra 
i för-förhör eller polisförhör eller på annat sätt).  
 
Som kommer att framgå så fokuseras polisförhören starkt på att få 
fram stöd för hypotesen om sexuella övergrepp. Motevidens eftersöks 
föga. Påverkanshypotesen ignoreras i polisförhören med B. Detta 
innebär att förhörsmaterialet kan bli starkt partiskt till förmån för 
hypotesen om sexuella övergrepp. Men trots en partisk 
utredningsmetodik kan ibland uppgifter bli uttalade som strider mot 
den hypotes (eller snarare övertygelse) en utredare ensidigt och 
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därmed osakligt söker bekräfta. När en utredare startar med en 
föreställning om vad som hänt och inriktar urvalet av förhörsfrågor  
och urvalet av hörda personer och formuleringarna av enskilda frågor 
samt tolkningar, tänkesätt och arbetssätt så att utgångspunkten uppnås, 
medan andra möjligheter (alternativa hypoteser) får inga eller starkt 
försvagade möjligheter att framträda finns anledning tala om cirkulär 
logik. Logiken (dvs. kvasilogiken) utformas så att utgångspunkten 
uppnås och annan bedömning eller slutsats undviks.  
 
 
Polisförhör nr 1 med barnet den 14 sept. 2005 
 (50 minuter, utskrift kontrollerad av förhörsledaren) 
 
Förhörsstrategi (dvs. sanningsfrågan, innehållslig fokusering eller 
urval av frågor) 
Polisförhöret bedrivs i sitt frågeurval förutsättande och ensidigt med 
inriktning på att skapa preciseringar kring de sexuella övergrepp som 
förhörsledaren utgår från har inträffat. Alternativa hypoteser ignoreras 
i frågeurvalet/inriktningen på frågorna.  
 
Frågornas inriktning                          Antal      Procent 
 
Neutrala (t ex i början och slutet)         24            7,7 
 
Hypotes om sexuella övergrepp         288           92,3 
 
Alternativa hypoteser 
     (inkl påverkanshypotesen)                 0             0 
 
Summa:                                               312         100 
 
Det är möjligt att klassificering av någon eller några få frågor kan 
diskuteras, men detta lär inte förändra innehållsbilden i stort. 
  
I inledningen av det första polisförhöret avhandlas inte frågan om att 
tala sanning och nämns inte alls för barnet att förhörsledaren vill höra 
sådant som är sant och att man inte får säga osanningar till polisen.  
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Förhörsledaren vilseleder/ljuger för barnet genom att säga ”vi sitter 
här och pratar helt vanligt med varandra”. Ett polisförhör innebär 
inte alls att ett barn sitter och pratar ”helt vanligt” med en annan 
person. Krav på att tala sanning och krav på relevans, krav på 
preciseringar och kritisk prövning av uppgifter är ofrånkomliga i ett 
meningsfullt polisförhör. 
  
Till strategin hör även att polisen med bil kört inte bara pojken utan 
även mamman till förhöret (vilket framgår av vad förhörsledaren 
säger). Den viktigaste påverkanspersonen finns alltså med på vägen 
till och även vid själva förhörstillfället (var framgår inte). Detta kan 
vara en av de psykologiska grunderna till att barnet snabbt tar initiativ 
och nämner M och vad denne skall ha gjort. Förhörsledaren nämner på 
slutet att modern sitter utanför med ett till pojken inköpt spel.  
Om han fått det för att fixa en bra berättelse i polisförhöret framgår 
inte. Dessvärre förekommer mutor då och då i samband med 
barnförhör.  
 
Av förhörsmaterial med modern framgår att hon hållit för-förhör 
med sonen. Ola och Alfred har också hållit för-förhör med modern i 
köket bredvid. Det ställs av förhörsledaren inga frågor om den 
utfrågning och press som modern samt Ola och Alfred utövat 
gentemot sonen att uttala uppgifter.  
Det tillhör förhörets strategi att undvika motevidens, att inte söka 
klarlägga hur utsagor om sexuella övergrepp uppkommit hos pojken.   
 
Förhörsteknik (dvs. formuleringar av frågor, påståenden, 
svarsreaktioner från förhörsledaren m.m.) 
Pojken är verbalt rörlig och tar rätt mycket initiativ och många av 
förhörsledarens repliker är mycket korta, t.ex. ”Ja”, ”Mm”. Det 
förekommer dock ett störande frekvent inslag av  frågor med 
bakåtreferat. Det är inte en förhörsledares uppgift att agera hjälpminne 
och hjälpa till att stabilisera berättelsen (minska möjligheter till 
motsägelser) åt den förhörde eller störa förhöret med felaktiga 
bakåtreferat.  Vissa frågor är ledande.  
Exempelvis följande undermåliga sekvens:  
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sid. 7-8 
B: Så drog han sina byxor 
Fhl: Och så drog han ner sina… 
B: Sina 
Fhl: Och så kalsonger (föreskriver) 
B: Ja 
Fhl: Och så såg du hans snopp (föreskriver) 
  
Här för förhörsledaren själv förkastligt in både kalsongerna och att 
barnet såg snoppen.  
 
 
sid. 9 
B: Han skulle lämna sin snopp på min stjärt, stjärten. 
Fhl: Så han lämnade sin snopp i din stjärt?  
        (felaktigt, suggererande bakåtreferat; det är stor skillnad mellan  
         prepositionerna ”på” och ”i” i det här fallet)  
        
sid. 11 
Fhl: Du när, när M hade kuken så i stjärten…  
Barnet: Ja 
Fhl: Lä.. var det någonting som du hörde då? (ledande) 
Barnet: Ha det låter något äckligt.. (ljudar – obeskrivbara läten) så 
här… 
 
Det förekommer en del uppföljande frågor och några få motfrågor, 
men generellt saknas en del behövliga motfrågor och uppföljande 
frågor.  
 
sid. 15 
Fhl: Mm, för det har hänt någon gång här sen du började fyran? 
B: Ja. 
Starkt ledande fråga får instämmande svar.  
 
Barnets svar 
Jag kommer här att kortfattat lista upp en del anmärkningsvärda 
svar eller frågetecken utifrån vad barnet säger. Jag hänvisar till 
sidnr i den förhörsutskrift (sid. 5-37) jag erhållit.   
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Ett allmänt mönster i barnets svar är att några få uppgifter återkommer 
på en mängd ställen i svaren, nämligen främst 
”drar/drog ner mina byxor” (först föreslaget av Alfred) 
”drar/drog ner sina byxor”   (mycket nära tillhands liggande tanke) 
”lägga kuken på rumpan/i stjärten” (först föreslaget av Alfred) 
”ööh öhh öhh” (stönljud) (finns i moderns beskrivning av för-förhör 
                                          och kan härröra från ledtrådar från henne) 
 
Ett motsägande allmänt mönster är att vissa slag av uppgifter runt 
de sexuella övergreppstillfällena saknas. Det är svårt att av barnets 
uttalanden förstå att övergreppen skulle innefatta mer än nerdragning 
av byxor och läggande/hållande av penis på rumpan/i stjärten. Barnet 
verkar inte trots uppgift om 22 övergrepp ha erfarenhet av vad som 
sker vid analt samlag. Att följande saknas är anmärkningsvärt:  
 
- en hård/styv, stor penis saknas uttalanden om 
- penetrering/införande och därmed förknippade smärtor saknas  
   uttalanden om 
   (det finns enstaka uppgifter om att det gjort ont, men dessa 
     åtföljs av föga precisering av när, hur och var och temat är 
     svagt representerat i förhållande till vad som borde varit fallet) 
- stötande/juckande saknas uttalanden om 
- rinnande, kletig, vitaktig etc. sperma saknas uttalanden om 
 
Ett annat mönster är att det saknas uttalanden om 
undvikandebeteenden vad gäller M och toaletten i den 
aktuella fritidshemsmiljön. Det 10-åriga barnet beskriver ingenstans 
att han på något sätt skulle ha lurat M, gömt sig, besökt toaletten ihop 
med något annat barn eller liknande för att inte drabbas.  
 
Det är även något svårbegripligt att B som framtonar som verbalt 
rörlig inte någon gång under den påstådda serien av övergrepp har 
sagt till annan personal eller föräldrarna om vad som påstås ha 
inträffat. B framställer det ju som att han varit avogt inställd till 
de påstådda övergreppen och ingenstans sägs något om att han  
skulle ha fått några belöningar av den påstådde förövaren och inga 
mutor för att hålla tyst antyds.   
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sid. 7 
Följande delar av längre svar är mycket anmärkningsvärda. 
 
”…kalsonger dom är svart, (ohörbart) svart och grå finns svart dom 
är från Dressman, den Dressman så han köper där alltid kläder och 
sånt så han gör nästan varje dag typ en månad…”  
Det bör ju inte vara särskilt svårt att konstatera om den misstänkte var 
klädd i Dressman-kalsonger vid gripandet och genom husrannsakan av 
hans kalsongförråd. Mycket anmärkningsvärt är  att barnet uppger sig 
veta att den misstänkte ”alltid” köper ”kläder och sånt” hos 
Dressman. Anmärkningsvärd är även den höga övergreppsfrekvens 
(”nästan varje dag”) som anges (eller är det köpfrekvens?).  
Kognitivt anmärkningsvärt är även att B i sin beskrivning i svaret inte 
fullföljer vad som skall ha hänt efter att den misstänkte dragit ner B:s 
byxor utan spårar in på sådant som färgen och varumärket på 
kalsonger, var någonstans den misstänkte handlar kläder och 
generalisering kring hur ofta övergrepp äger rum. Förhörsledaren  
reagerar på detta med att ställa den förutsättande frågan ”Men berätta 
vad M gjorde” (det är inte säkert han gjorde något). I det svar  
som då framkommer så startar B återigen med att den misstänkte drog 
ner B:s byxor och sedan nämner B hela fem gånger temat att den 
misstänkte drog ned/skulle ta ned sina byxor. Därefter kommer inte 
heller i detta svar en beskrivning av ett sexuellt övergrepp utan en  
beskrivning av en dörröppningsincident med åskådare. 
 
”…efter när jag öppnade dörren så, så vad heter det när jag skulle 
öppna dörren så tog han min hand och han skulle dra ned sina byxor 
efter det, man såg hans sno snopp som var full med hårigt jag 
öppnade dörren så alla flickor såg på han, han säger så hära det var 
inte jag ähm (ohörbart) pojk och flickorna säger så vad gör du med B 
med toaletten, han säger ingenting, ingenting så han bara säger 
ingenting jag (ohörbart) efter jag bara, jag stog ba.. bakom han, så 
han säger ingen, jag har ingenting, ingenting så barnen sa åh, så dom 
andra barn gick så här Ah du har gjort något äckligt på toaletten på B 
dom alla gick hem, alla gick hem så då var klockan fyra jag minns när 
det var, det var vad heter det maj den 14:e, den 14:e maj på måndag 
så han gjorde på mig” 
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Först kan anmärkas att den 14:e maj i almanackan för 2005 var en 
torsdag, inte en måndag, vilket B påstår. Det kan anmärkas att datum 
och veckodag för polisförhöret är måndagen den 14 sept. – det är 
möjligt att B här använder sig av samma veckodag och datumsiffra 
och förlägger dem till maj i stället. Om det övriga B beskriver skulle 
ha inträffat, så bör det gå att få tag i några vittnen bland barnen eller 
vuxna som barnen berättat för. Det kan anmärkas att ”klockan fyra” 
nog är ett rätt vanligt klockslag att gå hem för barn på fritidshem, men 
om alla gått hem just då kan det vara anmärkningsvärt. Det kan vara 
så att B här dels ”lånar” veckodag och datum för polisförhöret för att 
konstruera sitt svar och dels lånar ett vanligt klockslag för hemgång. 
Det kan även vara så att B lånar in TV-reklam om Dressman-
kalsonger, den befintliga toaletten på fritidshemmet och flickorna 
på fritidshemmet. Det är tänkbart att vi här ser en fabulerad berättelse, 
där för B mentalt lätt tillgängliga element förts ihop.  
 
Det kan anmärkas att om de påstådda sexuella övergreppen inte 
inträffat, så kan det vara svårt för en 10-årig pojke att formulera  
en berättelse om dem (inga minnen finns att utgå från) och då  
kan pojken i en ambition att tillgodose de vuxnas önskemål använda 
det tankematerial som finns att tillgå. Barnet är här inte under press att 
säga sanningen utan under press att producera uppgifter om sexuella 
övergrepp. En kritisk fråga är om beskrivningarna skulle se ut på detta 
i olika  riktningar kognitivt avledande sätt, om 22 st sexuella 
övergrepp inträffat?  
 
sid. 10  
Barnet har svårigheter att beskriva vad den misstänkte skall ha gjort 
med snoppen på B:s rumpa. Beskrivningar som ”hållde”, ”lämna 
inne” och liknande förekommer i materialet. På sidan 10 kommer  
spontant tidsuppgiften att den misstänkte ”lämna inne” ”Hela dan”, 
en uppgift som klart pekar på bristande verklighetsförankring.  
Det förekommer också före och efter den klara fabuleringen om ”Hela 
dan” uppgiften att han ”lämna inne” ”några minuter”.  
Några närmare preciseringar kring vad som konkret skedde när den 
misstänkte lämna sin snopp inne kommer inte. Det saknas helt 
uppgifter om att snoppen skulle varit styv, hård, att den skulle ha 
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pressats in, ha förts fram och tillbaka, ha avgett sperma, ha runnit 
sperma.  
 
sid. 11 
Såvitt jag förstår återkommer här den påstådda 
dörröppningsincidenten vid toaletten, efter vilken barnen skall 
ha sprungit ut och ha gått hem. Här nämns namnet ”Lasse min  
kompis” som ”sa du gjorde nånting sexigt”. Här finns ett påstått 
namngivet vittne att kontrollera mot.  
 
 
sid. 12 
Här finns bl.a. svaret beträffande en händelse i maj 
”så han lämna sin kuk på, på min stjärt efter det blev jätte ont” 
Det anmärkningsvärda här är att inget sägs om att det gjorde ont 
under själva det påstådda övergreppet. Inget sägs heller om att 
någon styv penis skall ha förts in i stjärten. Det anges inte heller 
närmare var det gjorde ont. Med tanke på att uppgiften har 
formuleringen ”lämna sin kuk på, på min stjärt”, så kunde svaret 
på en fråga om detta varit belysande för hur B:s föreställningar  
om hur sexuella övergrepp går till ser ut.   
 
B säger att han ”kunde inte gå nästan” och ”grät så när jag grät”. 
När förhörsledaren frågar om det var någon som märkte att B grät och 
var ledsen, så hävdar B att ”ingen märkte” och säger sig inte ha sagt 
till föräldrarna. Frågan är dock om det inte kan finnas andra tänkbara 
vittnen på fritidshemmet, som kan ha sett B ha svårt att gå eller gråta 
den aktuella dagen.  
 
sid. 13 
B uppger här att sexuella övergrepp skall ha inträffat 22 gånger.  
Enligt vad Ola uppgivit att B sagt till honom skall sexuella 
övergrepp ha inträffat 2 gånger.  
 
sid. 14 
Efter ledande frågor från förhörsledaren uppger B att den  
antydda händelsen i maj skall ha varit den första gången.  
På fråga om när den sista händelsen inträffade så svarar B 
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”Sista, jag minns inte, då jag räknade”.  
En viktig fråga är om det varit möjligt att hinna med 22 övergrepp 
från den 14 maj till ca 9 september, då B säger sig inte ha gått 
på fritidshemmet under sommaren (vad som menas med sommaren 
är inte datummässigt klargjort, men det bör gå att exakt ta reda på 
antalet teoretiskt möjliga övergreppsdagar). Övergreppet med 
dörröppningsincident bör kunna dateras genom vittnen om det 
inträffat. Fadern tror att B varit 1-2 ggr på  fritids efter han började 
skolan på hösten i fjärde klass.   
 
 
sid. 15 
Efter ledande fråga om det hänt sen B börjande i 4:e klass så  
framkommer  att det skall ha skett första gången B gick i 
fritidshem i augusti. Detta datum bör gå att fastställa genom  
närvaro-noteringar liksom datum för den nämnda Berlin-resan.  
  
Mot slutet av sidan finns påståendet att 
”Så han gjorde på mig hela dan…” 
Detta torde vara en praktisk omöjlighet.  
 
”Sen när jag gick tillbaks gjorde han igen” (verkar avse tillbaks från 
Berlin) 
 
sid. 16 
Här finns svaret  
”…ja han gjorde på mig förra veckan” 
Eftersom det pågående förhöret äger rum den 14 sept., så avses 
veckan 7-11 sept. Den 11 sept. händer så mycket annat att det 
väl knappast kan vara aktuellt med övergrepp den dagen.  
Här bör gå att kontrollera med närvaro-noteringar och den andra 
personalen vad som skett under veckan.  
 
I ett av svaren säger B att ”jag tror att han gjorde också på andra 
barn”. Det finns ju möjligheter att följa upp detta på lämpligt sätt, 
givetvis utan förutsättande och ledande frågor.  
  
Även följande uttalande ter sig anmärkningsvärt: 
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”…jag kan inte säga hur många gånger som den dan på den dan, på, 
på nej trean så drog han ner mina byxor och han drog sig ner sina 
byxor så, men han, ha skulle  alla gick inte på sin efter rast han gjorde 
så ööh ööh ööh (stönar) hela dan efter när han gjorde på mig så när 
jag kom tillbak så ähm Berlin” 
 
Såvitt jag kan tyda detta framställs övergreppsverksamheten som 
mycket omfattande i detta och det föregående citatet och temat ”hela 
dan” återkommer. De tre frekventa tankekomponenterna ”dra ner 
mina byxor”, ”dra ner sina byxor” och ”ööh ööh ööh” ingår här i 
denna stordrift i sexuella övergrepp. Som tidigare påtalats saknas även 
här i uppgifterna omnämnande av de mer kroppsliga aspekterna i ett 
sexuellt övergreppsförlopp.  
 
Det verkar som B menar att M har begått övergrepp två gånger samma 
dag förra veckan. 
”Då efter lunch så han hm gjorde på mig efter när han gjorde på mig 
så han gjorde på mig…så jag minns inte riktigt andra gången han 
drog ned sina byxor och han drog först mina byxor så drog han sina 
byxor så jag sa sluta…..efter han bara gjort på mig hela dan…M. ” 
 
sid. 17 
”Så dom andra är ute på rast ute så ha kommer in  och kommer in och 
kommer  in och tar mig  och lägger  in på toaletten och han drar ned 
mina byxor och han drar ned sina byxor så det var nästan tre 
månader…” 
De andra är ”ute på rast” och frågan är varför inte B också är det. 
Ingenstans i förhören säger B något i stil med att han försökt undvika 
sexuella övergrepp från M genom att gå ut och befinna sig ute på rast 
(undvikandebeteende, dvs. undvikande av obehag ingår i människors 
naturliga beteende enligt omfattande inlärningsforskning).  
 
sid. 19 
Här säger B att M ”la  in min hans kuk på min stjärten” 
och att ”Han lämna, han lämna vad heter det sin kuk på min stjärt 
första dan men inte tvådje, tredje, fjärde, femte, sjätte, åttionde, 
nittionde, tionde han gjorde inte på mig” 
Förhörsledaren förvränger omgående det sagda till 
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”Första gången la han in sin kuk i stjärten”.  
Detta har som framgår inte sagts av M, som använder uttrycket 
”på min stjärt”, vilket logiskt är en annan position, som antyder  
att B inte känner till något om inträngande av en styv penis. 
När förhörsledaren frågar vad M gjorde de andra gångerna när 
M inte lämnade sin kuk på B:s stjärt, så svarar B följande: 
”Nej han  har kalsonger och han låtsas att det är …ööh ööh ööh 
(stönar) jan han gör så åh åh”. På förhörsledarens fråga bekräftar 
B att M har kalsongerna på då, men inte ”första dan…han drog ned 
sina kalsonger”.  
Såvitt jag förstår hävdas därmed två typer av sexuella övergrepp 
inblandade:  
1. M har nerdragna kalsonger och lägger sin kuk på B:s stjärt. 
2. M har inte sina kalsonger nerdragna (men som det verkar har M 
    byxorna nerdragna) och stönar. 
Som B framställt det så skulle ett övergrepp av typ 1 ha följts av nio 
stycken av typ 2. Frågan är om typ 2-övergreppen av B inräknas i  
de 22 påstådda övergreppen?   
 
sid. 20  
På förhörsledarens fråga om hur det var förra veckan, dvs. 7-11 sept, 
så hade M ”sina kalsonger”  vid övergreppen.  
 
Enligt B skall M ha kastat kranvatten på rumpan.  
 
sid. 21  
På bakåtrefererande fråga från förhörsledaren vidhåller B att M haft  
kalsonger på och ”låtsades ööh ööh ööh” och det skall ha hänt ”förra 
veckan”.  
 
sid. 22 
Här säger B att M ”vill öppna” hans rumpa med händerna.  
 
sid. 23 
Här suggererar och bakåtrefererar förhörsledaren ”Det gör ont på dig 
när  han gör  så stjärten och drar…” 
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sid. 23-24 
Det hävdas att en praktikant som heter Urban har varit på 
fritidshemmet första gången övergrepp skedde (såvitt jag förstår).  
 
sid. 24-25 
Förhörsledaren har svårt att få fram något svar på frågan vem B först 
berättade för och flera personer som B inte berättat för nämns. Till sist 
föreslår förhörsledaren själv ledande vem B skall  ha berättat för, 
nämligen ”mamma”.  
 
Det är väl tveksamt om B skall anses ha berättat för någon. 
Han verkar ha fått serverat ledtrådar till en historia av mamma, Ola 
och Alfred och sökt utveckla, göra tillägg till de uppgifterna (B kan 
förstås ha fått idéer från andra än de nämnda).  
B säger belysande ”Min mamma, när hon fråga”. B har inte berättat 
för modern utan han har sökt svara när hon frågat och pressat efter 
en berättelse. 
 
sid. 26 
Här påstås att en afrikansk pojke skall åtminstone ha försökt begå 
sexuellt övergrepp på B. 
”Så  han, han gjorde också han drog byxor ner, mina byxor han, han 
drog sina byxor han skulle lägga sin kuk nära, nära, nära, så såg 
fröken, så såg fröken så hära, så hära så fröken sa vad gör du här din 
äckliga päckliga…” 
Efter detta hävdar B att på toaletten ”kom blod i bajen”.  
B säger att han sa till fröken om blodet, som skall ha sagt att B skulle 
dricka vatten och frågat om han ville gå hem.  
Det borde inte vara alltför svårt att identifiera vem den aktuella fröken 
var och kontrollera uppgifterna. Det förtjänar även att påpekas att  
uttrycket ”äckliga päckliga” är ett uttryck som B själv använder på 
flera ställen i förhöret men som här ingår i ett referat av vad en fröken 
skall ha sagt. Det kan synas märkligt att en anställd med 
anmälningsskyldighet inte skulle ha anmält det aktuella 
våldtäktsförsöket (ev. våldtäkten). Enligt B skall det dock ha varit en 
16-årig praktikant som hette Stina, vilket bör göra saken lätt att 
kontrollera.  
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sid. 28 
Här spårar B in på vad M gjort. B säger att afrikanen gjorde så en 
gång och nämner två gånger att M ”gjorde varje dag hela tiden”. 
Observera här den dubbla generaliseringen ”varje dag” respektive 
”hela tiden”, som pekar på trolig fabulering. Längre ner  på sidan 
så säger B att när han var på fritidshemmet ”gör han alltid” (sägs 5 
ggr).  
 
Förhörsledaren påminner ledande och bakåtrefererande om  
att B sagt ”22 gånger”, dvs. agerar hjälpminne åt B, i stället för att 
kontrollfråga om antal gånger.  
 
sid. 29 
På denna sida nämner B att personalen Ulf och Urban skall ha varit 
närvarande. Dessa båda bör ju ha lagt märke till om M var inne 
och kan ha hållit på med B ”hela tiden” under barnens utevistelser. 
Frågan är vad dessa säger om saken.  
 
B nämner även återigen ”min vän Lasse” som till M skall ha sagt  
”du gjorde visst någonting”. Frågan är vad Lasse kan minnas –  
han skall själv ha agerat enligt B.  
 
Det hävdas även av B att personal Ulf på något sätt var  
närvarande när ”alla sprang hem”.   Ulf var dock inte 
i tjänst före sommaren utan först under hösten. Det var personal Pia 
som arbetade med M.  
 
sid. 31 
Här föreslår förhörsledaren att det skall ha hänt på fritidshemmet 
Björken.  
 
sid. 33-35 
Förhörsledaren ställer en ledande två-valsfråga om  kalsongerna: 
”hade han dom på sig eller var dom av?” 
B väljer det första alternativet och säger enbart ”på sig”. 
Någon närmare förklaring av hur övergreppen med kalsonger på skett 
ges inte, vare sig här eller någon annanstans – ett märkligt ointresse 
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från förhörsledaren. Jag kan tänka mig att det kunde uppkommit 
svårigheter vid förklaringen.   
 
På sidan nämns även återigen att M skall ha kastat vatten från 
”kranet” på rumpan. En hypotes kring detta något märkliga svar är att 
någon antytt för B att det borde komma något blött (eller liknande 
antydan) från den påstådde förövaren. Har B då ingen erfarenhet av 
något verkligt övergrepp så kan han ha gjort en tolkning med vanligt 
vatten som förs in i förhöret på ett par ställen. Ett annat alternativ är 
att M fått sin rumpa sköljd med vatten som barn och använder sig 
av det minnesmaterial han har i anslutning till toaletter.  
 
Den påstådda incidenten med öppning av toalettdörren tas upp än en 
gång och för tredje gången refereras (lite olika varje gång) vad Lasse 
skall ha sagt: ”vad har du gjort för någonting äckligt med B”. 
 
Även personal Ulf nämns då ha sagt ”nu får ni gå ut, nu får ni ut”.  
  
B hävdar att  
”Alla flickor och pojkar sprang”. 
På fråga från förhörsledaren framkommer att detta gäller något som  
hänt ”förra veckan”, dvs. 7-11 sept. Tidigare i förhöret har 
dörröppnings- och hemgångsincidenten förlagts till den 14:e maj 
av B, men antagligen kommer B inte ihåg vad han tidigare  
i förhöret angett för tidsplacering. Ulf fanns inte med i beskrivningen 
när händelsen skedde i maj, men finns med nu när  
händelsen skall ha skett för några dagar sedan. Ulf var inte  
tjänstgörande personal i maj. Om en händelse inte inträffat utan  
fabulerats eller hittats på så är det svårare att konsekvent hålla  
den stabil utan förändringar.  
 
Förhörsledaren konfronterar inte B med att han gett två  olika 
versioner med olika personal och olika tidsplacering kring händelsen. 
Referaten av vad Lasse skall ha sagt är också olika.  
 
sid 36 
B uppger  här att Urbans kompis EE försökt dra ner B:s byxor.  
Förhörsledaren följer inte upp saken. Händelsen belyser dock att 
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det kan vara så att B har fått en viss erfarenhet kring temat att  
någon försöker dra ner eller drar ner byxorna.  
 
 
Polisförhör nr 2 med B den 14 okt 2009 
(sid 1-25) 
 
Förhörsstrategier 
En enkel klassificering av förhörsledarens frågor även i detta förhör 
gav följande resultat. 
Polisförhöret bedrivs i sitt frågeurval förutsättande och ensidigt med 
inriktning på att skapa preciseringar kring de sexuella övergrepp som 
förhörsledaren utgår från har inträffat. Alternativa hypoteser ignoreras 
i frågeurvalet/inriktningen på frågorna.  
 
Frågornas inriktning                          Antal      Procent 
 
Neutrala (t ex i början och slutet)         37            13,2 
 
Hypotes om sexuella övergrepp (M)   188           67,1 
 
Hypoteser om sexuella övergrepp 
       av andra än M (mest ”afrikanen”)  55           19,6 
 
Alternativa hypoteser 
     (inkl påverkanshypotesen)                 0             0 
 
Summa:                                               280         100 
 
  
Som framgår är förhörsstrategin att söka uppgifter kring hypoteser 
om sexuella övergrepp, inte att ge alternativa hypoteser möjlighet 
att framträda, dvs. logiken är cirkulär och inriktad på ensidigt 
bekräftelsesökande och inte inriktad på falsifiering.   
Förhörsledaren är densamma som i det föregående förhöret, något som 
torde minska möjligheten till en annorlunda version i detta förhör.  
I detta förhör tar förhörsledaren upp att ”det är också viktigt att du 
bara säger som det var…som det hände”. Dock utan att erbjuda någon 
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möjlighet att återta uppgifter i det föregående förhöret där ingen som 
helst instruktion om att tala sanning förekom, tvärtom en instruktion 
att prata som vanligt. Det grova misstaget är svårt att reparera med 
några få ord i det andra förhöret. En förbättring hade varit att byta 
förhörsledare för att öka möjligheterna för andra uppgifter att 
framträda.  
 
Förhörsteknik 
Förhörsledaren är densamma och tekniken likartad.  
De bakåtrefererande, berättelsestabiliserande frågorna är  
mycket påtagliga och olämpliga, när det gäller att undersöka 
om det som berättas ö h t inträffat. Det förekommer frågor som 
utgår från eller  hänvisar till vad som sagts i det första förhöret.  
 
Barnets svar 
 
sid. 2-3 
B startar med en lång beskrivning som anknyter till den tidigare  
dörröppningsincidenten med Lasse inblandad. Denne skall ha sagt 
”du gjorde visst någonting där”. Det kommer här ett tillägg i form av 
att M skulle ha begått övergrepp ”nästa dag” ”när jag skulle gå 
hem”.  
Som jag förstår texten skall M även en tredje och en  fjärde dag ha 
dragit ner byxorna på B. Beträffande den tredje dagen nämns att  
”min personal Ulf tvätta dina händer” (bör nog vara ”sina”?)  
Enligt den tidigare tidsplaceringen skall det kunna röra sig om den 14, 
15, 16 och 17 maj  eller i vart fall sent i tredje klass. Personal Ulf  
existerade inte som personal då utan tillhör bemanningen i början av  
hösten. Enligt fadern skall B ha varit på fritids bara 1-2 ggr under 
hösten, vilket inte stämmer med en så lång serie dagar som nämns.  
 
B säger även ”jag kommer ihåg att det va tj.. tjugoandra m ja 
tjugoandra dagar jag minns”.  
 
Följande anmärkningsvärda beskrivning finns. 
”Och sen så, när jag var kissenödig så gick jag ju, ut på rast, jag ville 
titta om jag kunde leka, så när jag, prr när jag sprang på, nu på 
rasten så drog han mig igen, och eh, kastade mig inne och jag ramla 



30 
 

på, på toaletten, och sen , efter jag sa sluta, vad vill du, vad vill du, 
vad vill du, jag kommer ringa polisen och å han säger säg inte till 
nån, säg inte till någon, säg inte till någon annars det bl annars jag 
kommer bli” 
 
Observera här den påstått aggressiva framtoningen hos M. Enligt  
uppgifter i svensk och internationell facklitteratur har pedofiler 
en låg-aggressiv profil och våldsbeteende är sällsynt (se t.ex. 
Ottosson, 2000).  Det kan för övrigt synas anmärkningsvärt att de 
sexuella övergreppen inte upphörde, när B hotade med att ringa 
polisen (något som B aldrig gjorde, men incitamentet att göra det 
borde varit starkt om det 
gått till som det beskrivs).  
 
sid. 4 
Här beskriver B mer om hur M ”kastade” in honom så han 
”ramla” ”på väggen” och ”fick ont” och ”det började blöda lite.. 
på handen”. De andra barnen skall då ha varit ”på rasten”.  
 
”Och sen när dom lekte så kom dom in, och vi kom in direkt efter hm 
och sen, när, när vi kom dit, så kom barnen in och så sa vad gjorde du 
där inne med B…” 
”…och så sa en tjej, äh, du gjorde, eh, så M sa, jag gjorde ingenting, 
akta en kille, hon den där tjejen sa så här jo det gjorde du visst saker 
efter han sa nä så sa en kille som heter Lasse, du, han sa så här, du 
gjorde nånting äckligt sak med B… och alla sprang hem” 
 
Det är uppenbarligen dörröppnings- och hemgångsincidenten från  
det första polisförhöret som här återkommer (men utan själva 
dörröppningen) och nu starkt utbyggd med att M ”kastade” B så 
han ”började ramla” och ”började blöda lite…på handen”. Barnet 
Lasse refereras än en gång. Det ter sig motsägande att de relativt 
dramatiska uppgifterna om att kasta och blöda inte fanns med i  
de tidigare versionerna.  
 
sid. 5 
Här hävdar B att de andra barnen retar honom. 
”M gjorde en sak  på B ah ah dom retar mig” 
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”gå inte nära B han är äcklig…” 
Detta är något som den andra personalen utöver M kan tänkas ha  
lagt märke till.  
 
sid. 6 
På ledande fråga svarar B att det blödde i stjärten. Men ingen  
skall ha vetat om det, dvs. någon personal eller förälder 
verkar inte ha uppmärksammats på saken.  
B uppger även att han fått ont och jätteont.  
Blödning i samband med påstådda övergrepp fanns inte med 
i föregående förhör.  
 
 
sid. 7 
Här uppger B att några kompisar sett skadan på handen.  
Lasse, Per och John. B säger sig ha sagt att det var 
”en annan kille som gjorde det” (om något sår existerat 
så skulle detta även kunna vara den korrekta versionen). 
 
En anmärkningsvärd formulering är följande: 
”…Och jag fick jättemycket ont så jag fick, jag blödde, då, och så, ja, 
jag, han kasta vatten på min rumpa, sen när han kastar på min rumpa 
så fick jag det” 
 
 
sid. 8 
Här finns en anmärkningsvärd formulering beträffande vad som skall 
ha hänt efter vattenkastningen på rumpan. 
”Sen efter, sen efter det han gick ut och jag stod bakom han, sen efter 
jag ville boxa han, eller sparka han, eller nåt men jag kunde inte, men 
för att han backar å står å backar å jag får inte träffa honom, men det 
går inte och jag så för jag ville sparka honom för att jag var arg på 
han jag ville, slå han, sen efter, sen efter, han, drog ner mina byxor” 
 
Det verkar här vara frågan om ett förlopp där först ett övergrepp begås 
och sedan kastas vatten på rumpan och när det sker så känns det ont  
och uppstår blödning. Därefter står B bakom M som backar och 
därefter drog M ner B:s byxor. Förhörsledaren föreslår ledande att  
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detta skedde ”där inne toaletten”. Det beskrivna förloppet är 
svårbegripligt.  
 
sid. 9 
Här återkommer kopplingen till dörröppnings- och 
hemgångsincidenten i förra förhöret och tidigare i detta förhör.  
 
”Efter, då tog han vatten där och kastade i rumpan, på min rumpa, 
sen, han var nära att, han efter han gick med mig så här, han ville, 
lämna mitt huvud på toaletten sen, efter när vi lämnar det, så stack 
han på ut och sen här, så stack han där, sen gick han eh, ut, sen vi 
gick vi ut, sen efter, när vi gick ut, då hm, eh, barnen kom, då barnen, 
ville titta inne men M sa nej, ni kan inte titta på, på toaletten för att 
han ville att han dom ville se efter dom dom sa att att du du gjorde nåt 
äckligt och dom sprang alla hem, och eh, dom viss…han ville lämna 
mig på eh, huvudet på min, eh, på toaletten” 
 
Här framkommer ett svårbegripligt nytt tema som kan kallas ”huvud 
på toaletten”. Detta kan möjligen vara inspirerat av att B och 
förhörsledaren med krita nyss ritat en skiss över toalettrummet. 
Förhörsledaren säger i samband med detta ”Där är toaletten” och 
verkar mena toalettstolen. Inom språkforskning är 
det en välkänd princip att människor vid samtal ofta använder sig av 
sådant som finns i närheten (syns, hörs). Förhörsledaren har här i sin 
metodik riktat pojkens uppmärksamhet på toalettstolen och det kan  
tänkas leda till att pojken använder sig av toalettstolen för att vidare 
utveckla sina uppgifter. Pojken bör sedan länge ha begripit att 
förhörsledaren vill ha fler och fler uppgifter.  
 
sid. 10 
Här nämns återigen kompisen Lasse (”Lasse såg efter han hjälpte mig 
till mig”). Förhörsledaren säger sig ha svårt att fatta och söker få fram 
en förklaring kring huvudet och toaletten.  
Fhl: Var någonstans på toaletten? 
B: I toaletten där runda sen han.  
Fhl: Hm 
B: …ville lägga mig där och sen, sen efter han skulle lägga han tog 
vatten och läggde på min rumpa och sen när han gick där och efter 
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han han lämna mig där. eh, och han lämnade min huvud där inne, 
innan han ville, jag kan se här” 
Såvitt jag förstår menar B att M fört ner hans huvud i toalettstolen, 
vilket kan verka vara en aggressiv handling som då tänks avsluta 
ett övergreppsförlopp.  
 
sid. 11 
Efter en bakåtrefererande fråga från förhörsledaren om en ”tjej som 
såg”, så repeteras dörröppnings- och hemgångsincidenten. B uppger 
att hon har en bror som heter Birger och att de är tvillingar och  
kommer på att hon heter Lisa. Det bör alltså vara lätt att få tag på  
detta vittne. Båda tvillingarna skall ha varit på Björken den dagen 
som det omtalade övergreppet skedde.  
 
sid. 12 
Efter ledande, bakåtrefererande fråga om att B förra gången berättat 
att någonting hände efter B:s Berlin-resa så säger B följande. 
 
”ja när jag kom från Berlin gjorde han också lite grand, vill e bara 
typ typ två dagar han gjorde på mig så här, när jag kom från Berlin” 
(oljud) 
 
”…efter sen eh, i, när  jag kom ifrån Berlin, när jag kom från Berlin, 
så la han mig på toaletten, nej han la inte mig i toaletten, här på 
toaletten, äh, han bara drog ner mina, min byxor men jag sa neeej, ja 
sen efter alla hör, jag sa hjälp, hjälp, efter det när jag sa hjälp efter 
alla hörde efter, mina kompisar hörde att dom sa till Ulf, men va 
äckligt han gör, efter Ulf en annan lärare, sa, vad gör du du är du 
sjuk eller vi kommer att anmäla dig, så men efter Ulf och så sen han 
sa efter sen han sa så efter (oljud) jag kommer inte ihåg ah, då, jo, jag 
tror att jag kommer ihåg men det men det var lite ah…ehm, äh, (oljud) 
jag kommer inte ihåg mycket efter Berlin men jag kommer innan, jag 
kommer ihåg  innan men jag kommer inte ihåg Berlin” 
 
I det här fallet tjänstgjorde personalen Ulf och utpekas som ett  
aktivt vittne och uppgifterna bör lätt kunna kontrolleras med denne.  
Det kan anmärkas att svar av typen ”kommer inte ihåg” ibland 
används av personer som skall redogöra för något som inte hänt.  
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sid. 13 
Förhörsledaren ställer ledande, bakåtrefererande fråga om att  
snoppen var hårig och B ombeds svara på frågan ”Såg du mer om hur 
den såg ut?” 
Svaret innehåller inget om en stor, styv, hård penis utan följande: 
”Äh, ja hårig och, vitt och, inuti var det lite svart och, och, jag 
kommer inte ihåg mycket”. Därefter byter B avledande ämne och 
börjar tala om varifrån den misstänkte kommer geografiskt.  
Förhörsledaren försöker åter få in snoppen. 
Fhl: Du sa att det var nåt vitt och nåt? (ledande, stabiliserande 
bakåtreferat) 
B: Ja lite… 
Fhl: Svart? (ledande, stabiliserande bakåtreferat) 
B: Ah, jaa, eh, på ka på, inte på inne inte inuti och inte på, på lite 
     kanten så var det vit och inuti och så var det lite svart och…åt och  
     hårig och så sådana saker… och äh, jag kommer inte ihåg,  
     äh…(oljud) 
Frågan är väl hur många som skulle bedöma detta som en äkta  
beskrivning av en mans penis i övergreppssammanhang. Med 
ett flertal övergrepp och så mycket förhörssnack så borde dessutom 
möjligheten att minnas en så central komponent i ett övergrepp som 
en styv penis vara nästan oundviklig. Hårigheten är inte någon särskilt 
originell idé – det finns normalt en hel del hår på en mans penis och B 
kan ha sett sådant. 
Vad gäller strategierna att svara med ett par färger, med geografisk 
härkomst och med ”kommer inte ihåg”, så pekar de på att det troligen 
är så att B inte har några minnesbilder av M:s penis. B säger, märk 
väl, inte att han inte sett penis utan utger sig för att ha sett, men kan 
knappast ge en rimlig beskrivning rörande penisens utseende och  
på vad sätt den använts.  
 
sid. 14-15 
På denna sida tar förhörsledaren ledande och bakåtrefererande upp att 
B i föregående förhör nämnt ”bälte”. Det kognitiva förlopp som följer 
är av intresse. B blir till skillnad från tidigare tyst och kommer inte 
på nåt mer att berätta, när han bekräftat bältesavtagning. 
Fhl:…kommer du på nåt mer? 
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B: Nej 
Fhl: Hm 
 
I denna situation kommer B efter att 1,5 polisförhör löpt upp med ett 
minne om en ”pinne” som använts för övergrepp.  
 
B: ”Inte så mycket, men jag kommer ihåg innan var men (suckar) sen 
han drog ner mig ocks, han drog ner mina byxor och sen efter hm, så 
la han lite också, jag hade också äh, ja just det, han hade en sån liten 
pinne, han la in i min rumpe, jag fick ont, jag fick ont, jag fick ont när 
han la in i min rumpa…också, det var jätteont…” 
Fhl: Hur menar du nu? 
B: Han hade en sån liten pinne, och så la han in den så, sen efter när 
han la in den, så börje han det kom  lite blod också men, sen efter eh, 
så han gjorde också en han hade en liten pinne, här är hans pinne, 
här är en sån pinne…sån pinne hade han eh, vänta (tyst) den var lite 
taggig och sånt, det var en taggig pinne han hade 
Fhl: Vad var det för en pinne du? 
B: Det är en sån gren pinne fast taggigt 
Fhl: En vad sa du, gre? 
B: En gren 
Fhl: En gren? 
B: Pinne, fast et var lite taggigt lite ta..(ohörbart) 
  
I det här läget tar förhörsledaren paus i stället för att ställa följdfrågor 
kring hur pinnen såg ut och hanterades av M. Historien om pinnen 
ifrågasätts inte av förhörsledaren. Historien skulle kunna använts för 
att genom frågor pröva hypotesen att B sitter och hittar på uppgifter, 
men detta är inte förhörsledaren intresserad av.  
 
s. 16  
Av frågor och svar att  döma verkar det som dörren in till Björken  
enligt B varit öppen vid det övergreppstillfälle som mycket omtalas 
i förhören.  
En förutsättande fråga ställs längst ner på sid. 16. 
Fhl: Ja, precis, och vad hände då va, vad var det, M gjorde allra först 
då? (förutsättande, bakåtrefererande, stabiliserande) 
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sid. 17 
Efterhand påstås av B att  
”han la sin snopp i min rumpa, men inte dom andra dagarna” 
”lägger han sin snopp här inne på rumpan” 
 
På förutsättande och ledande fråga svarar B ”jag fick ont”.  
 
sid. 18 
Här söker förhörsledaren få preciseringar till stånd gällande 
vad som hände med B:s och M:s byxor.  
 
 
sid. 19 
Förhörsledaren bakåtrefererar ledande och stabiliserande.  
Fhl: Du sa någonting om riv? 
B: Ja, riv där 
Fhl: Hm, hur blev det så? 
B: Han rivde mig och sen efter, han brukar riva mig så, det var den 
andra dagen.  
 
När B gjort sitt anmärkningsvärda uttalande om att ”han brukar riva 
mig så”, så byter förhörsledaren helt ämne i stället för att följa upp.  
Termen ”brukar” är onekligen anmärkningsvärd. Något sår per dag 
skulle då kunna ha uppstått, men det har ingenstans sagts.  
 
Förhörsledaren agerar hjälpminne och bakåtrefererar i stället till 
afrikanen i föregående förhör ”som hade gjort någonting”.  
 
Denne afrikanske pojke skall ha dragit ner B:s byxor. 
”…han la inte sin kuk då men,  han, han la sin rumpa mot rumpa” 
B säger att han blev arg och ”sa till fröken”.  
Detta skall ha utspelat sig ”på gräset”, dvs. utomhus.  
Versionen ”rumpa mot rumpa” förekom inte i det första förhöret 
utan verkar tillkommen i detta förhör.  
B visar här undvikandebeteende (om det inträffat som han säger) 
gentemot afrikanen genom att säga till fröken. Men beträffande M 
som påstås ha utfört värre övergrepp har B inte sagt till någon.  
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sid. 20-21 
Det skall ha varit en fröken som praktiserade i B:s klass som  
blev tillsagd om afrikanen.  
 
sid. 22 
B uppger att afrikanen skall tillhöra något gäng som B framställer 
som kriminellt.  
B uppger att pojken EE känner afrikanen. 
 
sid. 24 
B uppger att afrikanen inte gjort något annat än ”rumpa mot rumpa”.  
Ändå drog han direkt på sig en rapportering till fröken (vilket ju var 
bra), något som M inte drog på sig (dock är M personal).  
 
 
Polisförhör nr 3 med B den 23 okt (55 minuter, korrigerat av 
förhörsledaren) (18 sidor) 
 
Förhörsstrategi 
Strategin är här att låta försvarsadvokaten via samma förhörsledare 
som tidigare (diskutabelt) ställa frågor. Några sådana frågor ställs, 
men på en del svar brister som kommer att framgå uppföljningen.  
 
Barnet uppmanas i början att säga ”precis som det verkligen var”.  
Inga frågor ställs om t.ex. moderns utfrågningar och påverkan på B.  
Inga suggestibilitetstest görs, t.ex. kunde B givits några ledtrådar 
att utveckla sin historia med.  
 
Ingen klassificering har gjorts av tidsskäl och då det kan diskuteras 
hur en del frågor bör klassificeras. Det finns dock frågor i samtliga 
fyra kategorier som nämndes i samband med polisförhör nr 2,  
men urvalsområdet alternativa hypoteser är trots ansatser inte särskilt 
väl tillgodosett och sådana skall givetvis vara med redan i det  
första förhöret.  
 
Förhörsteknik 
Även här förekommer en del onödigt bakåtrefererande och därmed 
stabiliserande av uppgifter. Uppföljningsfrågor saknas för en del 
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viktiga svar.  
 
Barnets svar 
 
sid. 1 
Här framgår att B tror han varit 5 ggr ”här” förut.  
Om han bara varit där 2 ggr, så tyder det på minnesproblem. 
 
sid. 2 
Det sägs att ”en farbror som heter Anders (den misstänktes advokat)” 
har några frågor till B.  
Någon förklaring kring detta ges dock inte till barnet.  
 
sid. 3 
Här säger sig B veta vad sanning är, vilket ju därför inte behöver vara 
fallet. Sanningsbegreppet anses av forskare fullt utvecklat först i  
12-års-åldern. Det kan i de enskilda fallen finnas en problematik kring 
sanningsbegreppet. B skulle t.ex. kunna tycka att det är mamma och 
hennes medhjälpare som bestämmer sanningen eller att polisen gör det 
och vad polisen velat ha för historia är övertydligt. För B handlar det 
om att anpassa sig och överleva inom de vuxnas maktstruktur. Barn 
som tvingas anpassa sig ljuger inte utan anpassar sig som de är  vana 
vid.  
 
B svarar också ”Ja” på fråga om han berättat ”sanningen” när han 
varit där förut.  
 
sid. 4 
Här söks mer preciserade uppgifter om vad den tidigare omtalade 
afrikanen gjorde. 
 
sid. 5 
Här ställs frågor om barnen blivit slagna på olika skolor.  
 
Mycket anmärkningsvärt är följande svar kring koranskolan. 
Fhl: Ja, eh Anders undrar om det är någon lärare som slår barna 
där? 
B: Ja om du har till exempel om du läser fel… 
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Fhl: Hm 
B:…av koranen så blir lä, lä, läraren blir arg så han, bland så blir 
han arg och, och kastar dom på väggen och, det, ibland så hämtar 
han bälte och göra så här med barnen, så bl, han gör så här och såna 
saker och såna saker 
Fhl: Hm 
B: Så barnen har, barnen får alltid sår, doms föräldrar säger 
ingenting säger bara eh, eh, eh, dom säger bara det är inget fara, det 
är ingen fara (ohörbart)  
 
Förhörsledaren är ointresserad och följer inte mer  upp dessa allvarliga 
påståenden om misshandel och några följdfrågor om huruvida andra 
allvarliga  saker också händer, t.ex. i sexuell riktning, ställs inte.  
Det är en övergreppsmiljö som B beskriver. Svaret antyder varifrån en 
idé om att ”kasta” barn kan härröra (B skall ha blivit kastad av M). 
Vidare har B nämnt att M skall ha tagit av B:s ”bälte”, 
vilket kanske är något som förekommer i koranskolemiljön –  
i syfte att aga barnet. B har också nämnt blödande rivsår. Jfr 
här hur ”barnen får alltid sår”. Vi ser här möjliga inspirationskällor 
till uppgifter från B rörande M, men det kan naturligtvis ha funnits 
andra i det sakläget att B:s uppgifter rörande M är påhittade.  
 
sid. 6 
Frågor ställs om det hälsoformulär som B skall ha fyllt i.  
B förnekar att formuläret tagits hem, men uppger ändå 
kort efter motsägande att han skrev hemma. 
 
sid. 7 
Här uppger B såvitt jag kan förstå att det var i samband med 
hans och moderns ifyllande av hälsoformuläret som han skall 
ha sagt till sin mor att det var M (”Så sa jag det var M”).  
B hävdar också att han ”bara” berättade för sin mamma och pappa. 
 
Detta stämmer inte med förhörsuppgifterna från modern och  
Ola, enligt vilka namnet på den påstådde förövaren dök upp 
under samtalet/för-förhöret som Ola och Alfred  senare hade med B. 
B uppger även detta i sekvensen nedan. 
B verkar här blanda ihop minnena av två olika samtal,  
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i och för sig inget ovanligt ens för vuxna. 
 
B bekräftar att han talat med Ola och Alfred. 
 
sid. 8-10 
Fhl: Ja, vad sa dom för någonting, Ola och Alfred? 
B: Ola, Al.. Ola sa, M, han vet vem M är, han sa, om du mår, mår du 
bra och såna saker, och sen sa jag, eh, så sa Alfred hm, att, att nån, 
har gjort, har nån eh, dragit ner dina byxor, så sa han vem var det, så 
sa jag M så sa han, eh, har han tagit ner dina byxor så sa jag ja, så 
han gjorde han så här, la han din kuk, din kuk, la han, hans kuk på din 
rumpa, så sa jag ja, så (ohörbart…) alltid (ohörbart) 
 
Här när evidens om påverkan framkommer följer förhörsledaren inte 
upp med frågor som mer kan precisera påverkan. Samtalet bör ha 
omfattat betydligt mer än det B här nämner.  
 
Som tidigare påpekats är det i detta samtal och från Alfred som de 
två idéerna om att dra ner byxorna och om att lägga kuken på rumpan 
kan ha kommit, särskilt som B beträffande båda säger sig ha sagt 
”ja”. B återger både de suggestiva förslagen och vad han själv sa.  
 
Det ställs även frågan om B är ”rädd” för några killar i stadsdelen.  
Svaret blir: ”Ja, såna gäng”. B hänvisar även till kriminella 
aktiviteter av dessa gäng som beskrivits i tidningen.  
B kommer också upp med namnet EE, som sägs ha försökt dra 
ner B:s byxor och några till skall ha skrattat åt B då.  
 
Vad förhörsledaren inte frågar är om B är så rädd för någon eller 
några att han inte vågar säga allt han vet eller råkat ut för.  
 
sid. 11-12 
En kille på moped skall också ha dragit ner B:s byxor, om jag 
begriper rätt. 
 
sid. 13  
Efter alla nerdragningar av byxor som rapporterats föreslår 
förhörsledaren en paus. 
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Vad som klart framgått av uppgifterna om nerdragningar av  
byxor är att detta tycks vara en inte ovanlig trakasserimetod 
i de miljöer som B vistats i. I det perspektivet är det kanske 
inte särskilt anmärkningsvärt att B själv ett mycket stort antal 
gånger i förhören sagt att M drog ner B:s byxor. Denna tanke/minne 
bör ha varit mentalt lätt tillgänglig utifrån vad som kunde inträffa 
i B:s miljöer.  
 
 
sid. 16-18  
Här uppmanas B att berätta om den ”taggiga pinne” som han  
tidigare talat om att M använde vid de påstådda övergreppen.  
 
Pinnen uppges komma från ett träd med en kvist. Bl.a. följande 
sekvens förekommer. 
 
Fhl: Hm…hur kom den in på toaletten, pinnen?  
B: Hm, pinnen? 
Fhl: Ja 
B: Nej han tog, först han gick ut, han låste in mig, jag, han låste in på 
en dör efter han skulle gå och hämta en träpinne och så öppnade han 
den, efter han la in så här på mig 
Fhl: Var la han in pinnen på dig någonstans? 
B: Pinnen, i min rumpa 
Fhl: Du såg du den här pinnen? 
B: (ohörbart) den såg ut som en träpinne kvist, där fåglarna sitter på 
 
På sid. 17 hävdar B att M första dagen på Björken ”la in sin kuk”  
och den andra dagen ”pinne och la in”.  På sid. 18 anges pinnen 
vara ”Som en magisk pinne (ohörbart) lika lång”. 
Denna utveckling av historien som stimuleras fram genom 
förhörsledarens frågor bör rimligen bedömas som orealistisk 
och påhittad. Detta borde tydligare kunna ha visats genom lämpliga 
uppföljningsfrågor. Det framgår inte att B ropat på hjälp, vilket B 
gjorde vid något annat tillfälle enligt polisförhören. Förhörsledaren 
följer inte upp med frågor om vad M sade och vad B gjorde när han 
blev inlåst. Det kan påminnas om att pinnen första gången dök upp i 
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polisförhör nr 2, i en fas när B ovanligt nog inte hade något mer att 
säga. En möjlighet är förstås att en sådan här uppgift skulle kunna 
vara en testuppgift gentemot en vuxenvärld som är så okritisk att den 
inte ens kritiskt prövar en sådan här uppgift.  
  
Behovet av omvärldsanalys 
Brottsanklagelser mot en person kan sammanhänga med förhållanden 
i omvärlden runt det påstådda brottet/-en. Det framgår i det här fallet 
att det figurerar ”gäng” och kanske inte av  helt trivial art. Det framgår 
även att det förekommer olika religioner, varför det skulle kunna 
existera religiösa motsättningar som kan ge upphov till anklagelser.  
Eventuella tidigare konflikter mellan anmälare och anmäld bör tillhöra 
rutinen att utreda. Även ekonomiska motiv kan förekomma kring en  
brottsanklagelse. Uppgifter för omvärldsanalysen kan erhållas genom  
frågor till berörda och vittnen, men nyckelinformanter typ 
socialarbetare, poliser eller organisationsföreträdare kan behöva höras 
om situationen kring brottsanklagelserna, om t.ex. den sociala och 
religiösa och kriminella dynamiken i området.  
I detta fall figurerar ”gäng” men situationen preciseras inte närmare. 
Det förekommer en organisation som anges heta ”Bästa gården” och 
två personer från denna organisation medverkar vid uppkomsten av 
brottsanklagelse mot M. B:s familj verkar vara muslimer (koranskola 
för B) och den anklagade är såvitt kan förstås kristen. Förekommer 
t.ex. konflikter mellan muslimer och kristna och vilka uttryck tar de 
sig?  
 
Jag kan inte finna någon nöjaktig omvärldsanalys i 
förundersökningsmaterialet, dvs. utredningsstrategin är alltför 
snävsynt, vilket kan leda till felaktiga bedömningar.  
 
Utredningsmetodik: sammanfattande bedömning 
Logiken i polisförhören med barnet är inte sakligt godtagbar 
och kan betecknas som cirkulär. Detta innebär att förhörsledaren 
utgår från att anklagelserna innebär att brott begåtts och söker få fram 
preciseringar kring det påstådda brottet/-en snarare än utreda huruvida 
brott eller något annat hänt. Alternativa hypoteser såsom hypotesen 
om påverkan från modern (och medhjälpare) fokuseras inte. Inga 
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frågor ställs i polisförhören om hur B uppfattat moderns agerande och 
samtalen och pressen med henne.  
 
Förhörstekniken med förutsättande, ledande, bakåtrefererande, 
stabiliserande frågor är inte sakligt godtagbar. Det saknas viktiga 
uppföljande frågor. Det är även ett grovt fel att inte tydliggöra  
sanningskravet i det första polisförhöret med barnet utan framställa 
förhöret inför barnet som att ”vi sitter här och pratar helt vanligt”, 
något som visar att förhörsledaren själv inte begripit den allvarliga 
innebörden i ett polisförhör av detta slag. Inför det andra och det 
tredje förhöret är skadan redan skedd, då barnet psykologiskt har 
bundit upp sig för uppgifter uttalade i det första förhöret och 
förhörsledaren dessutom är densamma (vilket inte är lämpligt om det 
föregående förhöret är felaktigt genomfört i strategi och teknik).  
 
Omvärlden kring brottsanklagelsen finns antydd, men något som kan 
förtjäna beteckningen omvärldsanalys förekommer knappast.  
 
Förhörsstrategier är partiska och missgynnar den misstänkte 
och i synnerhet om denne inte begått brott. Förhörsledaren iakttar inte 
kravet i RB 23 kap  4§ att även ta fram sådant som talar till den 
misstänktes fördel.  
 
I princip skall ett material med påtalade allvarliga 
utredningsmetodiska brister inte läggas till grund för avgöranden 
mellan tolkningar/tolkningshypoteser. Ett material som är ensidigt 
inriktat på att skapa stödevidens för att den misstänkte begått brott 
och inte inriktas med betydande ansträngning även på motevidens 
och alternativa möjligheter kan naturligtvis ge upphov till en felaktig 
bedömning vid avgörande mellan tolkningshypoteser.  
Vid en logiskt mer korrekt utredningsmetodik skulle t.ex. moderns 
och eventuellt andras påverkan på barnet ha kunnat framträda mycket 
tydligare, även om det står helt klart av förhören med modern och Ola 
att avsevärd förväntan och påverkan förevarit.  
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Diskussion kring tolkningshypoteser 
Hypoteser kan avgöras framför allt genom motevidens (principen om 
falsifiering, bl.a. förespråkad av vetenskapsfilosofen Popper och 
närmast en självklarhet) men därutöver även genom stödevidens (eller 
i en del fall bindande bevis). Trots att polisförhören genomförts på ett 
utredningsmetodiskt förkastligt och skevt sätt med starkt 
missgynnande av den misstänkte, så prövar jag här att kommentera de 
befintliga uppgifterna (det skulle kunna funnits mer eller andra 
uppgifter som lett till andra kommentarer).  
 
 
 
Hypotes 1: anmälningshypotesen, dvs. M har begått sexuella  
                   övergrepp gentemot B.  
 
Denna hypotes har som framgår av materialet en källkritiskt mycket 
suspekt uppkomsthistoria och där förväntan och press från modern om 
att få fram ett namn är tydlig i materialet. Först anges vid ett 
läkarbesök att en afrikan skall ha begått ”våldtäkt”, något som i det 
andra polisförhöret med pojken starkt tonas ner till en incident med 
”rumpa mot rumpa” - en mycket anmärkningsvärd förändring. 
Namnet på M uppkommer efter förväntan och upprepad press från 
modern och kommer först när modern (i rum bredvid) plus Ola och 
Alfred pressar B. Alfred  ger även ledande B idéerna om att dra ner 
byxorna och lägga kuken på rumpan. Därutöver tycks nerdragning av 
byxor ha förekommit som trakasserimetod i B:s miljöer. Dessa 
uppgifter upprepas högfrekvent av B i polisförhören och med 
högfrekvent tillägg att M drog ner sina byxor (något som B 
förmodligen många gånger sett i media i samband med sexuella 
filmscener).  
 
Men förhörsledaren förväntar sig och frågar efter fler uppgifter. B kan 
då inte någon gång i förhörsmaterialets tre förhör utveckla 
beskrivningen av det sexuella förloppet genom att t.ex. nämna en styv, 
hård penis, beskriva inträngandemoment, nämna juckande/stötande 
eller lämna någon uppgift om sperma.  B gör då i stället föga 
realistiska tillägg och kommer även med varandra motsägande 
uppgifter. B nämner återkommande en incident där han skulle ha 
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öppnat toalettdörren och några barn skulle ha kommenterat och alla 
barn skulle sedan ha gått/sprungit hem. 
  
B nämner måndagen den 14 maj 2005 som första övergreppsdatum, 
när det i själva verket var en torsdag och placerar personalen Ulf i maj 
i en beskrivning, trots att Ulf enbart tjänstgjorde efter sommaren. Eller 
placeras maj-övergreppet i början av hösten. Mycket möjligt 
inspireras denna veckodag och datum av att det första polisförhöret 
äger rum måndagen den 14 september. Påståenden om att M begått en 
mängd övergrepp med kalsongerna på framförs. Det framgår inte hur. 
Påstående om att M använder Dressman-kalsonger och alltid köper 
sina kläder hos Dressman framförs (hur nu B skulle kunna veta det 
senare). Framkommer påståenden om att M skall ha kastat kranvatten 
på B:s rumpa. Uppgifter om att M skall ha ”kastat” B in på toaletten 
tillförs (i sista förhöret nämner B att barn kastas på koranskolan). 
Påstående om sår på handen/finger tillförs och att M brukar göra så, 
men ingenstans rapporteras en uppsättning sår. Påstående om att M 
skall ha tryckt ner B:s huvud i toalettstolen tillförs. Påstående om att 
M skall ha låst in B på toaletten och gått och hämtat en taggig pinne 
och utövat något övergrepp (oklart hur) med denna tillförs i en 
förhörssituation när förhörsledaren vill höra mer, men B inte har något 
att säga.  
 
Det förekommer här och där i svaren uttryck som tyder på fabulering 
t.ex. ”hela dan” (övergrepp pågående hela dagen är orealistiskt).  
 
Obehag skapar snabbt starka undvikandebeteenden har 
inlärningsforskningen klart visat. Undvikandebeteenden t.ex. i form av 
rop på hjälp, att lura M, att snabbt ta sig ut och stanna ute vid 
utevistelse, att vara tillsammans med kamrat, att säga till annan 
personal eller säga till någon av föräldrarna, eller själv anmäla till 
någon saknas uppgifter om i materialet. När det gäller afrikanen  
däremot skall B omedelbart ha sagt till en fröken.  
 
Det förekommer således en mängd uppgifter som framstår som 
svårbegripliga och påhittade samtidigt som det fattas viktiga uppgifter 
om övergreppsförloppen efter den punkt där M påstås ha lagt sin penis 
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på/i rumpan/stjärten. Några påstådda händelser är möjliga att 
kontrollera med vittnen, några t.o.m. namngivna, och i fallet med 
Dressman-kalsonger var en kontroll med husrannsakan och vad M bar 
på sig för kalsonger vid gripandet lätt att göra – har en sådan 
elementär kontroll inte gjorts bör det utredningsmetodiskt sett 
bedömas som förfalskning genom medvetet undanhållande (jfr RB 23 
kap 4§).  
 
Det finns vittnen angivna som jag idag inte vet i vilken utsträckning 
eller hur de är hörda och vad de i så fall kan ha iakttagit eller inte 
iakttagit.  
 
En oundviklig reflektion är att ett 10-årigt barn som kan producera 
alla dessa anmärkningsvärda uppgifter under polisförhör även 
rimligen kan under förväntan och press producera uppgifter av 
liknande art före polisförhören vid i detta fall förförhör med modern, 
Ola och Alfred.  
 
Inom källkritisk metodik förkastas sådana uppgifter som det finns 
saklig grund/goda skäl misstänka (OBS misstänka) är felaktiga.  
Ur källkritisk synpunkt föreligger en sådan mängd och art av 
misstänkta uppgifter (ett s.k. källkritiskt kluster) att 
anmälningshypotesen bör förkastas. 
 
 
Hypotes 2: påverkanshypotesen, dvs. hypotesen att modern (och 
medhjälpare) påverkat B att komma upp med ett namn på en av  
dem tänkt förövare som de på förhand tänkte sig skulle polisanmälas. 
 
Det är svårt att i materialet i vart fall finna motevidens till denna 
hypotes. Men det skulle kunna ha funnits t.ex. uppgifter som visat att  
namnet M uppkommit spontant från B utan press från modern, Ola 
och Alfred. Om förhörsledaren frågat B om uppkomstprocessen till 
anklagelsen emot M, så skulle B kunna tänkas ha svarat att han inte 
alls utsatts för utfrågning eller press att uppge ett namn. Detta skulle 
då ha talat mot påverkanshypotesen. Barnet B skulle självt utan 
föregående press eller idéer från någon kunna ha vänt sig till någon 
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annan vuxen och ”anmält” M, vilket då skulle talat emot 
påverkanshypotesen.  
 
Förhörsuppgifter med modern, med Ola och en uppgift från B  
om hur han uppfattade samtalet med Ola och Alfred ger stöd åt 
påverkanshypotesen. Även uppgifter om moderns oro och agerande 
från läkare och från rektor ger stöd åt påverkanshypotesen.  
 
Påverkanshypotesen är väl förenlig med att det förekommer en  
mängd suspekta uppgifter från B i polisförhören. Om B:s uppgifter 
i polisförhören däremot tett sig tillförlitliga och realistiska, så kunde 
denna bedömning anförts mot påverkanshypotesen. Nu är detta inte 
fallet.  
 
Påverkanshypotesen kvarstår så långt jag haft tillgång till material 
och är den av de två konkurrerande hypoteserna som är väl förenlig 
med de befintliga uppgifterna i det material jag haft tillgång till.  
 
Det kanske bör tilläggas att någon annan form av påverkan som  
jag inte kunnat uppfatta i materialet skulle kunna vara därutöver 
inblandad, t.ex. en social konflikt mellan grupperingar i stadsdelen 
eller religiös motsättning. Det skulle kunna tänkas vara lättare för 
ett barn inom muslimsk religion att ange någon kristen än någon 
muslim som förövare när det pressas.  
  
Dock är den påverkan från mor, moderns medhjälpare och från 
polisens förhörsledare. som konstaterats fullt tillräcklig som  
förklaring till de av barnet B i polisförhören anförda uppgifterna.  
En idag rätt omfattande forskning av Rosenthal, Ceci, Loftus m.fl. har 
visat att det räcker med förväntningar eller några få ledande frågor för 
att påverka en del barn (långtifrån alla) att producera felaktiga 
uppgifter.  
 
Efterskrift 2010 
Den åklagare som hade hand om fallet ansökte om att få anlita en  
sakkunnig, men fick nej på detta. Den misstänktes försvarsadvokat 
uppfattade polisens utredare som pådrivande för att ensidigt söka få 
fram uppgifter som talade för att brott begåtts (förhören genomfördes 
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enligt dialogutskrifterna obestridligen på det sättet). Åklagaren 
ansattes av försvarsadvokaten med påtalande av underligheter i 
förhörsmaterialet och var upplyst om att försvaret anlitat en 
sakkunnig.  
 
Jag fick i uppdrag att avge yttrande under utredningstiden utan 
tillgång till förhör med ett antal vittnen på skolan som inte hörts eller i 
vart fall hade inte förhörsprotokollen vidareförmedlats till 
försvarsadvokaten ännu. 
  
Advokatens tanke var att låta åklagaren ta del av min skrift så långt – 
ibland har påpekanden i sakkunnigyttranden föranlett nedläggning.  
 
Kort därefter meddelade åklagaren ett nedläggningsbeslut utan att 
ännu ha fått tillgång till vad jag skrivit. Hur åklagaren tänkte vid 
nedläggningen är inte känt för mig. Kanske hade några motsägande 
vittnesmål från personal dykt upp? Eller kanske tedde sig barnets 
beskrivningar osannolika? Eller hade barnet uppgett att det hittat på 
uppgifter? Såvitt kan förstås fullföljdes inte förundersökningen och 
några motsägande vittnesmål redovisades inte. En möjlighet som  
man kan spekulera i är att pojken själv såg till att den historia som  
socialt verkar ha påtvingats honom av modern och hennes 
medhjälpare havererade genom att han trappade upp till alltmer 
bisarra uppgifter i polisförhören. Men närmare tillhands ligger nog 
tolkningen att han sökte tillgodose moderns, hennes medhjälparens 
och förhörsledarens förväntningar och uppfattning om vad som var 
sant – gjorde så gott han kunde utan att bekymra sig om att alla de 
vittnen han namngav skulle komma att falsifiera en del uppgifter. 
Detta kan ha legat utanför hans förståelsemöjligheter av hur 
förhörsmaterial kan användas.  
 
Den misstänkte led stor skada psykiskt, socialt och ekonomiskt under 
och efter utredningstiden. Det ensidiga sättet att driva polisförhören 
kan ha avsevärt förlängt utredningstiden och kan även ha skadat 
barnet och familjen, t.ex. genom att konstruera och förstärka en 
felaktig bild av vad som inträffat.   
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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 ignoreras i polisutredningen, men åklagaren kan ha haft en eller flera 
vid nedläggningsbeslutet 
 
- bakåtreferat görs av förhörsledaren, vilka kan vara rätt eller fel och kan innebära att 
felaktigheter förs in eller att förhörsledaren agerar hjälpminne och stabiliserar uppgifterna, 
dvs. hindrar kritisk prövning t ex genom att ge möjlighet för motsägelser att uppkomma i 
uppgifter 
 
- cirkulär ”logik” på så sätt att utredningen bedrivs utifrån en utgångsföreställning som man 
med olika tillvägagångssätt och tankefel försöker få bekräftad, dvs. söker sluta cirkeln genom 
att undvika alternativa förklaringar till anklagelserna 
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredaren tycks omedveten om sin egen och andra 
personers påverkan på barnets uppgiftslämnande 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- falsifieringsfel på så sätt att falsifiering av anmälningshypotesen inte eftersträvas – den 
måste överleva sådana ansatser om den skall kunna kvarstå 
 
- försvinnandefel på så sätt att en misstänkt person försvinner ur utredningen 
 
- ledande frågor ställs – instämmande svar på ledande fråga kan uppkomma under påverkan 
av frågan 
 
- motsägelser ignoreras 
 
- mutor från mamman tillåts 
 
- omvärldsanalys ignoreras, dvs. de sociala processerna i området innefattande olika  
etniska, religiösa, kriminella m.fl. grupper och sociala motsättningar klargörs ej – utan 
utredning kan inverkan av sådana faktorer knappast uteslutas. I detta fall hade den utpekade 
förövaren annan religion än pojken och dennes familj. Det borde inom såväl polisen som 
socialtjänsten och skolan finnas personer med god fältkännedom, som kan intervjuas.  
  
- sanningsfrågan ignoreras från förhörsledarens sida, tar ej upp den med barnet 
 
- sanningsillusionen, dvs. allas vår tendens att tro att sådant som uttalas är sant, något som gör 
det svårare att uppfatta fabuleringar och lögner 
 
- skevt frågeurval används (innebär att alternativa hypoteser ignoreras) 
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- symtombevisning används, vilket inte är möjligt då symtom i regel kan uppkomma på ett 
flertal/många olika sätt och i synnerhet kan symtombevisning inte anföras när utredningar av 
anförda symtom inte ens gjorts längs en tidsaxel och med beaktande av tänkbara inverkande 
faktorer.  
 
-  symtomutredningar görs ej, men ändå anförs symtom 
 
- undvikande av motevidens 
 
- uppföljningsmissar görs av förhörsledaren 
 
- utsageanalytiskt tankefel på så sätt att inte uppkomsten av de centrala och avgörande 
utsagorna om sexuella övergrepp noga undersöks, särskilt alla de påverkningar barnet utsattes 
för av modern och hennes medhjälpare; detta är inget som förhörsledaren noga går igenom 
med barnet i polisförhören 
 
Fler tankefel kan förstås förekomma.  
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