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Sammanfattning. Syftet är här att tydliggöra utredningsmetodiska problem i en 
förundersökning med misstanke om sexuella övergrepp från en äldre pojke mot en 
skolflicka. I förundersökningen används förutsättande strategi och omfattande metod- och 
tankefel påvisas. En sakkunnigutredning av psykologen Egil Ruuth påvisas vara extremt 
undermålig ur utredningsmetodisk, källkritisk och logisk synpunkt. En mängd tankefel 
listas summerande. Granskningen av Ruuth har intresse även av det skälet att denne var det 
ledande namnet inom den ovetenskapliga Lundaskolan inom den svenska s.k. 
vittnespsykologin..  
 
Bakgrund 
Jag har av advokat AA 1999-04-06 fått i uppdrag att granska utredningsmetodik och 
tillförlitlighet i förundersökningsmaterialet i aktuellt mål. Jag har även fått i uppdrag att ur 
kritisk-vetenskaplig synvinkel granska utredningsmetodik och hållbarhet i den 
sakkunnigutredning som den av Rättvisestad tingsrätt förordnade leg. psykolog Egil Ruuth 
ingivit 1998-12-10. All granskning skall enligt uppdraget baseras på befintligt material.  
 
Jag saknar tidigare kännedom om eller relation till de i målet berörda personerna och har 
inte haft kontakt med någon av dem i samband med uppdraget.   
 
Målsäganden har här avidentifierats och betecknas som Lena, förkortat till L och den 
misstänkte betecknas med M. 
 
Material 
Följande material har tillställts mig:  
1. Förundersökningsprotokoll 990317, vilket inkluderar förhörsutskrift och 
sammanfattningsprotokoll av förhör samt bilaga med karta och fotografier. 
2. Videoband 54 minuter med inspelning av det första förhöret med målsäganden. 
3. Brev från advokat AA till polismyndigheten 990323 och svarsbrev från 
polismyndigheten 990326.  
4. Sakkunnigutredning och -utlåtande i målet av leg psykolog Egil Ruuth 
    981210.  
 
Därutöver har jag begärt socialtjänstens material angående målsäganden, men inte erhållit 
detta. Det bör påpekas att det på sid. 36 i dialogutskriften av första förhöret med 
målsäganden står följande direkta hänvisning till detta material: 
 
F: Kommer Du inte ihåg vilken historia Du ljög ihop? 
L: Nej! Läs utredningen i stället, det står väl där! 
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Socialtjänstens material torde ha ett värde såväl för att klargöra helhetssituationen kring 
målsäganden för klargörande av tillförlitlighetsfrågor kring centrala utsagor.  
 
Den sakkunniges metodik 
Den grundläggande utgångspunkten vid granskningen är föreskriften om "saklighet och 
opartiskhet" (RF 1 kap 9§) samt objektivitetsprincipen vid förundersökning i RB 23 kap 4§. 
Enligt objektivitetsprincipen skall även sådant som talar till den misstänktes fördel 
eftersökas och redovisas.  
 
Jag utgår från vedertagna principer för saklighet i kritisk-vetenskaplig verksamhet, 
inklusive logik, mätteori och källkritik (se t ex Edvardsson, 1996; Edvardsson, 1998abc; 
Nunnally, 1967). Vidare utgår granskningen från forskningsresultat och kritisk diskussion 
inom internationellt publicerad forskning inom psykologi och i viss mån annan forskning. 
Granskningen bedrivs med textanalys. För mer detaljer hänvisas till min högskolelärobok 
"Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor"  (2:a rev. uppl. 2003).  
 
Begreppet "tillförlitlighet" används och kan enligt etablerad psykologisk mätteori uppdelas 
i två aspekter, som båda måste beaktas vid en bedömning av tillförlitlighet hos utsagor. 
 
1. Reliabilitet, dvs. stabilitet, hos utsagor. Om utsagor förändras på ett betydelsefullt sätt 
och i synnerhet om de motsäger varandra så föreligger inte tillförlitlighet. Att mätvärdet 
blir samma eller nästan samma vid upprepad mätning är ett grundläggande krav i många 
vetenskapliga sammanhang.  
 
Enbart stabilitet vid upprepningar av utsagor är inte tillräckligt för att en utsaga skall 
bedömas som tillförlitlig. Även icke ifrågasatt validitet enligt punkt 2 krävs, annars skulle t 
ex ett med samma betydelse flera gånger upprepat felaktigt uttalande anses tillförlitligt utan 
vidare trots någon eller några omständigheter som leder till ifrågasättande.    
 
2. Validitet, dvs. en utsagas överensstämmelse med faktiska förhållanden, med vad som 
faktiskt har hänt eller är fallet. I vissa fall kan det vara möjligt att kontrollera validiteten 
hos utsagor mot andra säkra uppgifter. I många fall är det inte möjligt att fastställa om en 
utsaga är giltig eller inte. Vid bedömning tas då hänsyn till vilka felkällor eller hot mot 
validiteten som föreligger i det aktuella fallet. Föreligger felkällor och hot av betydelse kan 
en utsaga inte anses tillförlitlig enligt vetenskapligt synsätt. 
 
Om en utsaga bedöms som tillförlitlig så innebär detta inte nödvändigtvis att den 
överensstämmer med faktiska förhållanden, t ex kan det finnas problem kring utsagan som 
inte är kända. Om en utsaga bedöms som otillförlitlig så innebär detta inte nödvändigtvis 
att den är felaktig. En utsaga kan emellanåt vara korrekt även om det föreligger 
omständigheter som bör leda till att den förkastas. När vi inte har säker kännedom om vad 
som faktiskt hänt används omständigheter hos och kring utsagan för att avgöra frågan om 
tillförlitlighet/otillförlitlighet hos uppgifter.  
 
Inom historievetenskaplig källkritik (se för en kort historisk översikt Nationalencyklopedin 
under "källkritik", där professor Odén skrivit) tillämpas sedan seklets början vissa 
källkritiska kriterier och principer vid tillförlitlighetsbedömning av historiska uppgifter (se 
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t ex Erslev, 1926/1958; Dahl, 1967; Nilsson, 1973; Torstendahl, 1978; Weibull, L., 1913; 
1948-49; Hultgård, 1997). Inom beteendevetenskapen har Scharnberg (1993, 1996) 
tillämpat källkritiska kriterier vid tillförlitlighetsbedömning liksom jag själv (Edvardsson, 
1996; 1998ac). Även i juridiska sammanhang förespråkas uppenbarligen källkritik (se t.ex. 
Gregow, 1996, angående krav på uppgifter vid incestmål).  
 
Historikern Torstendahl (1978) hävdar om de källkritiska kriterierna att de ger  
"vetenskapligt grundad anledning att misstänka att vissa påståenden kan vara falska. 
Däremot kan man ofta inte hävda, att de utmönstrade påståendena är falska."  
 
Vidare påpekar Torstendahl (1978) att 
"Källkritiken är en sållningsprocedur. Den säger inte att de påståenden som klarar denna 
procedur under alla omständigheter måste vara sanna. Den innebär i stället att en 
vetenskapligt grundad misstanke om falskhet riktas mot somliga påståenden. Dessa får då 
inte användas för att besvara den avsedda frågeställningen." 
 
Grundprincipen i den granskningsmetod baserad på kritisk-vetenskapliga grundprinciper 
och speciellt på internationellt etablerad psykologisk mätteori och etablerat källkritiskt 
tänkande, som här används, kan kort sammanfattas på följande sätt: 
 
Om betydelsefulla risker och hot mot tillförlitligheten påvisas vad gäller lämnade uppgifter 
(utsagor), så skall uppgifterna förkastas.  
 
Jag företräder här ett så långt metodiken och min förmåga medger strikt kritiskt-
vetenskapligt synsätt och mitt sakkunnigyttrande skall inte uppfattas som att jag gör något 
uttalande i frågan rörande vad som faktiskt har hänt, skuldfrågan etc. Jag fäster endast 
domstolens uppmärksamhet på några viktiga frågor rörande utredningsmetodik och 
tillförlitlighetsbedömning i det mig tillställda materialet. Arbetssättet påminner härvid i 
princip om det som tillämpas av Svensk bilprovning, revisionsbyråer, byggnadsinspektörer 
etc, när de prövar bilar, ekonomihantering, byggnader m.m. med avseende på hållbarhet, 
korrekthet etc. Jag framför i linje med den här antydda inom många samhällsområden 
vedertagna granskande traditionen ett antal anmärkningar och påpekanden rörande 
utredningsmetodik och tillförlitlighet. Arbetssättet torde vara i linje med hur HD ser på den 
sakkunniges roll (NJA, 1992, 67, sid 465): 
"Experterna kan bl.a. bidra med nyttig bakgrundsinformation och fästa rättens 
uppmärksamhet på möjliga felkällor".  
Felkällor kan finnas i såväl utredningsmetodiken som rörande de uppgifter som lämnats.  
Domstolen svarar givetvis själv för den samlade utredningen i målet.  
 
Med anledning av innehållet i fallet inleder jag med några allmänna forskningsanknutna 
avsnitt med bakgrundsinformation, som avser att något underlätta och fördjupa förståelsen 
av de anmärkningar som därefter framförs rörande utredningsmaterialet. 
 
  
Förhörsmetodik: strategi, teknik och analys 
Det är  en viktig utgångspunkt för förhör och förhörsanalys att Regeringsformen 1 kap 9§ 
föreskriver "saklighet och opartiskhet" vid myndighetsutövning. Objektivitetsprincipen vid 
förundersökning finns för övrigt inskriven i Rättegångsbalken 23 kap 4§. 
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"Vid förundersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala emot den misstänkte, 
utan även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis, som är till hans förmån, 
tillvaratagas." 
 
Refererade lagrum innebär t ex i en rimlig tolkning att en utredare måste arbeta med lika 
ansträngning för att söka evidens såväl för som emot en hypotes om t ex misshandel, 
sexuellt utnyttjande etc. Att enbart söka evidens för en hypotes innebär att man gör sig 
skyldig till det vanliga tankefel, som i internationell facklitteratur benämnes "confirmation 
bias" (ungefär ensidigt bekräftelsesökande). Detta innebär rimligen också att alternativa 
hypoteser noga måste prövas. Därutöver innebär det rimligen att påverkan på förhörda 
genom t ex förutsättande, pressande, ledande etc situationer och frågor skall undvikas och 
kontroller ske i den mån detta inte helt kan undvikas. Kontroller kan möjligen ske genom 
ledande situationer och ledande frågor i motsatt riktning. Svaren på ledande frågor kan vara 
användbara om de innebär motsvar, men inte om de innebär svar i linje med situationens 
eller frågans tendens, speciellt inte vaga medsvar eller motsägande svar till andra svar. 
Förhållandena är så komplexa att svaret på en viss fråga kan påverkas av samtliga 
föregående frågor och svar och andra påverkningar (inkl tidigare förhör och samtal), inte 
bara av närmast föregående fråga. Närmast föregående fråga kan vara neutral, men svaret 
kan ändå styras av tidigare förhör (inkl avgivna svar), tidigare ledande frågor eller av 
ledtrådar i situationen i övrigt, t ex ansiktsuttryck, känslostämningar, förväntningar m. m. 
Jag skall här antyda en del påverkande faktorer vid förhör. 
 
 
              I. Faktorer före förhöret som kan påverka enskilda svar 
                 - barnets kunskaper, erfarenheter direkt erhållna eller via  
                    media 
                 - barnets begreppsliga och språkliga förmåga 
                 - situationer och händelser, t ex vuxnas agerande,  
                    omedelbart omhändertagande, transport till förhör, 
                    vad som händer på förhörsplatsen före förhöret och hur barnet  
                    tolkar situationer och händelser 
                 - budskap och förväntningar från vuxna före förhöret 
                 - budskap och förväntningar från andra barn före förhöret 
                 - vilken uppfattning barnet bibringats om vad förhöret    
                    gäller och om betydelsen av att lämna sanna uppgifter 
                 - ev motiv att ändra på uppgifter 
 
            II. Faktorer under förhöret som kan påverka enskilda svar 
                - förhörsledarens yttranden 
                - förhörsledarens paraspråk (dvs. fenomen kopplade till tal  
                   som inte är ord, t ex tonfall, tempo, pauser, skratt,  
                   hummanden, harklingar osv.) 
                - förhörsledarens icke-verbala tecken/ s.k. kroppsspråk,t ex  
                   blickar, ansiktsuttryck, gester, hållning, beröringar av den    
                   förhörde, 
                   rörelser/förflyttningar, avstånd till den förhörde 
                - rumsliga och tekniska förhållanden, t ex närvaro av  
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                   lekobjekt, ritmateriel, möbleringens art och utformning  
                   mm 
 
Vid ett svar på en viss fråga nr n råder en situation enligt  
figur 1, där föregående händelser påverkar senare.  
 
                Före-faktorer vad gäller situationer,  
                budskap, egna tolkningar mm 
 
                Rumsliga, materiella faktorer 
                vid förhöret 
 
                Fråga 1                                        Svar 1           Fhl reaktion 1 
                (+ paraspråk 
                 + icke-verbala tecken) 
                Fråga 2 (++)                                 Svar 2         Fhl reaktion 2 
                Fråga 3 (++)                                 Svar 3         Fhl reaktion 3 
                ...                                                ... 
                Fråga n-1 (++)                              Svar n-1   Fhl reaktion n-1 
                Fråga n (++)                                 Svar n      Fhl reaktion n 
 
 
Figur 1. Principskiss över påverkanssituationen vid ett svar på en fråga nr n i ett förhör. 
Svaret  tänks påverkat av alla föregående faktorer, frågor, svar och förhörsledarreaktioner 
på svaren.  
                  
Det går inte att först påverka ett barn med t ex budskap före förhöret eller ledande frågor i 
början av förhöret och sedan ställa neutrala frågor och hävda att svaren på dessa skulle vara 
tillförlitliga. Det är också så att barnets svar innebär en inlärning, t ex kan felaktig inlärning 
av svar ske i förhör. Svaren kan befästas genom operant (konsekvensstyrd) inlärning, t ex 
genom att de väcker intresse, gillande etc. hos förhörsledaren, vilket kan uttryckas med 
ansiktsuttryck, ord, gester mm.  
 
Det är också så att förhörsledarens formulering av frågor påverkas av vilka svar barnet gett 
på tidigare frågor. Om förhörsledaren ställer en förutsättande, ledande, pressande etc. fråga, 
så kan denna styra fram ett felaktigt svar, vilket i sin tur kan styra fram en fråga med t ex 
felaktiga förutsättningar osv. osv. Det ena felet kan ge det andra i en lång kedja. 
 
Det har påpekats i bl.a. en forskningsöversikt av Guerin (1986) att en människas beteende 
påverkas när en eller flera andra människor är närvarande - forskarna talar om s k "social 
facilitation", dvs. underlättande av t ex socialt accepterade beteenden. Guerin talar om 
  
"a conformity or normative response to gain approval. In the presence of evaluating or 
observing others, behaviors which elicit social approval or avoid social disapproval are 
more common". (s 64)  
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Detta är något att tänka på även vid förhör. Vid förhör går förhörsledaren in och regisserar 
hela situationen samt ställer frågor och påståenden, varvid graden av påverkan ökar utöver 
de grundläggande här påpekade närvaroeffekterna.  
  
När det gäller samtal med barn är det väl känt och ofta påpekat att det största problemet att 
få sanningsenliga svar uppkommer genom att barn ofta vill ge de svar som de tror att den 
vuxne vill ha (se t ex Ceci & Bruck,1993; Donaldsson,1978; Doverborg & Pramling,1991; 
Underwager & Wakefield,1990). Det är också viktigt att ha så god kontroll som möjligt 
över hur utsagor uppkommer och påverkar varandra även utanför förhörssituationen/erna. I 
vilken/vilka situationer uppkommer de första utsagorna? Vilka har barnet talat med före 
förhöret om den aktuella saken och vad exakt har sagts och frågats? Sådana samtal kan ge 
upphov till föreställningar, minnesförändringar, falska minnen mm. Forskning rörande 
situationer där den ena parten ingetts förväntansskapande information rörande den andra 
har i mängder av experiment visat hur lätt förväntanseffekter på den andres beteende 
uppkommer (se t ex Hewstone, 1989). T ex visade ett experiment av Snyder & Swann 
(1978) att förväntanseffekter lätt uppstår i samspel mellan två personer. I ett experiment 
med två grupper intalades person A att person B var antingen "fientlig" eller "icke-fientlig". 
Man fann att person B började bete sig fientligt eller icke-fientligt beroende på vad man 
sagt till person A och utan att person B informerats om vad som sagts. Förhörsresultat med 
speciellt barn måste därför bedömas utifrån vilka förväntningar och vilken övertygelse 
förhörsledaren har. Det varnas allmänt i internationell facklitteratur för övertygade 
förhörsledare (se t ex Ceci & Bruck,1993; Jones, 1992; Raskin & Esplin, 1991). Det har 
också visats vid experiment hur barn försöker besvara även bisarra frågor med 
hopkonstruerade svar (Hughes & Grieve, 1980) och samma gäller vid en del barnförhör (se 
t ex Underwager & Wakefield, 1990). Ceci, Crotteau, & Huffman (1994) redovisar 
forskning rörande s k "source misattribution errors" (källhanteringsfel) hos barn vid förhör, 
dvs barnet tror att det verkligen varit med om något som det fått höra om från annat håll, t 
ex  av förhörsledaren, eller enbart tänkt på. Det har också visats inom mängder av 
inlärningsforskning (se t ex Schwartz & Reisberg, 1991) att beteenden lätt kan utvecklas 
genom att man förstärker successiva approximationer (närmanden) till det önskade 
beteendet. I socialt samspel används sådant som uppmärksamhet, blickar, hummanden, 
nickningar, uttalanden etc. som förstärkare av andras beteende. Socialtjänstsamtal, 
polisförhör, läkarsamtal etc. utgör inga undantag från sådana processer.  
 
Om man som utredare undviker strikt prövning av hypoteser för respektive emot och 
dessutom alternativ hypotesprövning eller inte beaktar felmöjligheter och 
tillförlitlighetsproblem, så föreligger avsevärd risk för att de bedömningar man arbetar fram 
blir felaktiga.  
 
I Rikpolisstyrelsens rapport 1991:5 "Vittnesförhör" ges en relativt lättillgänglig 
framställning om problem vad gäller frågor vid förhör. Det påpekas hur förhörsledaren kan 
förvanska informationen och lätt kan påverka vittnen till felaktiga minnesuppgifter. Den 
fria berättelsen förordas. Pressfrågor betraktas som olämpliga. De innebär press före frågan 
eller press efter frågan. De kan innebära att frågan upprepas eller att betydelsen av frågan 
understryks före frågan. Starkare press ger fler felaktiga upplysningar enligt Smith (1986) 
och enligt en färsk studie i Örebro (Axelsson, 1999) så uppkommer ett flertal olämpliga 
fenomen vid även mild press. Det påpekas också i RPS-rapporten att vissa frågetyper "är 
särskilt ägnade att påverka och leda den hörde och bör därför under alla förhållanden 
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undvikas". Exempelvis nämns som de farligaste förutsättande frågor. Vidare nämns bl.a. 
valfrågor av olika slag och förväntansfrågor. Med ledande frågor avses frågor som genom 
sitt innehåll, form eller sätt för deras framställande inbjuder till visst svar (RPS, s 58). 
Smith (1986) har funnit att det finns stor risk för att (neutrala) vittnen svarar i 
överensstämmelse med ledande frågor. Mycket tyder på att vittnets egna förväntningar och 
de förväntningar han tror att andra har, lättare kan göra honom till offer för ledande frågor 
(RPS, s 63). Det påpekas också att hypotetiska frågor ("om"-frågor) ofta kan leda till 
felaktiga svar. Det är också så att resultaten av senare förhör påverkas av vad som skett vid 
första förhöret. Minnet kan påverkas vid första förhöret. RPS-rapporten pekar också på hur 
språkbruksskillnader mellan förhörsledaren och den förhörde kan leda till fel. När det gäller 
barn accentueras rimligen detta problem. 
Det konstateras med fet stil att "varje förhörsledare måste vara medveten om att 
kommunikationen mellan den hörde och förhörsledaren är en komplicerad kedja av 
tolkningar och verbala återgivningar och att det ligger en stor fara i att vara omedveten om 
detta förhållande (a.a., s 81f). 
Ett annat problem i förhör är vad som i transaktionsanalytisk teori (Schiff-skolan) brukar 
betecknas som "discounts", dvs ignoreranden/förbiseenden/nedvärderingar, i detta fall 
beträffande vad den förhörde säger. Förhöret fortsätter som om svaret inte existerat. T ex 
"Slog pappa dig?" - "Nej, det gjorde Olle." - "Kan du berätta hur pappa slog dig." Detta 
slag av beteende innebär att förhörsledaren inte kan relatera till verkligheten (i dessa 
episoder) och inom transaktionsanalysen betecknas detta slag av grava "discounts" som 
patologiska. Om förhörsledaren inte lyssnar och är följsam till de uppgifter som 
framkommer blir tillförlitligheten låg. I Örebro har vi funnit vid genomgång av 
förhörsutskrifter att det förekommer relativt stora mängder av felreferat, pragmatiska 
slutsatser etc uttalade av förhörsledaren i löpande förhör och som inte har saklig grund i det 
tidigare sagda i samma förhör (Edvardsson, Axelsson, Björck, & Hallenberg, 1998).  
 
Exempelvis belyser de återgivna tio felaktiga förhören rörande sexuella anklagelser med 
barn i Underwager & Wakefield (1990)  vilka absurda uppgifter som efterhand kan växa 
fram i felaktigt genomförda förhör. Underwager & Wakefield har konstruerat 
kategorisystem för värdering av förhörsledarens frågor och barnets svar - detta har översatts 
och tillämpats på ett svenskt polisförhör av Hoonk (1993). T ex klassificeras frågor i 
"objektiva" respektive "påverkande". Jämför exempelvis frågan "Vad hände?" med frågan 
"Vad gjorde pappa?" - i den sista riktas svaret in mot pappa och det förutsätts att han gjorde 
något.  
 
Det finns anledning påpeka att svenska juridiska teoretiker åtminstone sedan 1950-talet 
varnat för förutsättande. ledande etc frågor. Exempelvis anger Hemming-Sjöberg (1952) 
"förutsättningsfrågan" som "den farligaste", vilket han inte är ensam om. Även Leche & 
Hagelberg (1958) påtalar olämpligheten av olika typer av felaktigt ställda frågor. Det finns 
också anledning upprepa justitierådet Gregows (1996) påpekande rörande incestmål: "Det 
förutsätts att förhöret har hållits på oklanderligt sätt...". Inom logisk teori avvisas felaktiga 
och argumentativa frågor (se t ex Walton, 1991). Internationella utsageanalytiker brukar 
ange olämpliga frågor på en checklista för utredningars validitet, till exempel anger Steller 
& Boychuk (1992) såväl "suggestive, leading or coercive questioning" som "overall 
adequacy of the interview" (jfr termen förhörsstrategi som jag senare använder i detta 
yttrande) som anledningar att förkasta uppgifter (se även Raskin & Esplin, 1991). En stor 
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mängd intervjutekniska frågor rörande barn tas upp i en nyligen utkommen 
forskningsbaserad bok av Poole & Lamb (1998).  
 
Samtalsminne och dokumentation 
Den mycket begränsade forskning som idag finns om samtalsminne (se t ex 
Edvardsson, 1997; Edvardsson & Sund, 1998) visar att människor normalt inte ens kan 
minnas enstaka meningar i samtal exakt. Vi reducerar informationen till något eller 
några teman som vi med enstaka ord ur samtalet och genom egna ord ger en 
beskrivning av. Bortfallet av teman är stort (de flesta teman försvinner efter relativt kort 
tid) och många fel i form av förvrängningar, tillägg, överdrifter etc. förekommer. Det är 
dessutom så att vi minns fel och gör felaktiga tolkningar av vad som sagts, medan 
samtalen pågår, t ex refererar polisens förhörsledare ofta fel bakåt i  pågående 
barnförhör (se Edvardsson, Axelsson, Björck, & Hallenberg, 1998). Vid 
journalanteckningar eller protokoll som bygger på omedelbara anteckningar under 
löpande samtal uppkommer förändringar, borfall och fel. Felen ökar med 
anteckningarnas längd (Edvardsson, Gunnarsson, & Kolterjahn, 1998; Jönsson, 1988). 
Vad gäller barn föreligger också problem med samtalsminnet (Edvardsson, Gustafsson, 
& Ringström, 1998).  
 
Den befintliga forskningen pekar på att uppgifter om vad som sagts i samtal är 
behäftade med stora bortfall, missuppfattningar och fel oavsett formen för 
rapporteringen (anteckningar omedelbart eller senare, muntlig återgivning). Detta får 
utredningsmetodiska konsekvenser. I de fall där vi har anledning ställa stora krav på 
samtalsinformationens kvalitet krävs objektiv registrering, för barn helst 
videoupptagning. Objektiv registrering krävs även för att kunna kontrollera urvalet av 
frågor, utformningen av frågorna och utfrågarens reaktioner på svaren. I det här aktuella 
fallet förekommer skriftlig återgivning av samtal med barn utan att metodiken anges 
och utan möjlighet till kontroll över vare sig urval av frågor eller utformning av frågor 
respektive utredarens reaktioner på barnets svar.              
 
Lögn och sanning   
Det torde bara vara en mindre del av felaktigt lämnade uppgifter som bör betraktas som 
lögn i betydelsen avsiktligt vilseledande genom medvetet felaktiga påståenden och/eller 
genom förtigande av viktig information. Misstag, minnesfel, tankefel, felsägningar, 
språklig otydlighet, förvirring, förväxling av inre och yttre, förbiseenden, bristande 
noggrannhet, skämt osv torde svara för en stor del av förekommande vilseledande 
uppgifter.  
 
Det finns knappast någon principiell skillnad mellan vuxna och barn (frånsett de allra 
minsta) vad gäller förmåga att ljuga och förekomst av lögner, men uppkomstbetingelser 
kan delvis skilja sig åt. Vad gäller påståenden om sexuella övergrepp så kan dessa avse 
dels falska anklagelser och dels falska förnekanden, vilka båda förekommer hos såväl 
vuxna som barn (Bussey, Lee, & Grimbeck 1993; Robinson, 1996). Det finns således 
ingen vetenskaplig grund för schablonpåståenden av typen "Barn ljuger aldrig/alltid om 
sexuella övergrepp". Robinson (1996) diskuterar relationen mellan låtsaslekar, 
drömmar och lögn hos barn och hävdar att det kan hos barn, som mer lever i en 
låtsasvärld, uppkomma svårigheter att skilja på fantasi och verklighet.. Forskning (Ceci 
& Bruck, 1993; Dunn, 1988) pekar på att bedrägligt beteende kan förekomma ner till 3-
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årsåldern. Barns förståelse av sanning och lögn kan även vara annorlunda än vuxnas 
(Perry, 1995). Enligt Lickonas (1983; kopplad till Kohlbergs teori) stadieteori för 
moralisk utveckling (kommenterad  för rättsliga sammanhang av Perry, 1995) förstår 
inte barn så gamla som 9-12 år betydelsen av att tala sanning på det sätt som tonåringar 
och vuxna gör.  
 
"Children at this level usually want to say whatever pleases important adults. As their 
ability to make inferences improves, they become adept at reading the intentions and 
desires of adults. Thus testifying truthfully can be compromised when the child says 
what he or she thinks an important adult wants to hear." (Perry, 1995, p. 82) 
 
Det förhållandet att barn inte uppfattar sanningsfrågan på samma sätt som vuxna (en del 
vuxna har en outvecklad uppfattning) talar för nödvändigheten av att vid barnförhör 
klargöra denna fråga noga för barnen. Detta är även något som påpekas av en del 
forskare i artiklar rörande barnförhör. Svensk praxis i polisförhör verkar vara att 
sanningsfrågan inte berörs i början av barnförhören. På sin höjd kommer den upp i form 
av någon uppföljningsfråga senare eller i slutet. Enligt min uppfattning bör 
sanningsfrågan klargöras och betonas för alla som förhörs och i synnerhet för barn.  
 
Perry (1995) liksom många andra forskare betonar att utredande samtal med barn vid 
sexuella övergrepp 
 
"must collect data without having preconceived conclusions about whether the child 
was or was not abused" (p 92).  
 
En annan fråga rörande lögn av vuxna och barn är möjligheten att upptäcka när 
människor ljuger respektive talar sanning. Ekman (1991) redovisar forskning som visat 
att det i praktiken inte går att avgöra när människor ljuger eller talar sanning genom att 
iaktta dem och till exempel försöka använda beteendetecken, t ex skruva på sig etc. 
Experiment med att upptäcka lögn har ofta visat att bedömare till och med lyckas sämre 
än slumpen. Vid de upprepade experiment vi gjort med rutinerade utredare respektive 
nybörjare på universitetet i Örebro samt föräldrar och barn ligger resultaten 
genomgående på slumpnivå eller sämre än slumpen. Detta kan sammanhänga med att 
människor använder fel kriterier när de försöker avgöra om någon talar sanning och 
även med att det i många fall inte finns iakttagbara skillnader mellan falska och sanna 
berättelser. En typ av argument som ofta förekommer i praktiska sammanhang är att 
uppgiftslämnaren gråter eller visar andra känslor. Det är väl känt att gråt och andra 
känslouttryck kan förekomma även i övertalande, bedrägliga etc syften från personer 
som har förmåga att gråta. Reflekterar vi det minsta över sammanhang i vilka barn 
gråter, så inser vi att gråt ofta används för att skaffa sympati eller fördelar eller ge 
trovärdighet etc. Även vuxna använder gråt och andra känslouttryck på detta sätt, till 
och med vid examination på universitet. Gråt och liknande är således vanskliga 
sanningskriterier - de kan lika gärna vara tecken på att en lögnaktig uppgiftslämnare 
söker söker avleda eller övertyga.  
 
Forskning rörande möjligheter för experter att upptäcka lögner har gett negativa 
resultat. Psykologer låter sig lätt luras av personer som simulerar vissa tillstånd; 
forskare har t ex funnit att nioåriga barn kan simulera hjärnskada så väl att 
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professionella psykologer låter sig luras (Sjöberg, 1989; Faust & Ziskin, 1988). Horner, 
Guyer & Kalter (1993a) har studerat hur experter bedömer huruvida sexuella övergrepp 
ägt rum och konstaterar: 
 
"As it is, the deception-detecting abilities of various experts, including mental health 
specialists, has been empirically demonstrated to be decidedly poor".  
 
"Rates of false positive classification have been shown to be many times greater than 
the rates of false negative classification." (dvs  det är mycket vanligare att falska fall 
bedöms som äkta än att äkta fall bedöms som falska) 
 
Horner, Guyer & Kalter (1993b) uttalar följande slutsatser:  
"Courts should be highly cautious in relying on clinical experts in child custody cases 
entailing allegations of child sexual abuse. Practitioners should be candid with courts 
concerning the absence of diagnostic precision in such cases." 
 
En möjlig väg att utifrån iakttagelse kunna se om någon ljuger eller inte skulle kunna 
vara att känna personen väl och kunna se förändringar i beteendet. Polis, åklagare, 
domstolar och andra utredare har sällan sådan kännedom att de kan göra sådana 
jämförelser. Möjligen kan föräldrar, släktingar, daghemspersonal och lärare som många 
gånger träffat ett barn ha bättre möjligheter att avgöra om det föreligger lögn eller inte, 
men detta är ännu en öppen fråga forskningsmässigt.  
 
Det kan ibland vara möjligt att genom textanalys avgöra om lögn, eller åtminstone 
felaktiga uppgifter, förekommer, genom jämförelser med andra uttalanden från 
personen, jämförelser med kända fakta eller andra förhållanden. En viktig analys som 
bör göras är att så långt möjligt klargöra centrala utsagors uppkomstbetingelser, 
påverkande faktorer (inkl utredares agerande), spridning och förändringar. Detta 
klargörande kan föranleda källkritiska reflektioner av stor betydelse.  
 
Det förekommer metoder (t ex Raskin & Esplin, 1991; Bekerian & Dennett, 1995),  där 
ett antal påstådda sanningskriterier ("realitetskriterier", "content criteria" etc) letas 
textanalytiskt (t ex logiskt sammanhängande, detaljer, känslouttryck etc). Dessa 
metoder lider, frånsett att de ibland tillämpas lösligt och godtyckligt, av logiska och 
vetenskapliga svagheter. Det har med rätta anmärkts av forskare (t ex Berliner & Conte, 
1993; Wells & Loftus, 1991) att sanningskriterierna anger hur bra övertalningsbudskap 
texten är, inte hur sann den är. Det är en logisk skillnad på hur övertygande texten 
verkar och hur sann den är. Alla kriterierna kan användas av den som vill övertala med 
ett falskt budskap. En annan allvarlig logisk invändning är att metodiken inte parallellt 
använder sig av kriterier på att texten inte är sann (medvetet eller omedvetet falsk) och 
därigenom uppkommer tankefelet ensidigt bekräftelsesökande. En annan invändning är 
bristen på empiriskt vetenskapligt stöd av någon betydelse vad gäller att kunna 
diskriminera mellan äkta fall av sanna respektive osanna berättelser. En fjärde 
invändning är att även om kriterierna skulle empiriskt kunna visas effektiva på 
gruppdata vad gäller att skilja på sanna och osanna berättelser, så kan inte gruppdata 
med till exempel 75 procent träff med acceptabel tillförlitlighet föras in i avgöranden 
rörande enskilda fall. Lamb et al (u.å) konstaterar i en färsk forskningsöversikt att "the 
precision is still too poor to permit forensic application"(precisionen är ännu för svag 
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för att tillåta rättslig tillämpning). Ett enskilt fall kan råka vara ett sådant fall, där 
metoden inte förmår diskriminera, t ex kan en talangfull lögnare som uppfyller 
kriterierna komma att bedömas som sanningssägare. Det är fullt tänkbart att fall med 
talangfulla lögnare tenderar att gå till rättsliga avgöranden, dvs. att en 
överrepresentation av lögnare kan förekomma i rättsliga sammanhang. En ytterligare 
komplikation är att trosföreställningarna rörande sanningskriterier i viss utsträckning är 
eller kan bli kända av förhörsledare och av berörda professionella , vilka kan ställa 
frågor och uppvisa förväntningar på material i syfte att bättre tillgodose kriterierna. Om 
dessutom en och annan uppgiftslämnare känner till kriterierna undergrävs de än mer.  
 
Det kan nämnas att Ceci (1993; se Cederström, 1996) visat videoinspelningar från 
intervjuer med barn, som i experiment avgett grovt felaktiga berättelser. Cirka 1000 
barnexperter (forskare eller kliniker) fick se på videofilmade intervjuer med barn angående 
vad som skulle ha hänt vid ett verkligt besök av en man som kallades Sam Stone på en 
förskola. De flesta bedömarna kom till felaktiga bedömningar. Det var till och med så att de 
barn som gav mest felaktiga skildringar av händelseförloppet uppfattades som de mest 
trovärdiga. De professionella lät sig även luras av berättelserna vid ett annat av Cecis 
experiment, där barn på grund av intervjuteknik och suggestibilitet uppgav att de fastnat 
med fingret i en råttfälla. Ceci hävdar på vetenskapliga grunder att man genom att se och 
höra en videoinspelning inte kan avgöra om ett barn talar sanning eller ej. Färska 
experiment av Marie Carlsson vid Örebro universitet under min ledning med sex olika 
videoinspelade berättelser av barn i 10-års-åldern visar att grupper av vuxna studerande 
respektive föräldrar inte kunde avgöra om berättelserna var felaktiga eller inte.  
 
Falska anklagelser 
Erfarenheten och forskning visar att falska anklagelser kan förekomma om allt möjligt:  
drogmissbruk, psykisk störning, sjukdom, vanvård av barn, barnmisshandel, mord, rån, 
stöld, våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, hot, lögn.  
 
Begreppet "falsk anklagelse" kan vara svårhanterligt, då det ofta inte går att avgöra om 
anklagelsen är garanterat falsk ( samma kan gälla för begreppet "sann anklagelse"). Det kan 
vara omöjligt för den som falskt anklagas att motbevisa. Därför är det lämpligare att tala 
om fall utan påvisad saklig grund - bevisbördan åvilar den/dem som anklagar, vilket inte 
verkar vara allmänt accepterat. Utredningsarbete utgår ofta metodiskt felaktigt från 
antagandet eller övertygelsen att anklagelsen är sann och inriktas på att precisera 
anklagelsen.   
 
Ur utredningsmetodisk synpunkt är det viktigt att försöka förstå något om hur falska 
anklagelser uppkommer.  I samband med 1600-talets häxprocesser i Sverige 
(Ankarloo,1971; Hiärne, 1676) skapades falska fall genom ryktesspridning och angiveri, 
falska vittnesmål från vuxna och i mycket stor utsträckning genom falska vittnesmål av 
barn, som ofta mobiliserades som vittnen och suggererades att berätta om Blåkullafärder 
med de påstådda häxorna och vad som försiggick på Blåkulla.  
 
Hiärne har beskrivit hur barnen härvid utgick från sin vardagserfarenhet. Exempelvis 
beskrev en bondes barn Blåkulla som en förgylld variant av livet på en gård, medan ett barn 
till en snickare i Stockholm gav en beskrivning nära sin vardagserfarenhet i staden. Liksom 
i en del av dagens förhör med barn om sexuella övergrepp skapades vad som kan betecknas 
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som imaginativa variationer utifrån den kända verkligheten som svar på de vuxnas 
förväntningar. Vid "bevisningen" användes den s k additionsprincipen på triviala tecken. 
Denna är minst lika aktuell mer än 300 år efteråt vid anklagelser.   
 
Redan Wachtmeister (1943) redovisar analyser av ett stort antal falska fall med sexuella 
anklagelser från barn och ungdomar, bl.a. med socialt överförda föreställningar. Trankell 
redovisade sitt Lars-fall 1956, där socialpsykologisk analys ledde till en annan slutsats än 
den traditionella polisiära "confirmation bias"-metodiken (ensidigt bekräftelsesökande).  
 
I internationell facklitteratur finns många falska fall beskrivna och även epidemier eller 
snarare sociala katastrofer med mängder av falska anklagelser, t ex i Cleveland i England, i 
Jordan i Minnesota, i Bjugn i Norge och i Roum i Danmark. Sverige har hittills varit 
förskonat från liknande händelser. Ett exempel på större internationellt arbete utgör 
Underwager & Wakefields bok om "The real world of child interrogations", som ger en 
inlärningsteoretisk belysning och redovisar ett tiotal felaktigt genomförda barnförhör samt 
analyserar felaktiga intervjuarbeteenden.  Green (1986), Jones & McGraw (1987), Klajner-
Diamond, Wehrspann & Steinhauer (1987),  Mikkelsen, Gutheil & Emens (1992), Poole & 
Lamb (1998), Weissman (1991) och många andra forskare (bl a svenskarna Lindblad och 
Scharnberg) har påvisat eller diskuterat uppkomsten av falska fall med sexuella 
anklagelser. Horner, Guyer, & Kalter (1993ab) har som påpekats vid experiment påvisat 
professionellas/experters starka benägenhet att bedöma falska fall som äkta, medan de 
sällan bedömer äkta fall som falska.  
 
Ur det vetenskapliga materialet har växt fram en bild av vilka faktorer som tenderar att 
dyka upp. Återkommande faktorer enligt forskning och rättsfall verkar enligt min 
bedömning vara följande:  
 
- förutsättande, ledande och pressande förhörsmetoder, inklusive upprepade förhör   
- överföringar av idéer mellan barn  
- vårdnads- och umgängeskonflikter, familjekonflikter   
- psykisk störning hos anmälaren (gäller även myndighetspersoner) 
- falskanmälaren har ett stort intresse för sexuella övergrepp, har läst om detta, gått på kurs, 
själv varit utsatt etc. - en fixerad tolkningsrepertoar verkar finnas när en sådan 
falskanmälare ställs inför allehanda tecken 
- anmälaren fabulerar eller ljuger 
- bristande kunskaper bl.a. om utredningsmetodik hos  
myndighetspersoner, förmåga till hypotestänkande saknas, diverse  
tankefel, bl.a. tolkningsfel 
- osakliga grupprocesser, skvaller och rykten inom myndigheter 
- okunnighet och "overconfidence" bland sakkunniga - ofta saknas  
  självkritik 
- starkt känslomässigt engagemang hos daghemspersonal, socialarbetare, terapeuter m fl  
- terapimetoder med t ex hypnos, styrd dagdröm, uppmuntran att försöka minnas, 
suggestioner om att patienten varit utsatt osv kan ge upphov till falska minnen (s.k. "false 
memory syndrome") 
- felaktig användning och feltolkning kring barns beteenden med s k  
  anatomiska dockor 
- dålig tillgång till medicinska normdata, medicinska felbedömningar 
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- massmedial påverkan genom t ex TV-program 
- påverkan från psykoanalytiska schabloner och tankefel 
- ovetenskapliga tolkningar och oförmåga till hypotestänkande hos  
   sakkunniga psykologer, barnpsykiatrer m.fl. 
- falsk anmälan eller tidigare misstankar ger upphov till ytterligare falsk anmälan 
 
Någon gång kan ett barn ha motiv att ljuga eller ha svårt att skilja på inre och yttre 
verklighet. Men det är enligt tillgängliga data de vuxnas misstankar, förutsättande 
inställning, påverkan på barnen och bristande kritiska tänkande som är huvudproblemet vid 
uppkomsten av fall utan saklig grund. Liknande evidens skulle lätt med naivistisk metodik 
kunna tillskapas kring de flesta barn och handlingar.  Proportionen sakligt otillräckligt 
underbyggda anmälningar påstås ha vuxit under senare år (Hellblom Sjögren, 1994) och det 
anges vara vuxna som initierar det stora flertalet, inte barn.  
 
 
Anmärkningar rörande förundersökningsmaterial 
Jag kommer här att ta ett dokument i taget och hänvisa till sidnr i 
förundersökningsprotokollet 990317.  
 
1. Socialnämndens anmälan 971127 
Socialnämnden har ingivit en skrivelse daterad 971126 med preciseringar kring anmälan. 
Det framgår inte att skrivelsens uppgifter skulle ha bestyrkts av uppgiftslämnarna.  
 
a) uppgifter 
Från flickan L:s mor har inkommit uppgifter om att hon varit utsatt för sexuella övergrepp. 
Samtidigt uppger modern "att hon har visst tvivel över sanningshalten i L:s historia". 
Modern "menar att L vid ett flertal tillfällen ljugit och fantiserat ihop historier".  
 
Från flickan L genom familjehemsmamman har 971110 inhämtats uppgifter om att L skall 
ha varit cirka 10 år då hon blev utsatt. "L tror att det har hänt 6-7 gånger, kanske fler. L 
har svårt att komma ihåg över hur lång tidsperiod övergreppen pågick, men nämner att det 
kanske rör sig om ca ett år. L har svårt att berätta vad han utsatte henne för, men bekräftar 
till slut att det rör sig om fullbordade samlag." (dvs. ledande utfrågning antyds här genom 
termen "bekräftar").  
 
Vid utfrågning av socialtjänstens personal 971124 i familjehemmet är L osäker på antalet 
gånger övergreppen skett "men tror att det rör sig om ca 10 gånger". Hon har svårt att ange 
tidsperspektiv men vet att det hände både då familjen bodde på S-gatan och H-gatan i X-
ort.  
 
De övergrepp som anges är: 
Typ 1. första övergreppstillfället på en skolgård 
Typ 2. "L berättar själv att övriga övergrepp skett då hon sovit över hos pojkens lilla syster 
eller varit och lekt med henne" 
"Vid övernattningarna har pojken gått in till L i lillasysterns rum." 
Typ 3. "Vid lektillfällena har han börjat retas med henne. Lillasystern har då sprungit ut ur 
huset och inte hört när L ropat på henne. Dessa småbråk har många gånger lett till att L 
utsatts för sexuella övergrepp som resulterat i fullbordade samlag." 
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Det kan anmärkas att det i det övriga, senare utredningsmaterialet (förhören med L) inte 
framkommer någon som helst grund till uppgifterna om 6-7 respektive "ca 10" sexuella 
övergrepp, då endast två påstådda övergreppshändelser beskrivs och osäkerhet råder om 
vad som därutöver kan ha förevarit. Det framkommer inte i det övriga, senare 
utredningsmaterialet någon som helst beskrivning av att L skulle ha utsatts för samlag 
enligt typ 3 ovan. Det beskrivs ett fall enligt typ 1 och ett fall enligt typ 2.  
 
b) utredningsmetodiken 
Det framgår att socialtjänsten påbörjat utredning, vilket är polisens sak. Någon som helst 
dialogredovisning eller säkrad dokumentation finns uppenbarligen inte. Press och ledande 
frågor gentemot flickan L beläggs i skrivelsens text liksom motreaktioner från flickan på 
pressen. Till exempel: 
"Vi beslutade att snarast besöka L och försöka få henne att berätta mer." 
"L blir mycket arg och ledsen... reser sig upp och lämnar mötet utan att ha sagt något mer 
om övergreppen."  
"L har svårt för att komma ihåg.... svårt för att berätta...bekräftar till slut..." 
"CC poängterar för ut att hon inte har ställt några ledande frågor...." (vilket betyder att 
hon ställt frågor och hon har frånsett kompetensproblemet att bedöma frågemetodiken 
ingen realistisk möjlighet att i minnet avgöra om förutsättande, ledande, pressande etc. 
frågor ställts, när ljudinspelning saknas). Det är min erfarenhet att samtalsutskrifter från 
lekmannasamtal med barn brukar innehålla avsevärt fler och grövre förutsättande, ledande 
och pressande frågor än utskrifter av professionella samtal, som även de ofta innehåller 
avsevärda mängder ledande etc. frågor. Dessutom handlar utredande samtal i första hand 
om rimlig utredningsstrategi (dvs. icke förutsättande),  inte om enskilda 
frågeformuleringar.  
 
 Det framgår att flickan L pressas avsevärt. 
"Det är tydligt att L tycker det är jobbigt att tala kring övergreppen och håller ofta handen 
för ansiktet under samtalets gång. Hon är mycket nervös och spänd." "Hon har svårt att 
ange tidsperspektiv...." 
"L klarar inte att tala kring vad som då skedde och blir då ombedd att skriva ned detta." 
 
Det är polisens sak att sköta utredningsarbetet och utan att socialtjänsten först går in och 
påverkar utan att dokumentera sina förehavanden på ett noggrant sätt med inspelning och 
dialogutskrift. Det framgår av skrivelsen att socialtjänsten, inräknat familjehemmet, på ett 
omfattande sätt har undergrävt ett korrekt polisiärt utredningsarbete genom att bedriva 
utfrågningar och genom att i dessa osakligt och oetiskt  pressa flickan och inta ett ensidigt 
förutsättande och ledande förhållningssätt. Om det är så att flickan antytt för mamman i 
förtroende något som inte är sant för att få sympati etc., så inses lätt vart det kan leda när 
hon möter vuxna utfrågare som förutsätter att det som antytts inträffat. För att inte tappa 
ansiktet inför modern m. fl. och utfrågarna kan hon i ett sådant läge känna sig tvingad att 
anpassa sig och konstruera svar på frågorna. Dessa svar kan hon sedan delvis glömma bort, 
vilket kan förklara varför vissa uppgifter i detta skede sedan inte återkommer i 
utredningsmaterialet eller tonas ner inför en mer saklig polisiär metodik.  
 
Allmänt sett torde det inte vara särskilt ovanligt att barn i förtroende uttalar felaktiga 
uppgifter till sina föräldrar i det ena eller andra syftet. Även vuxna emellan torde inte 
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felaktiga förtroliga uppgifter vara särskilt ovanliga. Antydningar kan dessutom vara 
flertydiga och börja tolkas på ett sätt som inte var avsett, dvs. en uppgift behöver inte vara 
felaktig för att drabbas av felaktig tolkning. Kommunikation har många andra funktioner än 
att överföra sanningsenliga informationer, t ex övertalning, uppmärksamhetsskapande, 
social kontakt, protest, att kunna undvika tystnad eller fylla tiden etc. En möjlig tolkning av 
det förhållandet att flickan L blev mycket arg och ledsen är att det kan ha varit en förtrolig 
kommunikation som får besvärande konsekvenser om den betraktas sann. Även tolkningen 
att hon inte vill ge spridning åt en  
sann uppgift är möjlig.  
  
När socialtjänst eller polis utreder utan att beakta alternativa möjligheter finns risk för 
felaktiga utredningsresultat. 
 
2. L:s skrivelse 971124 
Som framgått av de föregående kommentarerna så tillkommer de två handskrivna sidorna 
under press från två handläggare inom socialtjänsten och behöver inte nödvändigtvis återge 
något som hänt utan kan återge något som förväntas av de två pressande vuxna som 
förutsätter att sexuella övergrepp faktiskt inträffat. Påverkanssituationen finns inte inspelad 
eller dialogdokumenterad.  
 
Som kommer att framgå fortsättningsvis förekommer betydelsefulla skillnader mellan den 
version L skriver ner och det hon uppger i polisförhöret även om förloppet i stort anges 
vara det samma, t. ex. förekommer inte uppgifterna om att L ropade på hjälp och att M höll 
för munnen  i skrivelsen. Anmärkningsvärt är även påståendet i skrivelsen:  
"Men det hände igen gång på gång."  (min understrykning)  
I polisförhören kort efter kan L endast specificera ytterligare ett tillfälle i samband med 
övernattning. I övrigt är hon inte säker på om det förekommit fler gånger.  
 
3. Första polisförhöret med flickan L 971209 
Förhöret äger rum på polisstation och varar 54 minuter. Förhörsutskriften är i dialogform, 
men utskriften från bandet är inte bestyrkt. Den motsvarande videofilmen fångar upp både 
förhörsledaren och flickan, men är ganska oskarp vad gäller flickans ansikte. Även här 
skall jag peka på ett antal hot mot tillförlitligheten.  
 
a) den påverkan som socialtjänsten enligt sin egen skrivelse bedrivit utgör naturligtvis ett 
hot mot tillförlitligheten hos de uppgifter som flickan lämnar i polisförhöret.  
 
Strikt sett bör uppgifterna förkastas på grund av socialtjänstens agerande, ett sakligt 
polisiärt utredningsarbete har saboterats genom två stycken icke dialogredovisade 
"förförhör", innan det börjat.   
 
b) det framgår inte vad som sagts från polisens sida (förhörsledaren eller andra poliser) före 
förhöret. 
 
c) frågan om att tala sanning tas inte alls upp till diskussion i början av förhöret utan först 
mot slutet - självfallet bör den tas upp i början. Speciellt som det förekommer uppgifter om 
att flickan tidigare ljugit hade det varit ännu mer befogat att ta upp denna fråga grundligt i 
början av förhöret.  
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d) utredningsstrategiskt arbetar förhörsledaren förutsättande och ensidigt med att få flickan 
L att precisera uppgifter kring de påstådda övergreppen.  
Därutöver berörs endast kort på sid. 36-37 frågan om att L tidigare "ljugit och fantiserat 
ihop historier". Förhörsledaren riktar här, märk väl, frågorna mot andra inträffade 
händelser och inte mot de uppgifter om övergrepp som flickan L lämnat i förhöret. 
Förhörsledaren har inte utredningsstrategiskt prövat andra möjligheter än att förutsätta att 
de påstådda övergreppen inträffat och därmed befinner sig enligt min bedömning 
metodiken i konflikt med svensk grundlag (RF 1 kap 9§) och med objektivitetsprincipen i 
Rättegångsbalken. Andra alternativ än att övergreppen inträffat måste prövas, t.ex. 
psykologiska förklaringar av typ att flickan påverkats av vad som  hände i samband med 
föreläsningen och kamraten på familjehemmet eller förklaringar i relationen mellan flickan 
och modern. I och med att sådana alternativ inte ens prövas i förhöret måste uppgifterna i 
förhöret förkastas ur källkritisk synpunkt. Det uppfyller varken kraven i svensk lag eller 
kraven inom kritisk-vetenskaplig verksamhet på övervägande av alternativ eller andra 
möjligheter. Annorlunda uttryckt är förhöret partiskt genomfört till målsägandens fördel 
och till den misstänktes nackdel. Att det kan vara svårt för förhörsledare att genomföra 
förhör där alternativ prövas förändrar inte det här redovisade sakläget.  
 
e) frågetekniskt förekommer ett avsevärt antal förutsättande, ledande och pressande frågor 
och uppmaningar i förhöret. Det skulle ta för mycket tid och utrymme att här gå igenom 
alla olämpliga frågor, uppmaningar etc. och jag nöjer mig med några exempel.  
 
Exempelvis på sid. 15 startar förhöret kring den centrala frågan förutsättande:  
"Du har ju kommit hit här för en speciell anledning idag, eller hur?" 
"Vad är det som har hänt Dig?" 
"Du har berättat någonting för Din mamma, någonting som har hänt Dig" 
"Skulle Du kunna berätta det för mig också!" 
 
Det är tydligt att förhörsledaren här förmedlar budskapet att något skall ha hänt och att 
flickan skall berätta samma som hon berättat för mamma. Om det flickan tidigare antytt 
inte hänt utan haft en annan funktion i samspelet med modern inses lätt vilken påverkande 
effekt som sådana förhörsfrågor och uppmaningar får. Källkritiskt sett bör de centrala 
förhörsuppgifterna förkastas som otillförlitliga på grund av förhörsledarens förutsättande 
och partiska sätt att fråga redan från starten. Uppstarten med de förutsättningar som då 
anges är  en mycket avgörande fas i ett första förhör.  
 
Ett annat tidigt exempel på icke godtagbar strategi och frågeteknik utgör en närmast 
ordergivande sekvens med förutsättande uppföljning på sid. 17: 
 
L: Jag vet inte. 
F: Men jag har ställt en fråga till Dig, L, som jag vill att Du besvarar! (min 
understrykning; godtar ej svar, ger order) 
L: Ja.  
F: Vad är det som har hänt? Vad är det han har "varit på Dig" med? (förutsättande) 
L: Sexuellt övergrepp. 
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I stället för att gå försiktigt fram, ta flickans motstånd som en möjlighet att vad som 
tidigare antytts kan vara fel och pröva alternativa möjligheter, så går här förhörsledaren in 
med en utifrån sin auktoritetsposition närmast tvingande uppmaning eller order. I denna 
order förutsätts även att flickan kan ge svar. På ordern svarar flickan lydigt "Ja" och 
därefter ställer förhörsledaren ännu en förutsättande fråga. Om inget övergrepp hänt inses 
lätt vilka konsekvenser detta sätt att fråga kan få. Förhörsledaren har inte enligt lagens 
objektivitetsprincip rätt att enbart gå in med förutsättningen att det antydda skulle ha hänt.  
 
Ett annat exempel på ledande sekvens finns på sid. 23 
F:  Hm. Försökte Du skrika på hjälp? (ledtrådsgivande fråga) 
L: Ja. (medsvar till frågan) 
F: Vad skrek Du då? 
L: "Hjälp!" (medsvar med användning av ord i frågan)  
 
När frågor ställs på detta sätt och medsvar följer, så saknar svaret sakligt värde. Det kan 
vara korrekt eller det kan vara en förhörsartefakt (icke äkta svar på grund av sättet att 
förhöra). Därefter kan ytterligare förhörsartefakter uppkomma. I detta fall följer följande 
omedelbart efter: 
F: Hm, vad gjorde han då? (förutsätter i frågan att han gjorde något) 
L: Han höll för min mun och sade, att om jag inte var tyst så skulle det hända ändå mer.  
(detta kan vara ett äkta svar eller det kan vara påhittat för att svara upp mot förhörsledarens 
förväntningar - det kan vara fritt påhittat eller med ledning av egna erfarenheter, andras 
erfarenheter eller idéer från media, t ex är det rätt vanlig idé att någon håller för munnen 
och den senare delen av svaret påminner om en vanlig hotelse om stryk etc., när ett barn 
inte håller tyst)  
 
Ett annat fenomen är påverkan genom felaktiga referat av vad som tidigare sagts, t.ex. på 
sid. 25 finns följande sekvens: 
 
F: Ja, hm. Men du sade själv att Du trodde att Du varit 9, 8, 9, 10 eller någonting sådant, 
sade Du va? 
L: Ja, jag vet inte.  
 
Vad som tidigare sagts framgår av följande sekvens:  
F: Hur gammal var Du? 
L: Jag vet inte. 
F: Vad tror Du? 
L: 8, kanske 9, jag vet inte.  
 
Här framgår att flickan svarat "Jag vet inte" och att det är förhörsledaren själv som 
använder ordet "tror" samt att flickan efter press säger "8, kanske 9, jag vet inte", vilket 
stämmer dåligt med förhörsledarens referat, där även åldern 10 tillagts utan grund i tidigare 
svar och "jag vet inte" tagits bort.  
 
Inverkan av ledande valfråga framgår av t.ex. sid. 29: 
 
F: Hm. Hur länge höll han på där med Dig då? 
L: Jag vet inte. 
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F: Vad tror Du? Var det en timme eller var det en halvtimme eller var det 5 minuter eller? 
(trevalsfråga, när L sagt "Jag vet inte") 
L: En halvtimme kanske. (tar det mittersta alternativet och osäkerhetsmarkerar med 
"kanske") 
F: En halvtimme?  
L: Ja, jag vet inte.  
F: Det är rätt lång tid. (värderar) 
L: Ja, jag vet inte.   
F: Du vet inte, nej. Kändes det som det var lång tid? (ledande fråga) 
L: Ja. (medsvar på ledande frågan) 
 
Sammanfattningsvis är det källkritiskt sett uppenbart att inte bara utredningsstrategin utan 
även frågetekniken leder till ett källkritiskt förkastande av uppgifterna i förhöret. 
Kombinationen av ensidig utredningsstrategi och felaktig frågeteknik blir 
utredningsmetodiskt mycket allvarlig.  
 
g) det finns ett högfrekvent svarsfenomen som hotar tillförlitligheten, nämligen den stora 
omfattningen av "Jag vet inte"-svar plus en del andra osäkerhetsmarkörer typ "kanske", 
"kommer inte ihåg" samt "nej"-svar på frågor från förhörsledaren om huruvida hon kommer 
ihåg etc. Frekvenserna från och med sid. 15, där de påstådda övergreppen börjar beröras 
redovisas i tabell 1.  
 
Tabell 1. Frekvenser för vissa osäkerhetsmarkörer i flickan L:s svar på sid. 15-38 i det 
första polisförhöret.  
 
"Jag vet inte"                                                       52 
"Nej" (endast i betydelsen vet inte/minns inte)    9 
"Kanske"                                                              5 
"Tror jag/Jag tror"                                                5 
"Jag kommer inte ihåg/minns inte"                       3 
"Nog"                                                                   3 
                                                                           77 
 
Anm. Vid mer än en osäkerhetsmarkör i omedelbar följd har endast den 
          första räknats.  
 
Som framgår är inslaget av osäkerhetsmarkörer i svaren högt, vilket utgör ett hot mot 
tillförlitligheten. Ett visst mått av osäkerhetsmarkörer ter sig rimligt, men knappast den här 
redovisade omfattningen. Exempel på möjliga tolkningar är att flickan vanemässigt svarar 
vet inte, att hennes minne är dåligt, att hon inte vill tala om saker eller att något sexuellt 
övergrepp inte har inträffat eller kombinationer av dessa. Om påstådda händelser inte 
inträffat kan t.ex. "vet inte"- svar utgöra en försiktig strategi vid utfrågning och en 
konsekvens av att inte ha några minnesuppgifter att använda - "vet inte" innebär att den 
svarande då kan slippa att snabbt tänka fram uppgifter.  
 
h) vissa förändringar och motsägelser av avsevärd betydelse finns i svaren, dvs. uppgifterna 
är på vissa punkter inte stabila.  
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(1). En mycket allvarlig brist på överensstämmelse föreligger mellan förhörsresultatet och 
de av flickan L till socialtjänstens personal lämnade uppgifterna (korrekt referat förutsätts 
här; det torde vara högst osannolikt att socialtjänstens personal skulle ha hittat på 
uppgiften) om att lektillfällen lett till småbråk som "många gånger lett till att L utsatts för 
sexuella övergrepp som resulterat i fullbordade samlag" (min understrykning; se skrivelsen 
på sid. 6 i förundersökningsprotokollet, vad jag tidigare benämnt typ 3 för övergrepp). 
Trots en del press från förhörsledaren efter uppgifter om fler övergrepp framkommer inget 
som helst om dessa påstådda sexuella övergrepp  i polisförhöret mer än att L vid ett tillfälle 
skall ha bitit den misstänkte M i armen (sid. 26-27) utan att något samlag skett. Detta 
innebär en stark misstanke om att uppgiften har konstruerats vid utfrågningen som 
socialtjänstens personal bedrev och att L sedan inte minns uppgiften i samband med 
polisförhöret. Allmänt kan påpekas att sannolikheten att glömma en uppgift om något som 
faktiskt inträffat torde vara mindre än sannolikheten att glömma något man hittat på i 
samband med en utfrågning.  
 
Polisutredningen har inte på något sätt tagit tag i frågan om hur det kommer sig att typ 3 
bortfaller i polisförhöret. Inte heller de följande polisförhören tar tag i denna fråga. Det är 
anmärkningsvärt att förundersökningen på detta sätt brister i noggrannhet. Inte heller den 
anlitade sakkunnige har undersökt frågan om bortfallet av uppgiften om övergrepp av 
modell 3. 
 
(2). En annan allvarlig brist på överensstämmelse gäller påståendena från L om antalet 
sexuella övergrepp. Till familjehemmet CC skall L 971111 ha uppgivit att  
"det har hänt mellan 6-7 gånger, kanske fler". Fjorton dagar efter, 971124, uppger L till 
socialtjänstens personal enligt referat "Antalet gånger övergreppen skett är L osäker på 
men tror att det rör sig om ca 10 gånger". I sin skriftliga redogörelse för 
skolgårdshändelsen skriver L: "Men det hände igen gång på gång".  
 
Denna brist på överensstämmelse kan kanske godtas, men det avgjort allvarliga 
uppkommer i polisförhöret, där L enbart beskriver två övergrepp och anger osäkerhet om i 
vilken utsträckning det förekommit fler övergrepp och inga uppskattningar om antal avges 
längre från L. En källkritisk fråga uppkommer då varifrån L fick sina uppgifter om 6-7 
respektive ca 10 gånger vid de första samtalen samt den skriftliga uppgiften om "gång på 
gång"? Denna fråga har inte berörts i polisförhöret, som därmed brister i klargörande av 
tidigare lämnade uppgifter.  
 
På sid. 18 finns den första sekvensen, där antalet berörs. 
F: Vår. Var det..., hur många gånger har detta hänt, de här sexuella övergreppen? 
L: Jag vet inte, jag räknade inte dem! 
 
På sid. 27 finns en annan sekvens där antalet berörs. 
F: Nej. Har det varit några fler tillfällen då Du har blivit utsatt för sexuella övergrepp av 
M?  
L: När jag sovit över hos X (M:s syster)?  
F: Hm. Vad är det som har hänt då? 
L: Samma sak.  
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På sid. 32 finns följande sekvens som mycket klart motsäger i "förförhören" lämnade 
antalsuppgifter. 
 
F: Nej. Har det hänt fler gånger, som Du kan komma ihåg och liksom...? 
L: Nej. 
F: Det har hänt dessa..., det är dessa två tillfällen då? (min understrykning) 
L: Hm. 
F: Inte fler gånger? 
L: Inte vad jag..., men jag minns inte. (min understrykning) 
F: Du minns inte?  
L: Nej.  
F: Det kan vara så att det var fler gånger då? (ledande påståendefråga) 
L: Ja. 
F: Men det är inget Du kan redogöra för? (ledande påståendefråga) 
L: Nej. 
 
Det ter sig utifrån denna sekvens obegripligt var L har fått de tidigare lämnade uppgifterna 
om 6-7 respektive ca 10 sexuella övergrepp respektive "det hände igen gång på gång" 
ifrån. Misstanke föreligger att dessa konstruerats interaktivt i förförhören utan att det fanns 
någon täckning i L:s minne. Observera att flickan i sekvensen ovan först i fyra efter 
varandra följande svar i princip säger att hon inte kan minnas mer än två gånger. Därefter 
instämmer hon i en ledande påståendefråga från förhörsledaren om att det kan vara fler 
gånger. Därefter instämmer hon i ytterligare en ledande påståendefråga om att hon inte kan 
redogöra för några fler gånger. Utifrån denna sekvens finns ingen minnesgrund för de 
tidigare uppskattningarna. Inget som helst sexuellt övergrepp med anknytning till den 
tidigare av flickan nämnda typ 3 anges här. En liknande sekvens finns även på sid. 35, i 
vilken L på två ställen säger "jag vet inte".  
 
Sammanfattningsvis innebär ur källkritisk synpunkt de påvisade motsägelserna allvarliga 
hot mot tillförlitligheten, inte bara i de aktuella uppgifterna, utan även i övriga av L 
lämnade uppgifter. Misstanke föreligger om att L hittat på uppgifter om sexuella övergrepp 
när hon utfrågats och pressats i samtalen före första polisförhöret och denna misstanke 
drabbar även övriga uppgifter som L lämnar och speciellt de som gäller sexuella övergrepp.  
 
i) L bekräftar i polisförhöret att hon har ljugit ihop en historia om sin f. d. 
socialservicekonsult ("Jag ljög ihop en bra historia bara"), vilken hon anger sig inte 
komma ihåg. Som motiv anges "För att få uppmärksamhet kanske".  
Självfallet utgör den belagda förekomsten av en tidigare lögn i sexuella frågor ett hot mot 
tillförlitligheten även hos senare uppgifter i sexuella frågor rörande annan person.  
 
4. Andra polisförhöret 980325 
Detta har omfattningen 10 minuter, bedrivs förutsättande att sexuella övergrepp inträffat 
och är inte dialogdokumenterat utan enbart kort sammanfattat och uppges godkänt efter 
uppläsning för L. Det är självfallet en utredningsmetodisk brist att inte 
dialogdokumentation  föreligger vid misstanke om ett så allvarligt brott. Enligt min 
erfarenhet föreligger i de flesta liknande rättsfall dialogdokumentation även vid 
uppföljande förhör med målsäganden.  
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Referatet är i hög grad präglat av att L inte minns det som efterfrågas.  
  
 
5. Tredje polisförhöret 990203 
Detta har omfattningen 15 minuter, bedrivs förutsättande att sexuella övergrepp inträffat 
och är inte dialogdokumenterat utan enbart kort sammanfattat. Det framgår inte att L skulle 
ha bestyrkt sammanfattningen. Det bör uppmärksammas att detta polisförhör äger rum efter 
sakkunnige Egil Ruuths båda samtal med L, varför en påverkan från dessa samtal kan 
föreligga. Ruuth har inte haft tillgång till detta förhör i sitt utlåtande. L blir upprörd av att 
på nytt bli utfrågad och avbryter som det verkar detta polisförhör. Inräknat "förförhören" 
och den sakkunniges båda samtal är det nu sjunde gången hon förhörs, varför reaktionen 
synes vara högst rimlig.  
  
I detta uppges för första gången följande: 
"Hon försökte att trycka ifrån honom med sina armar och började också att skrika "aj". Då 
hon skrek la han sin hand över hennes mun och sa till henne att vara tyst."  
Tidigare i det första polisförhöret har L efter ledande fråga från förhörsledaren sagt att hon 
skrek "Hjälp!" och att "Han höll för min mun och sade att om jag inte var tyst så skulle det 
hända ändå mer." I L:s skriftliga redovisning 971124 finns inget om vare sig att L skrikit 
något eller att M hållit för hennes mun. Däremot sägs att när M var färdig "så sa han att om 
jag sa något till någon skulle det hända igen", dvs. en annorlunda version med annan 
syftning. Enligt den skriftliga redovisningen gäller att L "började gråta av smärta" under 
samlaget. Detta finns inte tydligt i de andra versionerna och i utredningssamtal med Ruuth 
skall L ha sagt att "Hon grät inte under själva våldtäkten...". (mina understrykningar) 
Det råder bristande överensstämmelse mellan de fyra beskrivningarna både vad gäller L:s 
och M:s påstådda yttranden. En möjlig tolkning av dessa motsägelser är att de påstådda 
händelserna inte inträffat och att L har svårt att minnas enbart på grundval av de uppgifter 
hon tidigare har uppgivit utan grund i faktiska händelser. Minnesförändringar kan dock inte 
uteslutas, även om de ter sig väl stora. Oavsett grunden utgör motsägelserna ett hot mot 
tillförlitligheten. Frånvaron av dialogdokumentation utgör här ett problem vad gäller att 
mer exakt klarlägga  motsägelser. Det är endast den skriftliga redogörelsen och det första 
polisförhöret som är exakta i formuleringarna. Det tredje polisförhöret och Ruuths 
sammanfattningar är inte ens bestyrkta av den förhörde.  
 
Frånvaron av exakt dokumentation kan missgynna endera parten i målet. Sökandet efter 
vad som faktiskt har eller inte har hänt hindras genom bristande dokumentation.  
 
6. Förhör med L:s mor 971209 och 980324 
Förhören omfattar 110 respektive 5 minuter och finns i sammanfattningsprotokoll som 
anges godkända. Några källkritiskt relevanta uppgifter finns i förhöret. 
 
Det framkommer att L enligt modern var "en sådan person som hela tiden ville vara i 
centrum och bli uppmärksammad". Detta kan innebära en tänkbar psykologisk grund för att 
lämna felaktiga uppgifter, men utesluter givetvis inte att L:s uppgifter om sexuella 
övergrepp kan vara korrekta.  
 
Det framgår även att modern då pojkvännen berättat för henne har "konfronterat D:s 
uppgifter med L och L har då uppgett att D ljög och svamlade". Detta innebär, förutsatt att 
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D och modern är tillförlitliga, att L har gett motsägande uppgifter till D respektive modern 
om sexuellt övergrepp från M. Detta innebär ett hot mot tillförlitligheten. En möjlig 
tolkning av motsägelsen är att uppgiften om sexuella övergrepp var avsedd för en 
begränsad personkrets till vilken inte modern hörde. Ett skäl att begränsa uppgiften kan ha 
varit att den inte var korrekt, men även andra möjliga skäl, t ex i relationen till modern, kan 
tänkas.  
 
Det framgår att L fört fram uppgifter om sexuella övergrepp till en annan flicka på 
familjehemmet efter att en polis varit där och pratat om sexuella övergrepp från M. Detta 
innebär att den uppgift som tidigare förnekats nu enligt L är giltig. Det tidigare påpekade 
hotet mot tillförlitligheten kvarstår, då en motsägande uppgift tidigare har lämnats.  
 
Situationen kring en föreläsning om sexuella övergrepp kan aktivera minnen kring ett 
inträffat övergrepp, men den kan även aktivera minnen kring ett tidigare påhittat övergrepp, 
om vilket uppgifter kan föras fram på nytt. Risk kan föreligga för ett så kallat falskt minne, 
dvs. att något som inte inträffat utan enbart föreställts hos den aktuella personen blir till 
något som upplevs som ett verkligt minne. Allmänt sett är falska minnen om allt möjligt ett 
vanligt fenomen. I de flesta fall blir konsekvenserna triviala, t.ex. när vi återfinner ett 
föremål på annan plats än den där vi absolut minns att vi lagt det eller finner att vi i åratal 
ansett oss säkert minnas att vi betalat dubbelt så mycket för en möbel som den upphittade 
fakturan visar.  Risken för falska minnen ökar med den förflutna tiden och med 
omgivningens förväntningar om att den aktuella händelsen har inträffat. Falska minnen kan 
få bekräftelse genom omgivningen. Felaktiga uppgifter kan naturligtvis även föras fram 
medvetet utan att ha karaktär av falska minnen.   
 
Enligt modern skall L även inför sina lärare ha ljugit om moderns livsföring. Vidare hävdar 
modern att L har beskyllt sin terapeut T för att ha utfört sexuella övergrepp på henne. 
Modern hävdar vidare att L tagit tillbaka dessa uppgifter och påstått att det aldrig hänt utan 
att det var som hon hade fantiserat. L har i det första polisförhöret bekräftat att hon ljugit.  
 
Modern uppger vidare att L  1995 ljugit om var hon övernattat och att detta framkommit 
genom att L inte fanns där hon uppgett att hon var. 
 
Att L tidigare konstaterats ljuga innebär givetvis ett allvarligt hot mot tillförlitligheten i 
hennes uppgifter på så sätt att förhållandet gör det mer tänkbart att de uppgifter om sexuella 
övergrepp som lämnas polisförhören är felaktiga.  
 
7. Förhör med T 971218 
Förhöret omfattar 150 minuter och föreligger i sammanfattningsprotokoll, vilket anges 
genomläst och godkänt. T anger sig vara utbildad socialpedagog och nätverksterapeut. 
Såvitt jag kan förstå saknar T sådan klinisk-psykologisk eller psykiatrisk utbildning att han 
kan tänkas professionellt göra vissa av de bedömningar om "grav emotionell störning" etc. 
som framförs i förhöret. Det går för övrigt inte att förstå vad som skulle utgöra saklig grund 
för påståendet om störning.  
 
T bekräftar att han av L beskyllts för att utfört sexuella övergrepp på L.  
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Det framkommer även från T att T misstänkt att L blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin 
far. "L har konfronterats med  T:s misstankar men förnekat". Detta innebär att L i terapin 
utsatts för temat sexuella övergrepp och närmare bestämt kan ha fått idé från terapeuten att 
hon skulle ha utsatts för sexuella övergrepp, men bytt ut tänkbar förövare 
mot annan person.  Detta sätt att bedriva terapi är destruktivt.   
 
Det framkommer att "L har för T målat upp sexuella fantasier, t.ex. om, att hon älskat en 
hel natt". "T har uppfattningen att L är rädd för sex." "L hävdar sig genom att berätta om 
tabletter, öl och sex." Vi ser här en tänkbar psykologisk grund till att L skulle kunna 
konstruera felaktiga uppgifter om sexuella övergrepp från M, men dessa uppgifter utesluter 
inte att L:s uppgifter kan vara korrekta. . 
 
T anser att "L inte är en rollbestämd person utan är en person som anpassar sig till olika 
situationer". "L vill ha nära kontakt och medlidande". "L måste hävda sig...".  
Även här redovisas uppgifter som innebär en tänkbar psykologisk grund för konstruktion 
av felaktiga uppgifter om sexuella övergrepp.  
 
Den personlighetsbild och i synnerhet den förekomst av felaktiga uppgifter från L som T 
antyder utgör ett hot mot tillförlitligheten. Det bör dock påpekas att en terapisituation inte 
har några sanningskrav på det sätt som ett polisförhör har. Att rapportera sexuella 
övergrepp kan vara sätt att få kontakt, medlidande, att hävda sig och att anpassa sig till en 
omgivning som förväntar sig att få höra om sexuella övergrepp. Den bild som antyds 
behöver naturligtvis inte betyda att L:s uppgifter rörande övergrepp från M är felaktiga, 
men bilden torde vara väl förenlig med att uppgifterna skulle kunna vara felaktiga. L 
beskrivs här som framgår inte som en person som är noga med sanningen, som en som 
aldrig riktar falska beskyllningar, etc.  
 
Anmärkningsvärt i samband med terapeuten är även att L inte för denne i samtalen relaterat 
något om de sexuella övergrepp hon hävdar att M utfört. I en terapeutisk relation och med 
den förtrolighet och sekretess som där råder ter det sig naturligt att ta upp sådana händelser. 
Den sexuella sfären berörs ofta i terapier och har tydligen enligt T berörts även här.  
 
Vad jag uppfattat har frågan inte ställts varför L inte tagit upp sexuella övergreppshändelser 
i terapin. En möjlig tolkning är att händelserna inte inträffat och att det inte funnits några 
detaljer att tala om - dessa kan ha konstruerats vid förförhör och förhör. Men det kan finnas 
andra grunder till att L inte tagit upp saken i terapin.  
 
8. Förhör med pojkvännen D 971222 
Förhöret omfattar 50 minuter och föreligger i ett sammanfattningsprotokoll, som anges ha 
godkänts vid inspelad diktering.  
Enligt D har L för denne berättat om "enbart ett" våldtäktstillfälle, då hon sov över hos en 
flickkamrat. Vad som av L i polisförhör angetts vara det första och mer dramatiska tillfället 
på skolgården har därmed inte berörts med D, utan han har fått det andra våldtäktstillfället 
antytt för sig. Det är anmärkningsvärt källkritiskt att D inte fått berättat för sig såväl det 
första som det andra tillfället (och för övrigt även alla de många fullbordade samlag som 
skall ha inträffat vid lektillfällen, dvs. typ 3-övergreppen). Misstanke uppkommer därmed 
att dessa uppgifter kan ha konstruerats efter att L talade med D om övergreppet vid 
övernattning.  
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Det ter sig anmärkningsvärt att det första och mer dramatiska våldtäktstillfället inte 
beskrivits för D. Detta antyds, vad jag uppfattat, först i utfrågningar av CC 971110 och av 
socialtjänstens personal 971124 och det är först i referatet av den senare utfrågningen som 
det anges vara det "första övergreppstillfället". I de uppgifter som modern 971029 gett 
socialtjänsten verkar enligt texten inte skolgårdsövergreppet heller finnas med - modern 
säger i polisförhöret 971209 att L "inte berättat om detaljer" (FU sid. 43). En möjlig 
tolkning är att uppgiften om det första övergreppet konstruerats senare och eventuellt i 
samband med utfrågningen 971110 (dialogredovisning saknas). Det är även möjligt att 
tänka sig en alternativ förklaring till att L har svårt att tala kring vad som då skedde och blir 
uppmanad att skriva ner. Om övergreppet inte har inträffat och hon ställs inför krav på 
preciseringar som hon inte tänkt ut innan, så blir det svårt att  tala kring övergreppet. När 
hon uppmanas skriva däremot så ges tidsutrymme att konstruera övergreppet, om det inte 
redan finns i minnet. Det rör sig här om en flicka som av den andre sakkunnige bedömts 
fungera väl över genomsnittligt vad avser begåvning. Metoden med att låta inblandade 
skriva är inte lämplig, då den ger tid att efterkonstruera minnen och att personer lätt skriver 
fast sig i felaktiga uppgifter.  
 
Att det första sexuella övergreppet kan ha konstruerats i sina detaljer i skrivelsen på 
uppmaning av socialtjänstens personal 971124 får visst stöd av en sekvens i polisförhöret 
971209 sid. 15-16, nämligen: 
 
F: Är det Du, som har skrivit det brevet? 
L: Ja. 
F: Hm, vad har Du skrivit i det? 
L: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. (min understrykning) 
 
Drygt två veckor efter att hon skrivit skrivelsen så kommer inte L ihåg vad hon skrivit, 
vilket ger visst stöd åt tolkningen att det kan röra sig  om en konstruktion under press. Om 
detta är korrekt så bör det föreligga vissa skillnader mellan skrivelsen och vad som 
framkommer i det första polisförhöret, vilket det gör.  
Som framgått har L en viss obenägenhet att svara och svarar först på order av 
förhörsledaren ("Men jag har ställt en fråga till Dig, L, som jag vill att Du besvarar!") 
 
I skrivelsen står bland annat följande: 
  
1. "Han sa till mig att om jag slutade så skulle det gå snabbt och smärtfritt" 
 
2. "...och jag började gråta av smärta" 
"...det kändes som om någon körde in en stor melon" 
 
3. "jag sprang hem gråtande och gick direkt upp på mitt rum" 
 
4. "Och det hände igen gång på gång." 
 
I första polisförhöret finns följande för varje punkt ovan motsvarande uppgifter och jag ber 
läsaren jämföra själv:  
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1. Sid 21 
F:  Sade han någonting? 
L: Jag vet inte. 
F: Det minns Du inte? 
L: Nej.  
(enligt skrivelsen skall M ha fällt åtminstone två yttranden) 
  
2. Sid 23 
F: Hm. Hur kändes det? (ledande fråga) 
L: Det gjorde ont.  
(De starkare fenomenen gråt och smärta enligt skrivelsen nämns inte) 
 
Sid 23 
F: Vad skrek Du då? 
L: "Hjälp!" 
F: Hm, vad gjorde han då? 
L: Han höll för min mun och sade, att om jag inte var tyst så skulle det hända ändå mer. 
( Enligt skrivelsen har inte skrik på hjälp förekommit utan gråt av smärta. Det sista 
yttrandet som M skall ha sagt när han höll för munnen finns inte i skrivelsen och L har 
ovan sagt sig inte minnas ens om M sagt något.) 
 
3. Sid 25 
F: Hm. Men vad hände sedan då? 
L: Han gick. 
F: Han gick? 
L: Hm. 
F: Och Du då? 
L: Jag låg kvar och sedan gick jag också.  
(Enligt skrivelsen sprang L gråtande hem.) 
 
4. Sid 32 
F: Det har hänt dessa..., det är dessa två tillfällen då? 
L: Hm. 
F: Inte fler gånger? 
L: Inte vad jag..., men jag minns inte.  
(L kan inte minnas mer än två tillfällen i polisförhöret. Var fanns den minnesmässiga 
grunden till uttrycket "gång på gång" i skrivelsen?) 
 
Det kan även nämnas att detaljen i polisförhöret att L skall ha ropat på hjälp inte stämmer 
väl med att L enligt skrivelsen skall ha gråtit.  
 
Det föreligger trots närhet i tid (drygt två veckors intervall) anmärkningsvärda brister i 
överensstämmelse mellan uppgifter i L:s skrivelse och uppgifter i polisförhöret vad gäller 
den påstådda händelsen på skolgården. Dessa utgör ett hot mot tillförlitligheten och kan 
tyda på att händelsen har konstruerats i skrivelsen och inte helt kunnat upprepas på samma 
sätt i senare polisförhör. Vid en inträffad händelse borde överensstämmelsen ha varit bättre 
vid de båda erinringarna, även om perfekt överensstämmelse nog kan anses som överkrav. 
Motsägelserna ger visst stöd åt att en konstruktion skett, men kan även ha annan förklaring. 
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Dock kan anmärkas att sakkunnige Ruuth bedömt att L "fungerar väl över genomsnittligt 
begåvningsmässigt", vilket gör motsägelserna mer anmärkningsvärda än om de 
intellektuella förutsättningarna varit mindre bra.  
 
9. Förhör med QQ 980617 
Förhöret omfattar 20 minuter och redovisas i obestyrkt sammanfattningsprotokoll. Förhöret 
gäller en flickbekant till M som han verkar ha träffat mindre än tio gånger och som han 
enligt hennes uppgift inte försökt ha sex med. QQ har inte uppfattat det som om M hade 
problem.  QQ:s kännedom om M torde vara rätt begränsad.  
 
Innehållet i protokollet föranleder inga anmärkningar mer än att inget som tyder på hot mot 
tillförlitligheten vad gäller M:s uppgifter har framkommit.  
 
10. Förhör med den misstänkte M  
Förhören omfattar 65 respektive 5 minuter och redovisas i sammanfattningsprotokoll som 
anges godkända.  
 
M uppger "att han aldrig lekt med L eftersom han uppfattat henne som liten". "Han hade 
egna kamrater som han var tillsammans med". Enligt M:s uppfattning har han och L "inget 
otalt med varandra och har heller inte haft".  
 
Det borde ha varit möjligt att försöka reda ut med andra initierade källor huruvida det 
förekommit frekventa lektillfällen mellan L och M och dennes lillasyster som L hävdat i 
uppgifter till socialtjänsten 971124. "Dessa småbråk har många gånger lett till att L utsatts 
för sexuella övergrepp som resulterat i fullbordade samlag."  
 
Är det korrekt att det förekommit lektillfällen av detta slag eller är M:s uppgifter korrekta? 
Polisförhören har inte gett av L oberoende belägg för att dessa av L påstådda lektillfällen 
ens skulle ha inträffat. Det är en allvarlig brist i förundersökningen att frågan om, hur 
mycket, var och på vad sätt L och M lekt med varandra inte har utretts.  
 
Det kan anmärkas att M:s föräldrar och lillasyster inte har hörts i frågan.  
 
Det går inte att i förhörsprotokollen med M peka på några hot mot tillförlitligheten vad 
gäller M:s uppgifter.  
 
11. Karta och fotografier från brottsplatsen 990317 
Det saknas fotodokumentation och teknisk beskrivning av det lekredskap som enligt L skall 
ha använts före det första påstådda sexuella övergreppet. I det första polisförhöret och i 
samtal med sakkunnige Ruuth har L gett två olika beskrivningar av typen av lekredskap, 
varav högst en kan vara sann.  
 
Polisförhör sid. 21 
L: Det var ett sådant stort traktorhjul, eller traktordäck, som man åkte runt i.  
... 
L: Nej, den sitter fast och sedan snurrar den runt. 
 
Ruuths utredning 981210, bilaga 2, sid. 3 
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"Hon kommer ihåg att M och hon först lekte i en gunga som bestod av ett traktordäck."  
 
I det ena fallet beskrivs ett snurrande fastsittande däck, i det andra fallet beskrivs en gunga 
bestående av ett däck. Motsägelse föreligger.  
 
Det kan anmärkas att foton och teknisk beskrivning saknas även av den bostad och det 
sovrum i vilken det andra påstådda sexuella övergreppet skall ha ägt rum. Särskilt viktigt är 
hur sovplatserna varit ordnade - både de vuxnas och barnens och vilka rutiner som 
tillämpats i detta hem. Vilken tidsperiod övernattningar skett för L och hur många de varit 
har stor betydelse i målet. Att förhållandena inte utretts kan tänkas missgynna endera 
parten.  
 
 
Några anmärkningar rörande leg psykolog Egil Ruuths sakkunnigutredning och -
utlåtande 1998-12-10 
 
Uppdraget 
Ruuth har av domstolen fått i uppdrag att yttra sig över enbart målsägandens "trovärdighet 
och över tillförlitligheten i hennes uppgifter", vilket han följer enligt redovisade 
definitioner. Uppdraget omfattar således inte att utreda även den misstänktes trovärdighet 
och tillförlitligheten i den misstänktes uppgifter. Det är möjligt att domstolen anser att den 
själv kan svara för detta. Det torde ändå vara en tveksam uppdragsformulering sedd utifrån 
grundlagens föreskrifter om saklighet och opartiskhet samt utifrån objektivitetsprincipen 
vid förundersökningar. Om till exempel den sakkunnige kommer fram till ett för 
målsäganden positivt resultat, så kan den misstänkte, för vilken också resultatet kunde 
blivit positivt, komma i ett mindre fördelaktigt läge i domstolen genom att enbart 
målsäganden får sakkunnigpapper och tillhörande vittnesmål på sin trovärdighet och 
tillförlitligheten i sina uppgifter. Ur saklig synpunkt kan det inte rimligen vara så att 
bedömningar rörande den ena parten automatiskt skall få leda till bedömningar rörande den 
andra parten utan att dennes person och utsagor/uppgifter prövats oberoende.  
 
Ruuths vetenskapliga kompetens ? 
Ruuths vetenskapliga kompetens specificeras inte närmare i utlåtandet. Vad jag förstår har 
Ruuth inte avlagt disputationsprov och erhållit en doktorsexamen (forskarutbildning), 
vilket rimligen borde vara ett minimikrav vad gäller vetenskaplig kompetens för det här 
slaget av utredningar, och även enligt andra bedömares mening.   
 
I övrigt saknas i Ruuths utredning helt vetenskapliga referenser eller hänvisning till inom 
den s.k. Lundaskolan egenproducerade skrifter av något slag. En förfrågan för några år 
sedan resulterade inte i att jag kunde få tag i någon enda skrift där Lundaskolans förerädare 
beskriver sina tankegångar om utredningsarbete.  
 
Ruuths dokumentation av egna samtal 
Ruuth har sammanfattat innehållet i tre egna utredningssamtal i bilaga 2 till sin utredning. 
Det framgår inte på något sätt hur Ruuth har säkerställt dokumentationen av samtalen, 
något som borde redovisats i utredningen. Det framgår inte om samtalen har spelats in eller 
inte, det framgår inte om anteckningar förts under eller efter. Det framgår inte att det sagda 
oavsett hur Ruuth dokumenterat det skulle ha bestyrkts av de två berörda personerna. 
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Självfallet skall en sakkunnig redovisa i sitt utlåtande hur dokumentationen skett och om 
det finns till exempel ljudbandsinspelningar. I ett annat rättsfall upplyste den sakkunnige 
som avgivit ett påstått vittnespsykologiskt utlåtande om detta först i domstolen, vilket inte 
medgav någon möjlighet att lyssna igenom dessa.  
 
Ruuths dokumentation är därmed av avsevärt lägre kvalitet än polisens, där det dels 
förekommer ett långt dialogredovisat förhör med målsäganden och dels i de flesta övriga 
fall har noterats något slag av godkännande från den förhörde av texten. Strikt källkritiskt 
sett bör innehållet i Ruuths sammanfattningar därför förkastas.  
 
Ur utredningsmetodisk synvinkel hade det absolut varit att föredra att Ruuth hade 
dialogredovisat (med möjlighet till kontroll mot ljudband) samtalen med målsäganden, som 
är i fokus för bedömningarna. Detta hade möjliggjort dels kontroll av Ruuths 
utredningsstrategi och frågeteknik och dels detaljerade jämförelser mellan de uppgifter 
målsäganden tidigare lämnat och de uppgifter målsäganden lämnat till Ruuth. I den mån 
bandinspelningar gjorts med målsäganden bör upplysning därom finnas i utlåtandet och de 
bör helst skrivas ut i dialogform. I detta fall finns t.ex. uppgifter i Ruuths sammanfattningar 
som motsäger vad målsäganden sagt i polisförhör - detta innebär att det är viktigt att kunna 
säkerställa och jämföra exakt vad som sagts. Det är även viktigt att kunna kontrollera hur 
den sakkunnige ställt sina frågor och reagerat på svaren.  
 
Ruuths utredningsstrategi 
Det är svårt att kontrollera hur Ruuth strategiskt genomfört samtalen utan tillgång till 
dialogredovisning. Min bedömning utifrån sammanfattningstexten är att Ruuth förutsätter 
att  
de sexuella övergreppen inträffat i sina samtal med L. Jag kan inte heller uppfatta något 
mer betydande mått av kritisk prövning av L:s uppgifter i utredningsstrategin.  
  
Ruuths bedömning av  L:s trovärdighet 
Ruuth definierar i bilaga 1 trovärdighet som en över tid relativt stabil egenskap hos 
individen. Som trovärdig betecknas en person som 
 
1. har en god tids- och rumsmässig orientering 
2. kan skilja mellan egna drömmar/önskningar/fantasier och faktiska skeenden 
3. uppnått en sådan nivå i sin moralutveckling att han/hon kan skilja mellan sanning och 
lögn 
 
Som icke trovärdig betecknas av Ruuth exempelvis någon som på grund av psykisk 
sjukdom hallucinerar samt ett barn som har svårt att skilja på dröm och verklighet.  
 
Jag vill uppmärksamma läsaren på några viktiga egenskaper hos denna redovisade 
definition.  
Ett problem med denna definition som mycket diskuterats inom personlighetspsykologin 
och även anknyter till modern kaosteori är att individer ofta inte uppträder stabilt över olika 
situationer. Ett exempel utgör den klassiska studien av Hartshorne & May (1928) enligt 
vilken människor uppträdde hederligt respektive ohederligt i olika situationer. 
Exempelvis skulle någon kunna vara hederlig (sanningstalande) i affärer, men ohederlig 
(ljugande) gentemot Skatteverket för att ta ett lättbegripligt exempel.   
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Ett annat problem med denna stipulerade definition torde vara att kraven på termen 
"trovärdighet" i vanligt språkbruk är starkare än de Ruuth här anger, varför den 
ouppmärksamme läsaren lätt kan övertolka Ruuths bedömning. Enligt Norstedts svenska 
ordbok betyder trovärdig detsamma som "som förtjänar tilltro" och används både om 
personer och uppgifter. Som synonym anges ordet "tillförlitlig", vilket anges kunna 
användas även om personer och andra källor i betydelsen "vars uppgifter eller löften man 
kan lita på". Skall dessa ordboksdefinitioner följas krävs fler krav än de Ruuth stipulerar.  
 
Ett problem med Ruuths angivna definition är att det finns en hel del personer, där de tre 
angivna kraven är uppfyllda, men som trots detta medvetet lämnar felaktiga uppgifter eller 
medvetet undanhåller uppgifter. Det finns i definitionen inget krav på att en trovärdig 
person inte tidigare fått lämna medvetet felaktiga uppgifter eller undanhålla uppgifter, dvs. 
en person som konstaterats vara en frekvent lögnare blir betecknad som trovärdig, om de 
tre villkoren uppfylls. Detta torde vara i strid med vanligt språkbruk.  
 
I den här aktuella utredningen använder Ruuth konsekvent sin definition och kommer 
utifrån denna förmodligen korrekt i förhållande till definitionen fram till att målsäganden är 
trovärdig i den angivna betydelsen. Härvid har Ruuth i enlighet med sin definition inte alls 
övervägt de informationer som finns om att målsäganden tidigare konstaterats lämna 
felaktiga uppgifter, bland annat vad gäller sexuella anklagelser. Det är viktigt att en 
domstol uppmärksammar att frågan huruvida en person ljuger eller talar sanning inte är 
intressant i definitionen, som endast bekymrar sig om huruvida en person kan skilja mellan 
sanning och lögn. Detta kan förvisso många lögnare och bedragare göra och de kan då bli 
betecknade som trovärdiga utifrån denna definition.  
 
I vardagligt tal däremot torde det vara vanligt att vi betecknar personer och 
uppgiftslämnande källor som upprepat beslås med felaktigheter som icke trovärdiga.  
 
Det är viktigt att en domstol  är klar över innebörden av definitionen.  
 
För min del anser jag att begreppet trovärdighet vad gäller personer kan undvaras i 
sakkunnigyttranden. Det torde vara lämpligare att vara mer konkret rörande vad saken 
gäller.   
 
Det bör påpekas att det finns i materialet inget som tyder på annat än att även den 
misstänkte M skulle vara en allmänt trovärdig person enligt den definition som Ruuth 
stipulerat. Få vuxna torde enligt denna definition kunna anses vara icke trovärdiga, då den 
innefattar även att många lögnare skall anses trovärdiga.  
 
Begreppet tillförlitlighet hos Ruuth 
De resonemang som Ruuth för kring tillförlitlighet förefaller något problematiska. I bilaga 
1 hävdas att tillförlitlighet som begrepp används för att karakterisera en individs utsaga, 
vilket är ett rimligt konstaterande. Därefter konstaterar Ruuth att "En tillförlitlig utsaga är 
en sådan som har sin grund i en faktisk självupplevd händelse." Detta kan vi ofta inte veta 
om utsagorna har och därför gör vi bedömningar av tillförlitlighet hos utsagor utan att 
känna till om den händelse som beskrivs är självupplevd. Begreppet 
tillförlitlighetsbedömning torde därför vara viktigt i detta sammanhang. Vi måste använda 
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andra omständigheter än just kännedom om vad som faktiskt inträffat för att 
tillförlitlighetsbedöma utsagor. Sunt förnuft, källkritik och kritisk-vetenskapliga 
överväganden kan härvid anvisa sådana omständigheter som tyder på bristande 
tillförlitlighet eller efter granskning peka  på  frånvaro av sådana omständigheter av 
betydelse. Ett annat problem har att göra med att en självupplevd händelse kan ha 
uppfattats fel. Ruuth skisserar hur utsagor kan sägas genomgå tre faser: varseblivningsfas - 
minnesfas - återgivningsfas. Framställningen i bilagan ter sig dock skev då han inte går in 
på att det förekommer utsagor som inte alls har vare sig varseblivningsfas eller minnesfas 
och därmed knappast något som kan betecknas som en återgivningsfas. Sådana utsagor har 
en uppkomstfas, då de uppkommer i ett samtal/en skrift och eventuellt någon mental och 
känslomässig upparbetningsfas som föregått uppkomsten. Vidare kan de ha senare 
utvecklingsfaser, där de upprepas, förändras, utvecklas, återtas, förnekas etc. Det är inget 
ovanligt med utsagor som inte är förankrade i något som hänt eller i någon varseblivning. 
Skämt, fantasier, rollspel, lögner, fabuleringar etc. kan höra helt eller delvis till denna 
grupp av utsagor. Det är viktigt att vara uppmärksam på att utsagor om vad som inträffat 
inte sällan skapas interaktivt i samspel med andra människor, t ex under inflytande av vad 
någon annan säger, hur frågor ställs, hur stämningen är etc. och att sanningskrav då ofta 
inte föreligger eller att situationen har otydliga normer. Sådana utsagor kan komma att 
förmedlas till personer som gör antagandet att de är sanna. 
  
Att Ruuth förbigår detta slag av utsagor i samband med klargörande av 
tillförlitlighetsproblem i bilagan antyder att han kan vara mindre benägen att bedöma att 
utsagor kan sakna tillhörande faktiska förhållanden, vilket inte är ett ovanligt fenomen.  
 
Ruuths bedömning av tillförlitligheten i L:s uppgifter 
Ruuth har fått domstolens uppdrag att utreda tillförlitligheten i L:s uppgifter. I stället för att 
effektivt angripa detta förelagda uppdrag genom noggrann textgranskning, så uppställer 
Ruuth ett antal hypoteser om vad som gäller. Dessa kan i och för sig vara rimliga, om den 
sakkunnige skall genomföra hypotesprövning, vilket inte nämns i uppdragsformuleringen.  
 
Ett viktigt problem är att någon viktig hypotes kan bli förbisedd vid uppställandet. I detta 
fall saknas till exempel en hypotes om att L kan ha interaktivt skapat sina uppgifter för en 
begränsad krets av mottagare, vilken vidgas på ett sätt hon inte förutsett,  och att hon sedan 
försätts i en svår förväntanssituation där hon känner sig tvungen att bekräfta och vidhålla 
uppgifterna.  
 
Vid hypotesprövning krävs uppgifter som uppfyller flera grundläggande krav, bland annat 
bedöms ha allsidighet och relevans för hypotesen och även bedöms vara tillförlitliga 
(rimligt säkerställda genom kritisk prövning såsom bestyrkanden av uppgiftslämnare, 
systematisk replikering av berörd, kontroller och källkritisk prövning) samt rimligt 
preciserade. Vidare kan inte hypoteser i komplexa fall prövas genom ensidigt 
bekräftelsesökande utan främst krävs ansträngningar att falsifiera en hypotes (se Popper, 
1959/1992). Om den falsifieras kan den avföras. Om den inte falsifieras genom att 
motevidens framkommer, så kan den provisoriskt antas, eventuellt med en del stöd.   
 
Vid hypotesprövningen utnyttjar Ruuth uppgifter utan att han genomfört en noggrann 
tillförlitlighetsprövning - han verkar mer förutsätta det han enligt uppdraget skall pröva, 
nämligen tillförlitligheten. Vidare förekommer ensidigt bekräftelsesökande (s k 
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"confirmation bias" enligt internationell facklitteratur, se t.ex. Reisberg, 2007), t ex väljer 
Ruuth ensidigt uppgifter för huvudhypotes 1 och inga av de många uppgifter som talar 
emot (se min framställning) anförs här.  
 
Dessutom verkar urvalet av uppgifter för prövning av hypoteserna och antaganden i 
redovisade resonemang lida av rätt stora subjektivitetsproblem. Vilka är de icke öppet 
redovisade principerna för urval (inval respektive bortval)? Varför förbigås vissa viktiga 
uppgifter? Till exempel att L enligt uppgift lämnad 971124 utsatts för fullbordade samlag 
vid lektillfällen? Varför till exempel vissa utvalda uppgifter skulle tyda på att en händelse 
är självupplevd snarare än påhittad och framförd på ett övertygande sätt ger Ruuth ingen 
sakligt godtagbar förklaring till. Med det godtycke som här tillämpas är det lika möjligt att 
välja ut materialuppgifter på så sätt att någon av de andra hypoteserna än nr 1a skulle få 
mest stöd.  
 
Jag skall här för att precisera och konkretisera det sagda något kommentera de 
omständigheter som  Ruuth anför till stöd för hypotes 1 och begränsa mig till endast ett par 
punktkommentarer i övrigt. Liknande kritiska kommentarer gäller övriga hypoteser, vilka 
jag avstår från att gå igenom här, då det här anförda torde räcka för att klargöra den 
bristande sakliga kvaliteten på Ruuths argumentation.  
 
1. Det anförs att L "i det videoinspelade förhöret lämnat en sammanhängande och tämligen 
detaljerad skildring av händelseförloppet vid det första övergreppstillfället".  (Ruuths 
kursivering) 
 
Ett grundproblem med detta argument är att även påhittade berättelser utan svårighet kan 
göras sammanhängande och detaljerade speciellt om den som berättar har begåvnings- och 
erfarenhetsresurser därtill. Det är här, märk väl, en begåvad och sexuellt erfaren flicka född 
i april 1982 som svarar på frågor vid 15-16 års ålder, inte ett litet barn. Personer som 
lämnar falska beskrivningar torde i en del fall eftersträva att göra dem övertygande genom 
sammanhang och detaljer. Detta medför de i forskningen belagda svårigheterna att skilja på 
sanna och falska uppgifter som jag redovisat i inledande avsnitt om "Lögn och sanning". 
Det torde dessutom vara en allmän mänsklig erfarenhet att vi av och till låter oss luras av 
sammanhängande och detaljerade uppgifter som senare visar sig felaktiga. Att en 
beskrivning är sammanhängande och detaljerad kan innebära att den verkar övertygande, 
men utgör som flera internationella forskare påpekat inget kriterium på att beskrivningen är 
sann. 
  
Det går alltså inte att avgöra om en beskrivning är sann eller inte utifrån att den är 
sammanhängande och detaljerad.   
 
Ett ytterligare grundproblem med detta argument är att Ruuth dels inte beaktar uppenbara 
motsägelser mellan L:s tidigare i skrivelse avgivna uppgifter och förhörsuppgifter och dels 
inte beaktar motsägelser inom videoförhöret. Han beaktar inte heller att de uppgifter om 
omfattande samlagsövergrepp enligt typ 3 som flickan lämnat till socialtjänstens personal 
inte alls återkommer i förhören. Rimligt sammanhang föreligger bevisligen inte om vi 
betraktar de totalt lämnade och dokumenterade uppgifterna från flickan. Att tillämpa kravet 
på sammanhang enbart på material från ett eller ett par av de tillfällen flickan lämnat 
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uppgifter och inte beakta sammanhanget med samtliga tillfällen, ter sig inte 
utredningsmetodiskt rimligt.  
 
Ett ytterligare problem utgörs av det förhållandet att vad flickan för länge sedan har 
rapporterat till pojkvännen D och vidare till modern enligt deras uppgifter är det andra i 
polisförhöret specificerade övergreppstillfället i sovrummet. Det går inte att i det befintliga 
materialet påvisa att uppgifter om det första övergreppstillfället skulle ha existerat innan 
socialtjänstens personal uppmanar flickan att skriva ner. Familjehemsmamman CC har  
enligt socialtjänstens anmälan enbart återgett  att flickan skulle ha sagt något om "ett 
tillfälle på skolgården". Det föreligger således möjligheten att detaljer om 
skolgårdshändelsen konstruerats vid socialtjänstens press på flickan att skriva ner något. 
Flera befintliga motsägelser mellan denna skrivelses uppgifter och uppgifter i polisförhöret 
kan tänkas uppkomma genom att flickan inte fullt ut kommer ihåg vad hon skrivit.   
 
Vidare beaktas inte den förutsättande och ledande strategi och metodik som förhörsledaren 
använder i förhöret (enligt sid. 11 anser Ruuth inte att förhöret skulle kunna utgöra en 
påverkanskälla). Alternativa uppkomstförlopp för flickans utsagor ges knappast någon 
möjlighet att framträda i förhöret. Det är även uppenbart att flickan inte spontant avger 
någon berättelse (eller som Ruuth hävdar "skildring av händelseförloppet") i polisförhöret, 
utan hon gör motstånd, anger osäkerhet och svarar först på order, samt lämnar uppgifter 
fråga för fråga. Det är uppenbart att förhörsledaren i hög grad interaktivt genom frågor 
bidrar till att skapa ett sammanhang och bidrar till att flickan kan ge detaljsvar. 
Uppgifternas tillkomst kan inte rimligen berättiga till vare sig beteckningen "skildring" 
eller "berättelse". Dessutom har socialtjänsten bedrivit påverkande "förförhör" med flickan, 
där dialogen inte finns dokumenterad och ingen inspelning skett, vilket innebär stor 
osäkerhet vad gäller graden och arten av påverkan.  
 
Inte heller beaktas den omfattande förekomsten av osäkerhetsmarkörer ("jag vet inte, minns 
inte, kanske" etc.) i flickans svar. Som exempel på den betydelse osäkerhetsmarkörer 
allmänt sett kan ha kan nämnas resultat från en pågående studie vid Utredningsmetodiska 
forskningsenheten, Örebro universitet, under min ledning. Nioåriga barn (28 st.) fick i 
denna bedöma sin osäkerhet-säkerhet rörande vissa av undersökaren utvalda uppgifter som 
de lämnat vid erinring av samtal.  Av 16 som osäkra bedömda uppgifter var endast 2 helt 
korrekta, dvs. sannolikheten att uppgiften var fel när den bedöms som osäker var stor. Som 
jämförelse kan nämnas att av 63 som säkra bedömda uppgifter var 44 st korrekta 
(tidsintervallet till erinring var här åtta dagar).   
 
En kritisk granskning leder således till att Ruuths första argument inte utgör korrekt 
beskrivning utifrån materialet och inte heller äger giltighet som stöd för hypotesen.   
 
2. I nästa argument för hypotes 1 hävdar Ruuth kort utan förklaring att 
"Det faktum att L beskrivit en vardaglig händelse som plötsligt och för henne helt 
överraskande ändrat karaktär, bedöms tala för att  hon berättat om något hon själv 
upplevt."  
 
Att vardagliga förlopp används som beståndsdelar även i falska berättelser torde vara 
trivialt. Det har för övrigt varit lätt att konstruera falska berättelser med sanna vardagliga 
ingredienser vid sidan om det falska i de experiment vi utfört vid Utredningsmetodiska 



 33

forskningsenheten, Örebro universitet. Scharnberg (1996) är en av de forskare som pekat på 
hur falska uppgifter kan uppkomma med vardagliga förlopp som startmaterial. Att beskriva 
ett vardagligt förlopp avgör således inte huruvida andra delar av en berättelse är sanna eller 
inte. De vardagliga förloppen står till disposition för och används av såväl de som talar 
sanning som de som lämnar felaktiga uppgifter (fabulering eller lögn).  
 
Det framgår inte uttalat av L:s första uppgifter i skrivelsen att förloppet skulle ha varit 
"plötsligt" och "överraskande" utan det står följande: 
"Vi kom till skolan och han puttade ner mig vid ett par buskar och började tafsa på mig 
han sa till mig att om jag slutade så skulle det gå snabbt och smärtfritt" (Anm. huruvida 
det står "slutade" eller "sluta" är oklart på min kopia) 
 
Enligt det första polisförhöret sid. 21 så lekte L och M först och sedan hände enligt 
utskriften följande: 
 
L: Sedan skulle vi leka Kurra Gömma, så sprang jag och gömde mig men så kom 
han....(suckar) (min understrykning) 
.... 
L: Han lade mig ner på gräset. 
... 
F: Sade han någonting? 
L: Jag vet inte.  
F:  Det  minns Du inte?  
L: Nej.  
 
Enligt Ruuths sammanfattning av utredningssamtalen med L så gäller att  
"L skulle räkna och det var i det sammanhanget som M "hoppade på" henne och tvingade 
henne ner på marken. L minns att det var ett vanligt beteende hos M."(min understrykning) 
 
Något moment av plötslighet eller överraskning verkar inte finnas uttalat av L utan verkar 
mer vara Ruuths egen tolkning. Dessutom finns en motsägelse mellan polisförhöret och 
Ruuths sammanfattning vad gäller leken. Enligt förhöret var det L som gömde sig och M 
kom. Enligt Ruuths samtal var det L som skulle räkna , varvid M kom. Enligt skrivelsen 
framgår inte vad det skulle vara frågan om för lek. Ruuth noterar inte motsägelsen.   
 
Om det ändå är så att flickans uppgifter om det första övergreppstillfället skulle anses 
innehålla moment av plötslighet och överraskning så utgör detta givetvis inget stöd för att 
uppgifterna skulle vara självupplevda. Det kan lika gärna vara en kulturellt allmänt 
tillgänglig föreställning (grundad i faktiska händelser och erfarenheter rapporterade i media 
och vardagliga samtal) om hur våldtäktsmän beter sig som utnyttjas i en falsk beskrivning 
för att få denna att framstå som mer trovärdig. Med den ålder och sexuella erfarenhet 
flickan har vid förhöret kan hon inte vara okunnig om hur våldtäktsmän faktiskt kan tänkas 
bete sig. Däremot kan hon ha varit okunnig vid den tidsperiod, 8-10 års ålder, när 
händelsen skall ha inträffat. Om uppgifterna om de sexuella övergreppen är påhittade, så 
kan detta möjligen vara en del av grunden till att det första övergreppstillfället konstrueras 
först vid pressen från socialtjänstens personal. Möjligen har L först vid denna ålder sådana 
kunskaper att en sådan händelse låter sig konstrueras.  
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Ruuth tar inte här upp den motsägelse och de tillförlitlighetsproblem som finns i och med 
att flickan i skrivelsen hävdar att den påstådde gärningsmannen gjort ett uttalande "att om 
jag slutade så skulle det gå snabbt och smärtfritt". I förhöret senare kan hon enligt 
sekvensen ovan inte minnas att M sade någonting. Ett annat tillförlitlighetsproblem är att 
flickan i skrivelsen inte på något sätt nämner att M höll för hennes mun, däremot nämner 
hon att hon "började gråta av smärta". I polisförhöret förekommer inte något om att hon 
grät och inte heller termen smärta . Efter att förhörsledaren frågat om hon försökte skrika 
på hjälp säger där flickan att hon gjorde det och på frågan vad M gjorde då uppkommer 
först då uppgiften "Han höll för min mun och sade, att om jag inte var tyst så skulle det 
hända ändå mer". Den felaktiga förhörstekniken kan här ha lett till en förhörsartefakt, som 
kommer att motsäga att flickan i samma förhör tidigare inte sagt sig minnas att M sagt 
någonting, en anmärkningsvärd motsägelse.   
 
Det är givetvis inte sakligt acceptabelt att använda L:s beskrivningar som argument för att 
de är självupplevda utan att beakta föreliggande tillförlitlighetsproblem. Med den metodik 
Ruuth här använder skulle många möjliga uttalanden kunna anses självupplevda genom att 
själva uttalandet anförs som belägg för att det är självupplevt. Cirkelresonemang föreligger. 
Det går inte att förbise att det föreligger ett antagande att det sagda är sant. Föreligger 
tillförlitlighetsproblem, motsägelser etc. bör inte ett sådant antagande göras.   
 
3. Som stöd för hypotes 1 anförs att L har beskrivit i skrivelsen att  
"...om jag slutade så skulle det gå snabbt och smärtfritt" samt att hon i förhöret sagt att M 
"höll för min mun och sade att om jag inte var tyst så skulle det hända ändå mer" och att M 
när han gick sagt att "berättade jag för någon så skulle..., så skulle han göra det igen".  
 
Ruuth menar att dessa yttranden skulle ha "i viss mån en prägel av unicitet (Ruuths 
stavning av ordet)" - jag förmodar han menar att de för just hans egen subjektivitet framstår 
som ovanliga. Samtidigt verkar Ruuths uttryck "i viss mån" uttrycka en nertoning eller 
tvekan. Han hänvisar inte alls till några vetenskapliga undersökningar om yttrandens 
innehåll och frekvens i samband med sanna respektive falska våldtäktsbeskrivningar.  Han 
beaktar här inte alls de tillförlitlighetsproblem som jag diskuterat i mitt yttrande, t ex att 
flickan först i polisförhöret förnekar att något skulle ha sagts av M och att det först nämnda 
uttalandet inte alls återges i polisförhöret. Det andra uttalandet följer på ledande frågor och 
kan misstänkas vara en förhörsartefakt. Det tredje uttalandet finns i likartad form även i 
skrivelsen, men strider inte desto mindre mot L:s uttalande att hon inte minns att M sagt 
något. När det föreligger tillförlitlighetsproblem framstår det som tveksamt att anföra 
yttranden som stöd för en hypotes oavsett om de är ovanliga eller inte.  
 
Enligt min bedömning är  uttalandena inte särskilt svårt att hitta på själv eller ta till material 
utifrån andra tidigare upplevelser, erfarenheter, berättelser, mediamaterial etc., även om de 
möjligen inte är helt vanliga. Det är enligt min erfarenhet t ex inte ovanligt att vuxna säger 
till barn i samband med påklädning, blodprov, sprutor etc. att om de sambetar eller är stilla 
så går det snabbt och smärtfritt (eller liknande uttryck), vilket kan vara en tänkbar idégrund 
till det första yttrandet. De båda andra yttrandena har samma grundidé om att en handling 
kan komma att upprepas. Mellan barn eller gentemot barn förekommer enligt min 
erfarenhet denna uttalade idé, t.ex. när det hotas med stryk igen, kommande förstörelse av 
saker, att barnet kan få förmåner indragna etc.  Att föra in termen unikitet i sammanhanget 
torde vara missledande på grund av ordets användning i andra sammanhang. I så fall torde 
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förekomsten av unikitet vara mycket omfattande i yttranden. Strikt sett på grund av de 
omfattande kombinationsmöjligheterna är nästan varje mer komplext yttrande språkligt 
unikt. Varje människa är personlighetsmässigt unik och självfallet ingår i denna unikitet 
även språkliga uttryck som kan vara ovanliga. Inte bara sanna utan även falska berättelser 
innehåller givetvis uttalanden som kan vara mer eller mindre ovanliga. Ibland används ett 
påvisande av en ovanlig detalj för att avvisa en sann berättelse. Ruuth använder här en 
omvänd princip och anser att några enligt just honom ovanliga detaljer ger stöd för 
uppgifter. De enligt Ruuth ovanliga yttrandena kan lika gärna användas som argument för 
att avvisa L:s uppgifter med argument som att sannolikheten är låg att M skulle ha fällt 
dem. Godtycke föreligger.  
 
Min bedömning är att de anförda yttrandena i brist på varje form av vetenskapligt stöd inte 
kan användas för att avgöra frågan om huruvida L:s uppgifter är korrekta. Det kan inte vara 
särskilt svårt för en begåvad flicka i L:s ålder att formulera sådana yttranden om 
uppgifterna om våldtäkten skulle vara falska. De påvisade tillförlitlighetsproblemen leder 
också de till att Ruuths argument bör avvisas.  
 
4. En uppgift från modern anförs om att L haft blod i trosorna. Ruuth nämner här inte att L 
enligt moderns förhör 971209 uppgett att hon trillat på barr (L var gymnast i åldern 4-13 
år). Modern nämner i förhöret inget om blod, utan talar om ett "sår". Ruuth 
uppmärksammar här inte att förhörsledaren i det andra förhöret 980325 gett felaktig 
information till L om att modern skulle ha frågat om blod i underlivet. Förhörsledaren har 
här förändrat moderns uppgift och uppgiften om blod kommer således från förhörsledaren. 
Då L tidigare inte kunde minnas något om blod och modern inte sagt något utgör uppgiften 
i utredningssamtalet om blod sannolikt en minnespåverkan från förhöret eller en senare 
samtalspåverkan från modern.  Enligt modern 981119 har L uppgett att hon skadat sig i 
samband med att hon ramlat och slagit sig på gymnastiken. Först då vid samtalet med 
Ruuth uppger modern att det skulle ha förekommit "blod", vilket kan vara något som 
modern diskuterat med L. Då motsägande uppgifter lämnats av L så bör uppgiften 
förkastas. 
 
5. Ruuth anför även på sid. 7 en ny uppgift från L om att "Han brukade då även pussa 
henne på halsen och ned mot bröstet. Att L nu berättat om en episod där övergrepp inte 
förekommit, bedöms tala för att hon återgett något hon själv upplevt." (Ruuths kursivering) 
Varför detta skulle vara fallet förklarar inte Ruuth - hur ser det vetenskapliga stödet 
och/eller argumentationen ut?   Allvarligt är även att Ruuth inte uppmärksammat att vad L 
här anges ha sagt klart motsäger vad hon sagt tidigare 971124 om att "Dessa småbråk har 
många gånger lett till att L utsatts för sexuella övergrepp som resulterat i fullbordade 
samlag." (FU sid. 6) Enligt den här av Ruuth refererade uppgiften om lektillfällena förekom 
inga samlag alls.   
Vid sådana motsägelser bör uppgifter förkastas, inte anses självupplevda.  
 
6. På sid. 8 finns följande text: 
"L:s uppgift (s. 16) om att hon berättat för sin kamrat D och att denne i sin tur berättat för 
L:s mamma (s. 50) om att L utsatts för övergrepp samt den bekräftelse av deras uppgifter 
som L:s mamma lämnat i förhör (s. 42) bedöms utgöra ett avsevärt stöd för hypotes 1." 
(Ruuths kursivering) 
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Att L berättat något för sin kamrat D finns inte anledning betvivla, men frågan om det som 
berättats varit självupplevt eller inte löses inte genom att endast rakt påstå att det utgör ett 
avsevärt stöd för hypotesen om att L:s uppgifter har i allt väsentligt självupplevda 
händelser av övergreppskaraktär som grund. Varför skulle inte L här ha kunnat lämna en 
felaktig uppgift till D på liknande sätt som hon gett t.ex. en som det bedömts felaktig 
uppgift i sexuella frågor om sin terapeut? Dessutom nämner inte Ruuth i sammanhanget att 
L:s förnekande när modern konfronterar henne med uppgiften utgör ett allvarligt hot mot 
tillförlitligheten. En anmärkningsvärd omständighet utgör även det förhållandet att det 
enligt D och modern är den andra påstådda övergreppshändelsen som berättats och inte den 
första övergreppshändelsen på skolgården. Detta kan innebära att den första händelsen 
konstruerats senare. Minst lika anmärkningsvärt är att de påstådda fullbordade samlagen i 
samband med lektillfällen (typ 3) inte alls finns med i det som L uppges ha berättat för D 
respektive modern. Ruuth anmärker inte på dessa motsägelser och anmärkningsvärda 
omständigheter. Motsägelser och anmärkningsvärda omständigheter som innebär att 
uppgifter kan vara påhittade leder till att uppgifterna om sexuella övergrepp skall förkastas 
ur källkritisk synpunkt.   
 
7. Ruuth anför sammanfattningsvis på sid. 8 att huvudhypotesen 1 bedöms erhålla "avsevärt 
stöd av vad som anförts ovan". Denna slutsats dras utifrån de här granskade sakligt icke 
hållbara argumenten för hypotesen. Att det skulle kunna göras upp en ännu längre lista av 
argument mot hypotesen (se tidigare i mitt yttrande) verkar inte Ruuth ha uppmärksammat. 
Ruuths hypotesprövning utgör ett fall av tankefelet "confirmation bias" (ensidigt 
bekräftelsesökande) och dessutom med uppgifter och argument  som påvisats ohållbara.  
 
Jag kan här även hänvisa till den internationella vetenskapliga kritik som förekommer kring 
de så kallade realitetskriterierna, som jag berörde i inledande avsnitt. Ruuths resonemang 
påminner om denna filosofi. Ett av de avgörande grundfelen med dessa är att om en uppgift 
verkar övertygande så anses den (ovetenskapligt, ologiskt) vara sann per antagande och 
utan nämnvärd vetenskaplig underbyggnad ens vad gäller forskning med gruppdata. Ett 
annat grundfel är att man inte med lika ansträngning parallellt tillämpar 
falsifieringskriterier - därmed blir metodiken skev och partisk. Att man söker finna kriterier 
på sanning hos målsäganden och inte med samma ansträngning hos den misstänkte innebär 
även det partiskhet. Dessutom förutsätts att uppgifterna kommer 
från den som bedöms och inte utgör resultat av ett flertal påverkningar, 
t.ex. förutsättande, ledande och upprepade frågor.  
 
8. För att ta ytterligare något exempel så menar Ruuth på sid. 10 enligt egen 
sammanfattning att "L:s uppgifter i förhör och i utredningssamtal på flera punkter 
framstått som föga ändamålsenliga eller målinriktade". Även om så trots Ruuths 
tveksamma resonemang skulle vara fallet så uppstår frågan varför detta skulle kunna peka i 
den ena eller andra riktningen. Även om uppgifterna är påhittade så behöver det inte alls 
vara så att L rationellt övervägt hur uppgifterna skall bli maximalt ändamålsenliga och L 
behöver inte alls ha som mål att M skall fällas, det kan vara tvärtom, i ett sådant fall att 
uppgifterna ursprungligen var tänkta för begränsade samtalskretsar som pojkvän, moder, 
kamrat och utan sanningskrav från hennes egen sida. Det finns skäl att erinra om att L inte 
velat att modern skulle berätta vidare, att L inget säger på mötet 971110 och att L enligt 
Ruuth säger att hon egentligen inte hade för avsikt att göra någon polisanmälan. Dessutom 
kan uppgifterna för det fall de är påhittade vara successivt konstruerade interaktivt i 
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samband med utfrågningar och därigenom kan uppkomma såväl motsägelser som en sänkt 
ändamålsenlighet. Det går inte att förutsätta att eventuellt falska uppgifter från L 
konstrueras med tanke på åklagares och domstols prövning. Snarare är L:s uppgifter att 
anse som frampressade av myndighetspersoner under visst motstånd från L.  
 
Det bör påpekas att L:s uppgifter förefaller ändamålsenliga enligt ett socialt kriterium. Det 
är uppenbart att L rapporterar vagt och med föga detaljer till sina närstående om de 
påstådda sexuella övergreppen. Hon rapporterar flest sexuella övergreppshändelser till CC i 
familjehemmet och till socialtjänstens personal (6-7 respektive ca 10 och enligt tre olika 
typer). I polisförhören kan endast två sexuella övergrepp enligt två olika typer specificeras 
och hon kan inte säga säkert om det förekommit några fler. Enligt Ruuths sammanfattning 
så har hon till denne uppgett dels skolgårdshändelsen och dels att det skall ha förekommit 
flera samlag i M:s lillasysters sovrum. Samlag enligt typ 3 uppges inte för Ruuth. Det 
verkar vara så att volymen och arten av de sexuella övergreppen påverkas av vilken 
omgivning som L samspelar med. Det finns anledning att påminna om vad L:s terapeut 
säger . "Han berättar att L inte är rollbestämd utan är en person som anpassar sig till olika 
situationer." (FU sid. 48). De förändringar av uppgifter som sker med situation innebär att 
L:s uppgifter inte kan anses tillförlitliga oavsett vilken den psykologiska eller 
socialpsykologiska grunden är. 
 
9. På sid. 11 gör Ruuth bedömningen beträffande de frågor som ställts av personal vid 
familjehemmet, av personal vid socialtjänsten och av L:s mamma att "Inget framkommit 
som skulle kunna tyda på att L utsatts för någon nämnvärd påverkan i dessa sammanhang". 
Vad gäller familjehemmet och socialtjänsten framgår den förutsättande hållningen och 
pressen på L klart av texten i socialtjänstens anmälan. Då det är frågan om personal som 
inte är vana vid att förhöra om sexuella övergrepp är det sannolikt att en dialogredovisning 
skulle påvisat många fler fel än vad som förekommer i polisförhör. Det är den 
genomgående erfarenhet jag har av förhörsutskrifter med icke-polispersonal och lekmän.  
 
Vidare hävdar Ruuth att "I polisförhöret med henne har inte ledande eller förutsättande 
frågor förekommit i någon sådan utsträckning att det skulle kunna utgöra en 
påverkanskälla." 
Ruuth förbiser härvid grundproblemet med den förutsättande utredningsstrategin, vilket är 
en mycket allvarlig och fundamental påverkanskälla. Alternativa möjligheter undersöks 
inte i förhören. Dessutom har jag tidigare visat exempel på enskilda frågesekvenser i det 
dialogredovisade polisförhöret, som inneburit påverkan och misstanke om förhörsartefakter 
enligt de principer som accepteras i det internationella forskarsamhället.  
 
Överhuvudtaget kan konstateras att Ruuth inte verkar uppmärksamma eller ge någon 
betydelse åt fel i utredningsmetodiken i förundersökningen. Fel och brister i 
utredningsmetodiken  har allvarliga konsekvenser för tillförlitligheten i L:s uppgifter, vilket 
Ruuth har domstolens uppdrag att yttra sig över.   
 
 
10. I sitt avslutande moment "IX. UTLÅTANDE" på sid. 12 bedömer Ruuth flickan L:s i 
förhör lämnade uppgifter, om att hon vid ett flertal tillfällen utsatts för sexuellt otillbörliga 
handlingar, som tillförlitliga. Tillförlitlighet anger Ruuth här kort som att "vara av sådant 
innehåll och av sådan karaktär att de ter sig grundade på självupplevda händelser". Detta 
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verkar grundat på det stöd som Ruuth menar att hypotes 1 erhållit. Som framgått håller inte 
detta stöd för kritisk-vetenskaplig granskning. Omfattande tillförlitlighetsproblem och 
befintliga motargument har förbisetts av Ruuth.  
 
11. Jag uppfattar Ruuths utlåtande som i logiskt hänseende cirkulärt. Metodiken verkar i 
stort fungera så att det antas att uppgifterna är tillförlitliga, varefter några uppgifter rätt 
godtyckligt förs in i hypotesprövningar med en del icke hållbara antaganden i 
resonemangen, vilka av Ruuth tydligen anses visa att uppgifterna är tillförlitliga, dvs. vad 
som verkar ha antagits från början anses nu visat. Enligt vedertagna kritisk-vetenskapliga 
synsätt måste uppgifter först tillförlitlighetsprövas och de blir inte heller relevanta för en 
hypotes bara för att de citeras/refereras. Om de då bedöms otillförlitliga kan de inte 
användas för att pröva hypoteser. Om användaren inte kan bevisa uppgiftens relevans för 
hypotesen så faller uppgiften. Samma gäller för argument. Godtyckliga antaganden får inte 
göras.  
 
Sammanfattningsvis bedömer jag inte dokumentationen, logiken och vetenskapligheten i 
Ruuths sakkunnigutredning och -utlåtande som godtagbara. Vetenskapliga 
referenshänvisningar  saknas i Ruuths papper. Uppenbart och mest viktigt i förhållande till 
domstolens uppdrag är att Ruuth inte genomfört någon effektiv tillförlitlighetsprövning - 
detta torde framgå vid en jämförelse med de påpekanden som gjorts tidigare i mitt yttrande 
och i detta avsnitt.  
 
Sammanfattande bedömningar 
På grundval av här redovisad kritisk granskning konstateras följande:  
 
1. Utredningsmetodiken uppvisar omfattande brister. Socialtjänsten har bedrivit "förförhör" 
som av dokumenten att döma varit förutsättande och ledande och med avsaknad av 
dialogdokumentation. Polisförhören har utmärkts av att sanningsfrågan inte berörts, av en 
förutsättande och ledande utredningsstrategi samt av förutsättande, ledande och till och 
med ordergivande frågor och av föga av kritisk prövning rörande målsägandens uppgifter. 
Endast det första förhöret är dialogdokumenterat. Den tekniska utredningen brister vad 
gäller den aktuella bostaden och lekplatsen. Det utgör bevärande brister att anhöriga till M 
inte förhörts om i vilken utsträckning och på vad sätt som M och L brukade leka med 
varandra samt rörande omfattningen och arrangemangen kring övernattningarna. Även 
sådant som kan vara till den misstänktes fördel skall enligt lagen tas fram.  
 
Det är uppenbart att utredningsmetodiken utformats partiskt till målsägandens fördel och 
till den misstänktes nackdel.  
 
2. En omfattande mängd hot mot tillförlitligheten vad gäller de centrala utsagorna om 
sexuella övergrepp från M:s sida har påvisats. Ett flertal allvarliga motsägelser och andra  
för tillförlitligheten besvärande omständigheter föreligger och ur källkritisk synpunkt råder 
ingen tvekan om att påståendena om sexuella övergrepp från M mot L bör avvisas. Till det 
mest anmärkningsvärda i materialet hör att "många" sexuella övergrepp enligt typ 3 som 
rapporterats till socialtjänstens personal (FU sid. 6) inte senare återkommer i 
uppgiftslämnandet. Ett annat mycket anmärkningsvärt förhållande är att det sexuella 
övergrepp som uppges ha inträffat först (skolgårdshändelsen, modell 1)  rapporteras   långt 
senare än det andra (eller enligt vissa versioner de andra, typ 2 respektive 3). Ytterligare 
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hot utgörs av att L:s skriftliga redovisning av skolgårdshändelsen och svaren i det kort tid 
efter följande polisförhöret på flera punkter motsäger varandra. Andra hot mot 
tillförlitligheten utgörs av att L anges ha lämnat felaktiga uppgifter i andra sammanhang, 
bland annat sexuella påståenden rörande sin terapeut. Att L inte nämnt de aktuella påstådda 
sexuella övergreppen till sin terapeut ter sig anmärkningsvärt. Att L verkar anpassa sitt 
uppgiftslämnade till olika situationer/mottagare utgör även ett hot mot tillförlitligheten.  
 
3. Den utredning som gjorts av leg psykolog Egil Ruuth bedöms inte vara vetenskapligt (i 
synnerhet inte logiskt och källkritiskt) godtagbar och någon effektiv 
tillförlitlighetsprövning av centrala utsagor har inte genomförts. Ruuth tar inte hänsyn till 
de fel som föreligger i socialtjänstens och polisens utredningsmetodik, vilka inverkar på 
utsagornas tillförlitlighet. Ruuth beaktar inte heller en del av de motsägelser som föreligger 
mellan utsagor. Hypotesprövningen är felaktigt genomförd genom ensidigt sökande av 
argument för respektive emot hypoteser samt genom förbiseende av omständigheter, icke 
hållbar argumentation  och utnyttjande av otillförlitliga uppgifter vid prövningen. Den 
dokumentation i form av obestyrkta sammanfattningar och utan möjlighet att kontrollera 
den använda utredningsstrategin och vad som faktiskt frågats och svarats, som Ruuth 
företer, är inte godtagbar ur källkritisk synpunkt. Ruuths sammanfattning av samtalen med 
flickan L tyder på en partisk, förutsättande strategi och på föga av kritisk prövning i 
samtalen med L.  
 
4. Den omständigheten att enligt uppdraget enbart målsäganden granskats av Ruuth vad 
gäller trovärdighet och tillförlitlighet i utsagor och med positivt resultat innebär att den 
misstänkte kommer i underläge utan en motsvarande granskning, dvs. partiskhet föreligger. 
En motsvarande granskning bör rimligen ske beträffande den misstänkte.  
 
Efterskrift 2011 
Det blev aldrig någon rättegång i det här fallet. Enligt uppgift så överlade åklagaren med 
målsägarbiträdet och tog ett beslut att lägga ner åtalet och det trots att Egil Ruuths utlåtande 
bedömde målsägandens uppgifter som tillförlitliga. Dock kan åklagaren liksom jag ha 
bedömt Ruuths utlåtande som ohållbart i sak. En annan möjlighet är att målsäganden 
återtog sina uppgifter om sexuella övergrepp och att detta bedömdes motivera nedläggning. 
Mitt yttrande inkom till försvarsadvokaten AA samma dag eller kanske dagen efter och 
användes aldrig. 
 
Det kan anmärkas att samtliga de amatörmässiga s.k. vittnespsykologiska utlåtanden från 
Lundaskolan som jag i anslutning till större fallmaterial fått i uppdrag att granska 
genomgående har varit ohållbara och extremt undermåliga ur kritisk-vetenskaplig 
synvinkel. Det rör sig om mycket grundläggande logiska, källkritiska och andra brister och 
frånvaro av vetenskapligt grundade kunskaper i utlåtandena. I detta fall använde 
Ruuth t.ex. otillförlitliga uppgifter för att pröva en hypotes om att målsägandens uppgifter 
är tillförlitliga – ett rätt otroligt logiskt fel. Att bortse från motsägelser mellan centrala 
utsagor är även det ett grundläggande logiskt fel. De mest elementära insikter i kritiskt-
vetenskapligt tänkande saknas tydligen. Frågan inställer sig onekligen vilka skador  
dessa s.k. vittnespsykologiska utlåtanden kan ha ställt till med inom svenskt rättsväsende. 
 
Se även DiVA-skrift av Bo Edvardsson med titeln 
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Kritisk granskning av metodik i sakkunnigyttrande av psykologen Egil Ruuth rörande 

tillförlitligheten hos uppgifter från ena parten i ett påstått misshandels- och våldtäktsfall 
  
 
Tankefel: en summering 
Mer klargörande kring begreppet tankefel finns hos t.ex. Edvardsson (2003), Pohl (2004) 
och  Reisberg (2007). Bakom metodfel finns tankefel. Begreppet tankefel utgör ett 
delområde inom det större området mänskliga misstag (”human error”, se t.ex. Reason, 
1999).  Några av de viktigare tankefelen eller antydda tankefelen i utredningens 
text är följande. Som framgår ansluter de ibland nära till varandra och kan ibland vara olika 
sätt att beteckna samma sak. Listan är inte heller avsedd att vara uttömmande.  
  
- alternativa hypoteser ignoreras  
 
- cirkulär ”logik” tillämpas, dvs. genom olika metod- och tankefel i utredningsarbetet 
bekräftas utgångsantagandet 
 
- dokumentationsfel på så sätt att socialtjänstens och Ruuths dokumentation uppvisar stora 
brister vad gäller att öppet och noggrant redovisa vilka frågor som ställts och vad som 
svarats 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- felaktiga referat av vad som sagts tidigare matas in i utredningsarbetet 
 
- frågeurvalet är skevt i förhållande till vad utredningen gäller 
 
- förbiseende av tillförlitlighetsproblem i uppgifter 
 
- för- eller emot-analys genomförs inte 
 
- förutsättande strategi och frågor används i utredningsarbetet 
 
- godtycklig argumentation, dvs.  utan anförande av saklig grund för viktiga påståenden 
 
- historisk utveckling av centrala utsagor utreds ej i polisförhör, t.ex. hur 
”förförhör” gått till, vad som påståtts och frågats och svarats 
 
- kompetensöverskridande av socialtjänsten in på polisens och åklagarens område 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning 
 
- logiskt omöjliga/orimliga tankegångar och tillvägagångssätt, dvs. att otillförlitliga 
uppgifter används som evidens för en hypotes; även att uppgifter med informationsluckor 
(vissa uppgifter inte inhämtade) läggs till grund för prövning av hypoteser är inte logiskt 
rimligt, eftersom utfallet kan bli ett annat om uppgifterna är  kända. Inte heller godtyckligt 
val mellan motsägande utsagor utgör godtagbar logik.  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:352610
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:352610
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- motsägelse-ignorerande vad gäller viktiga utsagor. Motsägelser måste  
hanteras i uredningsarbetet och inte bara ignoreras.  
 
- noggrannhetsfel vad gäller uppgifter och införskaffande av viktiga uppgifter, t.ex. brister 
beskrivningar av beteenden och av aktuella fysiska miljöer och av rutiner och  
tidsförhållanden.  
 
- partiskhet i tänkandet framgår av t.ex. vilka hypoteser som ställs upp och av ensidighet i 
anförande av uppgifter 
 
- påverkansfel genom förutsättande, ledande, upprepade, ordergivande etc. frågor eller 
påståenden eller svar från förhörsledaren m.fl. inblandade 
 
- säkerställandefel på så sätt att bestyrkanden från uppgiftslämnare av  
lämnade uppgifter till polis och till anlitad sakkunnig saknas  
 
- urvalsfel på så sätt att principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter inte 
redovisas och skeva, partiska urval kan misstänkas. 
 
- utsageanalys brister, dvs. utsagornas uppkomst och förändringar följs 
inte längs en tidsaxel och motsägelser beaktas och utreds inte 
 
- öppen redovisning av utredningsmetodik saknas av Egil Ruuth 
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