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Sammanfattning.  Syftet är att försöka klargöra utredningsmetodiska 
problem och felkällor vid minnesrekonstruktion av påstådda sexuella 
övergrepp i ett inträffat rättsfall där vissa bekännelser föreligger.  
Två flickor (syskon) i tonåren tror sig minnas att de varit utsatta för 
sexuella övergrepp för kring 8-10 år sedan av en manlig 
bekant till familjen. Flickornas uppgifter är vaga och en relativt omfattande 
påverkan/suggestion antyds från media, anhöriga, skolsköterska, 
socialsekreterare, kurator, psykolog och polisens förhörsledare. 
Hallucinatoriska tillstånd i anslutning till sömn och dröm antyds även 
kunna ha inverkat. Uppgifterna stegras först i samspel med hjälpare, men 
reduceras senare i polisförhören. Utifrån vad som genom minnesforskning 
är känt om episodminnens sårbarhet, påverkanseffekter och uppkomst av 
falska minnen ter sig minnesuppgifterna inte tillförlitliga. Motsägelser 
föreligger. Övergreppen skall enligt flickorna ha haft en plågsam karaktär, 
men inga undvikandebeteenden från deras sida nämns. Den misstänkte 
erkänner sig ha begått sexuella övergrepp av ett slag som flickorna tydligen 
inte alls nämner eller minns och som flickorna enligt honom haft intresse 
av. Han förnekar helt att han skulle ha begått just de mer grova övergrepp 
som flickorna antyder. En tolkning som är väl förenlig med de framkomna 
uppgifterna är att flickorna korrekt minns att den misstänkte gjort något 
sexuellt med dem, men saknar detaljerade minnen efter att så många år 
förflutit. Vid minnesrekonstruktionen verkar flickornas uppgifter i hög 
grad vara påverkade av yttre suggererande källor och av deras eget 
rekonstruktionstänkande, där andra minnen från det förflutna förs in. 
Materialet antyder att utredningsarbetet starkt störs eller kontamineras av 
att en konventionell, kulturell diskurs om hur sexuella övergrepp  begås 
förs in i utredningsarbetet. Det bör påpekas att det här granskade materialet 
inte medger någon säker slutsats/bedömning av vad som faktiskt inträffat 
eller inte inträffat. En förteckning kring tankefel i utredningsarbetet har 
tillförts 2011.  
 



 
2

 
Uppdrag 
Jag har av advokat AA fått i uppdrag  granska ett förundersökningsmaterial 
och vissa BUP-intyg/yttranden i mål nr  00/00 i X-stads tingsrätt.  
Uppdraget innebär att bedöma den utredningsmetodik som använts samt att 
klargöra tolkningsmöjligheter och genomföra hypotesprövning utifrån det 
befintliga fallmaterialet. Uppdraget avser inte att bedöma frågor om 
huruvida brott begåtts, vilket tillkommer domstol att bedöma. Det kan  
självfallet i  målet förekomma viktiga uppgifter som jag inte haft tillgång 
till.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till de i målet berörda 
personerna.   
 
Material 
Jag har haft tillgång till två buntar med förundersökningsmaterial: 
- Promemoria 940511 sid. 1-182 plus videoband med det första förhöret  
   med de båda målsägandena (material A 1-182) 
- Förundersökningsprotokoll 950308 sid. 1-75  (material B 1-75) 
samt tillgång till vissa BUP-papper: 
- Intyg av leg psykolog Persson och kurator Karlsson 950504 
- Intyg av leg psykolog Persson och kurator Karlsson 950621 
- Psykologutlåtande av leg psykolog Persson avseende Anna 
  Andersson, odaterat. 
 
Den sakkunniges metod 
Jag utgår i min granskning och analys från i vetenskapliga sammanhang 
allmänt vedertagen elementär saklighetsteori samt från den vetenskapliga 
psykologins kunskapsområden så långt dessa är kända av mig. Mer 
specifikt utgår jag främst från minnes- och annan kognitionspsykologisk 
forskning,  från forskning rörande sexuella övergrepp samt från s.k. 
utsageanalys, där utsagors uppkomst och förändringar penetreras, samt från 
historievetenskaplig textanalys och källkritik.   
I syfte att allmänt klargöra faktorer som kan inverka i det komplexa 
förundersökningsmaterialet, så inleder jag yttrandet med att kortfattat 
antyda faktorer inom fyra olika psykologiska områden, vilka jag uppfattat 
som relevanta vid en genomgång av materialet. Jag går därefter vidare och 
analyserar det befintliga materialet och prövar till sist tolkningshypoteser 
vad gäller det centrala problemet. Vid utformningen av yttrandet har jag 
eftersträvat en öppen redovisning av underlag - data respektive 
vetenskapliga referenser - och resonemang fram till bedömningar, så att det 
är möjligt för användarna att kritiskt bedöma yttrandet.  
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Yttrandet utgår enbart från det material som tillställts mig och jag har inte 
haft några intervjuer eller några kontakter med andra inblandade.  
Avidentifieringar och andra mindre justeringar samt små tillägg har gjorts i 
texten i denna version för DiVA, där även en avslutande summering av  
konstaterade eller antydda tankefel tillförts 2010.  
  
Allmän psykologisk belysning 
1. Barns sexualitet 
 Det finns i vår kultur en utbredd benägenhet att förneka och tabubelägga 
att barn har sexuella tankar, känslor och beteenden. Detta har även 
påverkat forskningen på så sätt att det förekommit ytterst lite forskning 
inom detta område. Situationen är dock den att t ex svenska 
forskningspsykologer, barnpsykologer och barnpsykiatrer allmänt erkänner 
att barn har en sexualitet. Teoretiskt bygger de professionella grupperna 
bland annat på Freuds och Rune efterföljares kliniska iakttagelser (se t.ex.  
Mangs & Martell, 1991; Rutter, 1971), på erfarenheter genom direkta 
observationer t ex av föräldrar och förskolepersonal (se t ex Aigner & 
Centerwall, 1984; Langfeldt, 1987) samt i någon utsträckning på 
empiriska, systematiska studier (se t.ex. Larsson mfl, 1994 för en översikt). 
Vid Högskolan i Örebro har under min ledning genomförts två studier, dels 
en som bygger på personals skattningar av daghemsbarns normala sexuella 
beteenden (Palmqvist & Robach, 1993) och dels en som bygger på 
högskolestuderandes tidiga sexuella minnen vad gäller såväl sexuella 
beteenden som sexuella fantasier före 11 års ålder (Falk & Ranta, 1995). 
Båda studierna tyder på relativt omfattande förekomst av sexuella 
beteenden, t.ex. onani och sexuella lekar, samt av sexuella fantasier, bl.a. 
fanns en betydande grupp av kvinnor som angav tidiga sexuella fantasier 
med tvångsinslag, vilket något förvånade oss.  
Det bör också påpekas att taktil stimulering (kroppslig beröring) i 
allmänhet är både psykologiskt viktig och lustfylld för människor (se t.ex. 
Martinson, 1977;). "Gentle, as opposed to violent, tactile stimulation is 
innately pleasurable in humans" (Martinson a. a., s 73). 
 
2. Kulturella föreställningar och värderingar kring sexuella övergrepp 
Sexuella övergrepp på barn och vuxna av varierande slag är dessvärre 
något som förekommer och som uppmärksammats mer på senare år.  
Dock är inte allt som hävdas inom detta område i sak eller vetenskapligt 
väl underbyggt och en del som påstås har närmast karaktär av antaganden 
eller ideologi, något som ju gäller även inom många andra mänskliga 
områden.  
I bland annat amerikansk och sedan åttiotalets början även svensk kultur   
har upparbetats relativt starka föreställningar kring sexuella övergrepp. 
Massmedia, t.ex. TV-program och viss ovetenskaplig litteratur verkar ha 
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spelat en betydande roll, bl.a. boken av Bass & Davis (1994/1988). 
Möjligen har en i vissa kretsar förekommande och inte helt oberättigad 
mansfientlighet också något underblåst föreställningarna. Scharnberg 
(1992ab) har bl.a. behandlat den roll som ovetenskaplig psykoanalytisk 
tolkningsfilosofi och professionella gruppers försörjningsintressen har eller 
kan ha spelat i detta sammanhang. Gamla tabuföreställningar kring 
speciellt barns sexualitet torde också finnas med som en inverkande faktor. 
Till den populära, icke på forskning baserade föreställningsvärlden, hör t. 
ex. teckenlistefilosofin (dvs. det relationslogiska och empiriska misstaget 
att vissa beteendetecken skulle säkert eller med god sannolikhet tyda på 
sexuella övergrepp), obestyrkta föreställningar om höga frekvenser av 
sexuella övergrepp, felaktiga föreställningar om att de personer som 
anmäls alltid eller nästan alltid är skyldiga, föreställningar om att de 
övergrepp som inträffar också ofta är svåra och omfattande, föreställningar 
om att de som drabbats genomgående måste må dåligt och göra det lång tid 
efter, föreställningar om att det är just själva de sexuella övergreppen som 
är den enda inverkande faktorn när offren mår dåligt osv. Kritiska 
forskningsbaserade ifrågasättanden av sådana ideologiska dogmer kan 
ibland leda till omfattande antiintellektuella reaktioner. Dessa ideologiska 
föreställningar har tyvärr vunnit betydande insteg bland grupper av 
professionella, t.ex. en del socialarbetare, psykologer, läkare och   
förhörsledare. När dessa ideologiska föreställningar och värderingar 
kombineras med en utredningsmetodiskt okritisk utredningskultur kan 
effekterna emellanåt bli rätt svårartade ur saklighetsteoretisk synpunkt. 
Vanliga tankefel är t.ex. s.k. "confirmation bias" (ensidigt sökande efter 
bekräftelse och ignorerande av sådant som talar emot en hypotes), 
"imperfecta enumeratio" (dvs. ofullständig uppräkning och beaktande av 
alternativa tolkningar till fenomen). Andra vanliga tankefel är 
"overconfidence" (dvs. orealistisk, överdriven tilltro till den egna 
bedömningen; språkliga osäkerhetsmarkörer används föga osv.) och 
basfrekvensfelet (dvs. i mänskliga sammanhang vanligt förekommande 
fenomen, t.ex. trötthet, görs till belägg för sexuella övergrepp).  
Ett underliggande antagande i den okritiska utredningskulturen är också 
ofta doktrinen om nollpåverkan, dvs. att utredarna och deras metoder inte 
påverkar de utsagor som uppkommer, t.ex. bortses ofta (antagligen av 
okunnighet) från inverkan av ledande situationer och ledande frågor samt 
från konsekvensstyrd inlärning av utsagor t.ex. genom ogillande/gillande, 
uppmärksamhet/ointresse, bekräftelse och engagemang hos utredaren när 
utsagorna avges.  
 
3. Minnes- och och annan kognitiv psykologi 
Inom modern minnesforskning (se t.ex.  Loftus, 1982; Smith, 1993; 
Schwartz & Reisberg, 1991) är det vedertaget att skilja på tre olika 
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minneskapaciteter hos människor. Vi har ett sensoriskt minne kopplat till 
varje sinne som är mycket kort, om vi t.ex. nyper oss i skinnet och släpper 
så försvinner minnet på någon sekund. Vi har ett arbetsminne 
(korttidsminne), där vi under kort tid, kanske några sekunder upp till några 
minuter, hanterar information (jfr hur vi kan slå upp ett telefonnummer, 
memorera det, slå det och sedan försvinner det för oss). Det är naturligtvis 
bara en liten del av den tillgängliga informationen/intrycken som hanteras i 
arbetsminnet. Samtidigt klarar vi av endast ca 7+/-2 informationsbitar. En 
liten del av informationen kan kodas in och organiseras in i långtidsminnet, 
där den i stor utsträckning dels glöms och dels förändras (utan att vi är 
medvetna om att minnena ändras). Exempelvis kan sådant som härrör från 
annat håll (före eller efter det inträffade) läggas till eller störa, snedvrida 
etc. minnet av en händelse. Tankar, känslor, motiv osv. som vi själva har 
kan också inverka och förändra minnen. Givetvis spelar tidslängden till 
erinringssituationen stor roll. Inom minnesforskningen har t.ex. 
framkommit att människor kan rapportera olika minnen av samma 
händelse vid olika tidpunkter.  
Vad gäller långtidsminne så skiljer forskningen på episodminne, i vilket vi 
minns enskilda händelser och på semantiskt minne, vilket är teoretiskt 
organiserat med begrepp, regler osv. Episodminnet är mer sårbart, medan 
det semantiska minnet är mer stabilt. Vidare talar forskarna om s.k. implicit 
minne, vilket kan gälla sådant som förmågan att cykla, simma osv. eller 
omedvetna spår av sådant som inträffat eller vi lärt oss.  
Vid en samtals- eller förhörssituation så uppkommer 
minnesrekonstruktioner, vilka i hög grad påverkas av föreliggande 
situation, motiv och intressen, ledtrådar, vem man talar med, uppfattade 
syften, hur frågorna ställs och vilka reaktioner som samtalspartnern ger på 
svaren. De minnesbilder som rekonstrueras kan därför skilja sig mycket åt 
mellan olika situationer. Inom den s.k. diskursiva psykologin (se t.ex. 
Edwards & Potter, 1992) betraktas minnet som interaktivt, som ett socialt 
fenomen. Edwards & Potter (a.a., s.158) pekar bl.a. utifrån empiriskt 
material från rättsliga sammanhang m.m. på hur deltagarna i ett samtal kan 
vara fångade i ett underliggande intressedilemma, nämligen hur man skall 
kunna skapa redogörelser (t.ex. minnen) som tillgodoser underliggande 
intressen utan att de undermineras genom att framstå som uttryck för dessa 
intressen.  Om jag t ex anmäler någon för brott för att få t ex hämnd, 
skadestånd etc, så kan jag tendera att dölja dessa motiv och deras ev. 
inverkan på mina minnen i min redogörelse och snarare tendera att 
framhäva mer respektabla motiv - det är frågan om sociala spelregler även 
kring minnen och dessa kan verka omedvetet.  Ur saklig synpunkt 
uppkommer viss missvisning.  
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Vi vill gärna tro att minnet fungerar som en videokamera eller bandspelare, 
men forskningen ger en helt annan bild.  
Minnesforskaren Loftus (1982) har i en lätt tillgänglig bok pekat på en del 
av minnesforskningens resultat och problem. På sid. 184 formulerar hon i 
sammandrag en hel del av vad modern minnesforskning visat - mina 
understrykningar. 
 
"Minnet bleknar enligt ett talesätt. Men i själva verket växer det. Det som bleknar är 
kanske den ursprungliga varseblivningen, den faktiska upplevelsen av händelsen. Men 
varje gång vi erinrar oss en händelse måste vi rekonstruera minnet och därför ändras det 
för varje gång - färgas av efterföljande händelser, av ökad förståelse, av ett nytt 
sammanhang, av förslag från andra och av andra människors hågkomster. 
Allt det som ändrar minnet smälter samman med vår erfarenhet och vi blir säkra på att 
vi såg eller gjorde det vi minns." 
 
Loftus (a.a., s. 66) refererar också till en minnesstudie av Orne (1951) som 
liknar situationen i det här aktuella rättsfallet vad gäller tidsintervall och 
erinringsansträngningar. Användning av hypnos förändrar inte situationen 
särskilt mycket, då en samtals-/förhörssituation kan vara tämligen likvärdig 
enligt forskning.  
 
"Att hypnotiserade människor, som uppmanas att återuppleva tidigare upplevelser, 
levererar en uppsjö av påhittat material visades på ett levande sätt av en psykolog, som 
hypnotiserade college-elever och sedan återförde dem till sexårsdagen. Han uppmanade 
dem att i tankarna gå tillbaka och återuppleva sexårsdagens händelser alldeles som de 
hände då och beskriva exakt vad de var med om. Försökspersonerna gav långa 
beskrivningar, kryddade med otaliga små detaljer. Eleverna kände inte till att 
psykologen skaffat fram upplysningar från deras föräldrar och andra källor för att 
jämföra med deras minnen. Resultat: trots att "minnena" var så detaljerade var de 
hopplöst felaktiga. Händelser från andra födelsedagar blandades ihop med sexårsdagens 
händelser. Fakta som eleverna bara hade läst om i böcker och tidningar inkluderades i 
deras "minnen" från födelsedagen. Ibland hittade de på saker som aldrig inträffat."  
 
Loftus (1993; se även Garry et al, 1994) redovisar forskning som visar att 
det är lätt att få människor att tro att de varit med om en händelse som inte 
inträffat. Ett av fallen var följande.  
 
Den 14 år gamle Chris övertygades av sin äldre bror Jim att han hade blivit borttappad i 
ett köpcenter.  Den falska suggestionen var att när Chris var omkring fem år gammal, så 
hade familjen åkt till ett köpcenter och Chris hade tappats bort. Han återfanns slutligen 
gråtande av en äldre man som hjälpte Chris att finna sina föräldrar. 
Chris fick skrivna summeringar av denna händelse plus tre andra som faktiskt inträffat 
och skrev ner vad han mindes under fem dagar. Han instruerades att skriva "Kommer 
inte ihåg" om han inte mindes.  
Redan från första dagen kunde Chris komma ihåg saker om den icke existerande 
mannen och mindes ännu mer de följande dagarna. Efter två veckor kunde han till och 
med minnas den skalliga hjässan och glasögonen hos sin räddare och gjorde det klart 
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och livfullt ("clearly and vividly"). När Chris rapporterade och fick klart för sig att 
minnet var falskt så uttryckte han bestörtning ("dismay").  
  
Loftus (a.a., s. 172f) pekar på hur symtom kan uppstå genom att 
människans minne är lättpåverkat, t.ex. har det visat sig att patienter kan få 
biverkningar av mediciner på grund av att man informerat dem om 
biverkningarna. Det är också väl belagt att tron på verkningslösa s.k. 
placebo-piller kan ge starka reducerande effekter på medicinska symtom.  
 
"En stor samling psykologiska och medicinska bevis pekar på att den antydda 
informationen (speciellt om den ges i kombination med en placebo –(t.ex. ett 
sockerpiller) kan framkalla symtom som är fysiologiskt osannolika. En läkare i Los 
Angeles har ett övertygande exempel. Under en orienteringsdiskussion för att få 
patientens samtycke sade han att illamående och kräkningar kunde förekomma efter 
operationen. Nästa dag sövdes patienten, men strax efteråt inställdes operationen. När 
patienten vaknade klagade hon över att hon mådde mycket illa och hon kräktes 
oavbrutet i tjugo minuter. Sedan fick hon veta att operationen hade inställts och att det 
narkosmedel hon fått inte framkallade illamående och kräkningar, och då upphörde 
hennes kräkningar omedelbart.  
Detta exempel visar hur stark suggestionens makt kan vara. Det är inte bara att antydd 
information kan införas i patientens minne, utan patienten kan faktiskt komma att 
uppleva obehagliga och onödiga symtom. Den antydda informationen införlivas med 
personens minne och detta leder i sin tur till att denne upplever biverkan." 
 
Detta exempel kan bl a jämföras med hur den vitt spridda symtomideologin 
rörande sexuella övergrepp eventuellt kan förstärka förekomst av upplevda 
negativa psykologiska effekter hos äkta eller framsuggererade offer. I den 
internationella facklitteraturen diskuteras numera utifrån mängder av 
inträffade fall det s.k. "false memory syndrome" rörande sexuella 
övergrepp, vilket bland annat visat sig kunna uppkomma under terapier 
genom påverkan av terapeuter, som t ex föreslagit orsak till patientens 
tillstånd (se t.ex. Hellblom Sjögren, 1994; Loftus & Ketcham, 1994; Ofshe 
& Watters, 1994). Professionella gruppers påverkan på minnet i samband 
med utredning av anklagelser om sexuella övergrepp framstår i 
internationell litteratur som ett stort metodproblem . Detta sker bland annat 
genom felaktigt genomförda förhör (se t.ex. Underwager & Wakefield, 
1991) och terapisessioner (se t.ex. Lindsay, 1994).  
Freud förde fram idén att känslomässigt obehagliga händelser kunde 
"förträngas". Denna föreställning är utbredd inom såväl klinisk verksamhet 
som inom vår kultur i stort. Den moderna minnesforskningen har nått helt 
andra resultat. Exempelvis skriver Schwartz & Reisberg (1991): 
 
"Is it the case that we remember unpleasant things less well? A number of studies have 
asked this question, and the evidence runs counter to Freuds´s claims? (p 517) 
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Beträffande forskning om minnen av vardagslivets händelser konstaterar 
samma forskare: 
 
"These studies indicate that pleasant and unpleasant events are remembered 
equally,and, in fact, both are better remembered than emotionally neutral events." (p 
517) 
 
4. Symtompsykologi: faktiska orsaker kontra tillskrivna orsaker 
När vi själva uppfattar symtom eller uppfattar symtom hos andra så är vi 
benägna att tillskriva orsaker. Dessa tillskrivna orsaker kan ofta skilja sig 
från de faktiska orsakerna, vilka kan vara svåra fastställa. Det torde dock 
vara en ganska alldaglig erfarenhet att en medicinsk undersökning avslöjar 
en annan orsak än den vi själva tillskrivit/trodde på när vi kom till 
undersökningen. En mental tillskrivning av en orsak till ett symtom kan 
inte utgöra ett belägg för att den tillskrivna orsaken också är faktisk. 
Logiskt sett kan psykologiska symtom inte utgöra belägg för t ex sexuella 
övergrepp, då det finns ett flertal vanligare orsaker till psykologiska 
symtom. Enligt en omfattande forskning inom modern attributionsteori 
(tillskrivningsteori) så föreligger en allmänmänsklig, relativt stark 
benägenhet att peka ut faktorer hos individen som orsaker och underbetona 
eller förbise faktorer i situation/miljö (det s.k. fundamentala 
attributionsfelet - se t.ex. Hewstone, ). Om jag mår dåligt och anser att jag 
haft en olycklig barndom ( eller varit utsatt för sexuella övergrepp etc.) så 
kan jag eller i ännu högre grad omgivningen enligt det fundamentala 
attributionsfelet vara benägen att ange min barndom som orsak. En 
närmare granskning skulle kunna visa att det finns mer betydelsefulla, men 
kanske mer svårformulerbara, påverkande faktorer närmare i tid eller i min 
nu-situation, t ex i familjerelationer, i metodiken i en pågående terapi, i 
suggestioner från massmedia om hur en som är i min situation bör må osv.  
 
I en omfattande forskningsöversikt över 45 studier rörande psykologiska 
effekter av sexuella övergrepp av Kendall-Tackett m.fl. (1993) så påpekas 
bl.a.  
- att effekter förekommer i 2/3 av fallen och att inga effekter förekommer 
på kortare sikt i 1/3 av fallen (tvärtemot kulturella ideologiska 
föreställningar) 
- att de vanligaste symtomen varierar med åldern 
- att gravheten i symtomen ökar med gravheten (t ex våld, inträngande) och 
varaktigheten hos övergreppen 
- att en förövare i den egna familjen orsakade mer allvarliga effekter än en 
förövare som stod mindre nära 
- att symtomen minskar, och relativt snabbt för många, för de allra flesta 
över tid, men en mindre grupp verkade bli sämre 
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- att en nyckelfaktor vid återhämtning var enligt flera studier familjens stöd 
 
Att fastställa faktiska orsaker till psykologiska symtom vid sexuella övergrepp är inte 
helt enkelt, som framgår av följande principskiss över hur symtom kan uppkomma.  
 
1. faktiska sexuella övergrepp 
 
2. samtidigt föreliggande faktorer 
    t ex familjeförhållanden, kamrat- 
    förhållanden, viktiga livshändelser 
 
3. efter övergreppen föreliggande                                      
    faktorer, t ex familje- resp                                              
    kamratförhållanden, sjukdomar,                                   
    viktiga livshändelser, sexuella 
    erfarenheter med jämnåriga 
 
4. påverkan genom utredning,                                      
    medicinsk undersökning, förhör, 
    ev placering, rättsliga händelser                                   Symtom: t ex  
    mm                                                                               depression, 
                                                                                         ångest 
5. ev påverkan genom behandling 
 
6. den närmaste omgivningens  
    reaktioner, t ex föräldrar,  
    kamrater, vänner m.fl. 
 
7. den kulturella omgivningens  
    budskap om hur man bör  
    känna sig när man blivit  
    sexuellt utnyttjad 
 
8. inre psykologisk bearbetning, 
     inkl omedveten sådan,av vad som hänt, 
     vilken inte behöver vara konstruktiv 
  
Det är mycket svårt att separera ut effekterna av faktorgrupp 1 från 
effekterna av faktorgrupperna 2 - 8.  Beror t.ex. depressiva symtom på 
andra tidiga faktorer än de sexuella övergreppen eller beror de på senare 
faktorer eller beror de på aktivering av känslor genom utredning, förhör, 
försök att göra minnesrekonstruktioner m.m. eller beror de på suggestioner 
från omgivningen (närmiljön och/eller kulturellt) om hur man som sexuellt 
utnyttjad bör må. Givetvis bör det vara rimligt att flera faktorgrupper ofta 
samverkar för uppkomsten av ett symtom, s.k. multifaktoriell etiologi.  
Observera att samma åtta faktorgrupper kan påverka  innehållet i de 
minnen som redovisas kring de sexuella övergreppen. I den mån det skulle 
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föreligga drastiska  förändringar i minnesbilderna i förhållande till vad som 
skedde, så kan dessa felaktigt rekonstruerade minnesbilder ev. betraktas 
som en del av symtombilden, t ex kan symtomkänslor i nu-situationen (t ex 
ångest, hat) i efterhand kopplas till det historiska materialet. Det kan dock 
vara svårt att fastställa vad som faktiskt skedde. Det bör påpekas att även 
rätt omfattande minnesförändringar kan anses som normalfenomen, som vi 
alla vare sig vi vill erkänna det eller inte drabbas av.  
     
Analys av det aktuella materialet 
Genom den allmänteoretiska inledningen bör läsaren ha fått, hoppas jag, 
något skarpare blick för svårigheterna med det här slaget av material. 
När rättsfallet var aktuellt hade de berörda tillgång till det material som 
jag här citerar eller refererar och därmed kontrollmöjlighet.    
 
Analysen är inte upplagd så att jag går fram per varje fråga och svar i 
utskrifterna, vilket skulle kräva ett mycket omfattande arbete. Jag har i 
stället valt att lyfta fram vissa fenomen i materialet hos respektive part, 
vilka jag bedömt som viktiga i relation till frågeställningen. Möjligheten 
finns naturligtvis att jag kan ha missat något viktigt fenomen. De 
medicinska frågorna ligger helt utanför mitt kompetensområde.  
 
I. Material från målsägandena Anna och Birgitta Andersson 
 
1. Ledande situationer och ledande frågor 
Vissa informella situationer har förekommit med kamrater, föräldrar etc. 
som inte materialet medger kontroll av, men påverkan sker naturligtvis på 
något sätt. Från de tidigare formella skedena med skolsköterskan SK, AB 
från BUP Kungälv och OG från Socialförvaltningen i X kommun finns 
inga samtalsutskrifter dokumenterade utan enbart ett visst sammanfattande 
material. Detta innehåller några få antydningar om påverkande faktorer. 
På s A1 sägs att "Familjens oro gällde nu mannens egna barn", dvs en 
känslomässig process i familjen antyds. Oro kan naturligtvis snedvrida 
minnesrekonstruktioner.  
Det framgår av skolsköterskans redogörelse (A 24) beträffande Birgitta  
"att en kille gjort närmande mot henne på skolgården. Han har slängt ner 
henne på skolgården, lagt sig över henne och gjort samlagsrörelser mot 
henne." (början av ht 93).  
Det är också möjligt att denna händelses innehåll och känsloreaktionerna 
på den hos Birgitta påverkar de minnesbilder som då och senare anges ha 
kommit fram. Det verkar dock av framställningen som om minnen 
uppfattats tidigare än denna händelse av Birgitta. "Att paniken kommer vid 
killars närmande och att det hänger ihop med dessa upplevelser av vad 
Rune gjort, har Birgitta helt klart för sig" (A 25). Detta är en tillskrivning 
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av orsak som inte nödvändigtvis behöver överensstämma med faktisk 
orsak, t.ex. finns en speciell fadersrelation med i bilden. 
Det framgår att ett brev från Rune fru om att deras 5-åriga dotter inte mått 
bra väckt känslor av oro hos Birgitta (A 25), vilket kan påverka 
minnesprocesser.  
Ett samtal med mamman, skolsköterskan och Birgitta äger rum 9 sept 1993 
och "allt läggs på bordet" som det står (A 25), dvs. minnena påverkas 
förutom av skolsköterskan även av mamman.  
"Mamman har också fått veta att Anna berättat för sin kusin om samma 
saker. Det skedde i anknytning till att de båda sett en film som handlade 
om incest." (A 25) Det kan också föreligga minnespåverkan från kusinen 
och från incestfilmen. TV-bilder kan vara starkt suggererande och teman i 
dessa kan omedvetet tillfogas och smälta samman med det egna minnet, 
speciellt om detta är vagt.  
Det antyds i skolsköterskans text också ett starkt engagemang för Birgitta 
(t ex "jag känner mig orolig för henne", "GROV PETTING") vilket kan ha 
påverkat minnesbilderna utifrån skolsköterskans tankar och känslor. 
På sid. A 123 framgår att Birgitta utöver skolsköterskan talar med 
teamkamraterna Linda respektive Ulrika och med kompisen Rebecca. 
Självklart kan sådana samtal ha tillfört och förändrat en del i 
minnesrekonstruktionerna.   
Vid studium av förhörsutskrifter och videoband (enbart 1:a förhören med 
flickorna), så framgår att förhören genomförts i en god ton, men det 
förekommer ett ur saklighetsteoretisk synpunkt icke acceptabelt inslag av 
ledande frågor, och det framgår alltför tydligt vilken inställning 
förhörsledaren har - den är inte neutral och prövande utan inriktad på att få 
fram så många och så allvarliga övergrepp som möjligt - helt i enlighet 
med den rådande kulturella ideologin kring sexuella övergrepp. Jag skall 
bara återge några få exempel (en total genomgång skulle leda till en rätt 
stor mängd) på ledande frågor - mina kommentarer i kursivstil.  
 
A 76 
F: Nu kommer ju den jobbiga biten, om man säger, just vad gäller Rune 
då? (antyder att det skall vara jobbigt, föreskriver känslor) 
 
A 80 
F: Nä, var det så att han försökte genomföra ett samlag med dig i båten vid 
något tillfälle? (för in idén om samlag; Anna har inte dessförinnan nämnt 
något om samlag) 
 
A 81 
F: Gjorde det ont även vid det tillfället? (för in idén om "ont" jfr "Hur 
kändes det?") 
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A 82 
F: Hände det någonting mer än att du satt på Rune ansikte, slickade han 
dig då? (för in idén om "slickade") 
 
A 85 
F: Hände det vid något tillfälle att han försökte genomföra samlag med 
dig? (för återigen in idén om samlag) 
 
A 89 
F: Känner du skuldkänslor idag? (för in idén om skuldkänslor) 
 
A 94 kompletterande förhör 
F: Har det varit jobbigt under dom här dagarna? (här suggereras 
jobbigheten än en gång) 
F: Har du mått dåligt? (ytterligare suggestion av dåliga känslor) 
 
A 96 
F: Nä, var det han som tog av dig kläderna på underkroppen? 
    (för fram idén att det var han) 
 
A 98 
F: Hm. Vid det här tillfället då när ni båda var i båten, minns du om han 
hade framme snoppen? (för in idén om att han hade framme snoppen) 
 
A 99 
F: Denna sommaren, kan det ha hänt flera gånger där i båten med er 
båda? (för in idén om flera gånger) 
F: Hände det många gånger den här första sommaren? (lägg märke till hur 
F återigen suggererar en ökning av antal gånger) 
 
A 100 
F: Har du någon uppfattning om det hände sexuella saker varje gång han 
var uppe till X och Y? 
(ytterligare suggestion i riktning mot maximering av omfattningen) 
F: Var det så även dom kommande somrarna att det hände varje gång när 
han kom? (suggestionen mot maximering fortsätter) 
F: .....och i sommarstugan där tror du att du var sju år, du berättade då sist 
när vi träffades att du hade fått hjälpa honom att runka då.... 
(försöker genom ledande teknik skapa kongruens/överensstämmelse med 
tidigare svar) 
F: Och du hade fått ... och när det gick för han så fick du alltihopa över dig 
och du tyckte det var äckligt och kladdigt och så där? (söker skapa mer 
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kongruens - självfallet tillför bekräftande svar från den förhörde ingenting, 
då denna ledande kontrollfrågeteknik inte innebär kontroll) 
 
A 102 
F: Gjorde han nånting med dig? 
Anna: Nej. 
F: Att du fick hjälpa honom med detta då att runka för honom? 
(Anna säger först nej, men F vill ändå ha fram något genom att suggerera) 
 
A 103 
F: Tror du att det kan ha hänt i naturen någon annanstans än i Uppland? 
(det är mycket man kan "tro", men det är inte det saken gäller; åter en 
strävan efter maximering) 
F: Har det hänt någonting i eran sjöbod? 
(för in idén om sjöboden) 
 
A 104 
F: Och då pillar han och det gör fruktansvärt ont? 
(för in idén om "pilla" som inte Anna angett innan) 
F: Du har kopplat bort dig totalt! (föreslår tillstånd) 
 
A 105 
F: Och du hade kopplat ifrån dig själv? (föreslår tillstånd igen) 
 
A 110 
F: Så har det varje gång hänt någonting? (suggererar maximering igen) 
 
A 111 
F: Hem, och det ... var det varje gång som han pillade som det gjorde så 
ont? (suggererar maximering än en gång) 
 
A 117 
F: Har han handen innanför eller utanför din, när han hjälper dig med 
detta? (ledande valfråga - ger två formulerade alternativ) 
F: Hamnade det någonting på dig? (föreslår var det kan hamna) 
F: Ha, gjorde han nånting mera, vid detta tillfället? (pressar i riktning mot 
mer) 
 
A 118 
F: Var det utanpå musen eller stack han in fingrar? 
(ledande valfråga - ger två formulerade alternativ) 
 
A 126 
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F: ...har du någon gång haft funderingar på att skada dig själv, att du mått 
så dåligt? (suggererar i riktning mot jobbiga känslor) 
 
A 129 
F: Hände det vid alla tre tillfällena att han andades häftigare? 
(suggererar mot maximering) 
 
Det återgivna urvalet av exempel ur de första förhören påvisar förekomsten 
av ledande situationer och ledande frågor, vilka i detta fall kan verka i 
riktning mot att stegra rekonstruktionen av minnesbilder. (Det är 
naturligtvis också möjligt att även dämpa rekonstruktion med ledande 
frågor.) 
 
 
2. "Vet inte/minns inte"-svar 
Det förekommer i förhören med flickorna ett betydande antal svar av typen 
"vet inte/minns inte". I beaktande av det antal år som förflutit så är detta 
inte anmärkningsvärt - dock föreligger tolkningsproblem. Allmänt sett 
pekar dessa svar på att erinringarna är osäkra och att den som svarar sätter 
en gräns. Det bör påpekas att sådana svar kan tolkas som ett 
hederlighetstecken (se t.ex. kriterielistan hos Raskin & Esplin, 1991 ), men 
också i vissa fall kan tyda på fabulering (se Scharnberg, 1992). Det bör 
påpekas också att "minns inte" kan bl a dels innebära att något hänt, men 
den svarande minns inte och dels innebära att inget anmärkningsvärt hänt 
alls, varvid inget finns att minnas. Det finns här och var i utskrifterna en 
sakligt sett tveksam tendens att anta att något anmärkningsvärt hänt, när 
svaret "minns inte" används, men så behöver alltså inte vara fallet.   
  
 
3. "Förträngning/bortträngning" 
Det centrala freudianska begreppet förträngning förekommer på ett antal 
ställen i texterna och verkar närmast härröra från flickorna själva. Var de 
fått begreppet ifrån framgår inte exakt. Allmänt kan dock konstateras att 
begreppet saknar stöd i modern minnespsykologisk forskning och har 
anammats som ett av de centrala begreppen inom den rådande ideologin 
för sexuella övergrepp. Detta verkar sammanhänga med att begreppet alltid 
kan garantera tolkningen att övergrepp ägt rum. Antingen kommer man 
ihåg övergreppen och kommer man inte ihåg dem så har de förträngts, 
vilket innebär att man genom tolkning kan hävda övergrepp, när så anses 
lämpligt.  Begreppet framstår som ideologiskt och icke-vetenskapligt ( se t. 
ex. Crew, 1994; Loftus, 1993; Scharnberg, 1993b). Det har också visats av 
Scharnberg (1993a) att Freud på omfattande sätt förfalskade patientdata i 
samband med begreppets uppkomst. Garry et al (1994) nämner en 
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genomgång av 60 års forskning av Holmes (1990), som inte lyckades finna 
något annat stöd för begreppet än "unconfirmed clinical speculations" 
(obestyrkta kliniska spekulationer). Dessutom varierar definitionen av 
begreppet. Enligt Garry et al (1994) förekommer kopplade till 
användningen av begreppet föreställningar att förträngda minnen kan 
återvända i ovanligt exakt form - dessa idéer saknar forskningsstöd. Såvitt 
minnesforskningen kunnat konstatera  existerar inga minnen som är 
immuna mot påverkan och förändring (se t ex Garry et al 1994).  
 
Exempel på begreppet i texterna utgör följande: 
 
A 9 
"en stor del av händelserna har varit och fortfarande är förträngda" 
 
A 11 
"Huruvida samlag genomförts eller ej vet man inte med säkerhet eftersom 
en del av det inträffade är ´förträngt´". 
 
A 26 
Citat från Birgitta: "Det beror nog på att jag har förträngt en hel del saker 
för att kunna klara mig överhuvudtaget".  
         
A 88 
F: "Så här i efterhand har du, det är klart det är svårt för dig att fundera 
du har förträngt mycket..." (förhörsledaren förstärker förträngningsidén) 
 
A 109 
"...och sen har jag alltid trängt undan det då va, i alla dessa år, men jag 
har ju lyckats ganska bra ändå" (detta yttrande kan tolkas på annat sätt än 
s k förträngning - som en medveten, upprepad ansträngning att inte tänka 
på något som hon vet finns i minnet) 
 
B 45 
Citat från Birgitta: "Nä, det blir så i längden så bara man förtränger det 
ändå!" 
 
Det framgår att Anna, Birgitta och förhörsledaren tolkar situationen så att 
det finns förträngt material i enlighet med vad ideologin kring sexuella 
övergrepp föreskriver. Förhörsledaren verkar också använda en naiv 
minnesteori när hon talar om att minnen kan "poppa upp" (t ex B 16, B 22, 
B 32, B 36, B 40) eller talar om att Birgitta "fick dom här minnesbilderna 
av vad som hade hänt" (A 126).  Enligt minnesforskningen så förändras 
minnen och rekonstruktion görs vid erinring. Det finns enligt forskare som 
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Loftus m.fl. inga minnen som analogt med foton eller bandinspelningar kan 
poppa upp från förfluten tid. En sådan tro gör att den kritiska prövningen 
av presenterade minnen minskar.  
 
4. Uttalanden som pekar på maximeringsbeteenden 
Det har under punkt 1 rörande ledande situation och ledande frågor 
framkommit av förhörsledarens uttalanden att förhörsledaren hade ett 
tydligt beteende inriktat på  maximering av övergreppen. Det förekommer 
hos flickorna ett betydande antal uttalanden som i enlighet med 
tankegångarna inom ideologin för sexuella övergrepp pekar i 
maximerande, förstärkande riktning, bl.a. med hjälp av begreppet 
förträngning.  
Exempel är följande: 
 
A 2 
"Övergreppen har gått till på ungefär samma sätt varje gång" 
Enligt Birgitta följande fyra beteenden: 
a. röra penis, b. slicka underlivet, c. hålla clitoris och föra in finger 
 
Enligt Anna följande tre beteenden: 
a. pilla med fingrarna, b. slicka mellan benen, c. be om att slicka Runes 
penis 
 
Till dessa beteenden kommer ytterligare ett beteende: 
"Båda flickorna säger att de tror att Rune ´legat med dem´." 
(Samlagstemat som skärper nivån dämpas ner i de senare förhören) 
 
A 7 
"(övergreppen) hände minst tre gånger per vecka hela somrarna." 
(Även denna kvantitativa maximering dämpas avsevärt i förhören och inte 
minst är en jämförelse med Rune Bergs semesterlistor belysande) 
 
A 7 
"Birgitta tror att Rune har våldtagit Anna och att ´han gjort värre saker 
med henne´". (maximeringsföreställningar) 
 
A 9 
"det kan ha varit så att ´mannen genomfört samlag´" 
 
A 81 
"hade han ju tillfälle hela tiden nästan" 
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A 84 
"det var nog det värsta jag varit med om" 
 
A 88 
"varenda gång han kom så hände det va, och det var ofta han var där" 
 
A 90 
"det kunde hända när som helst" (på dygnet) 
 
A 110 
"men han har väl gjort det så ofta han har liksom kommit åt" 
"det har varit många gånger som det har varit samtidigt" 
"jag har svårt att tro att det var mindre med henne" 
 
A 111 
"var det varje gång han pillade som det gjorde så ont" ("fruktansvärt ont") 
- "Ja..." 
 
A 119 
"Kan hon inte se vilken smärta jag har i ansiktet" 
 
A 120 
"det känns som   x   sticker en stör i mig som smärtan var sticker i  x....." 
 
A 122 
"Fick alltid presenter!!  Alltid!!!" 
 
A 126 
"jag har haft självmordstankar jättemånga gånger" 
 
B 3 
"jag fick sperma över hela mej" 
"obeskrivligt äckligt" 
 
B 5 
"Rune hade hälsat till mig genom mamma och han hade sagt att han visste 
att jag hade det svårt. Detta tog jag som ett hot." 
"outhärdligt ont" 
 
B 10 
"jag har minnesbilder av att jag befinner mig i sängen samtidigt som Rune, 
men mer kan jag liksom inte få fram då, va!" 
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Även det faktum att minnesrekonstruktionerna tenderar att förlägga 
inträffade övergrepp till i stort sett alla de situationer/miljöer som är 
tänkbara torde kunna ses som ett maximeringsbeteende.  
 
Det förekommer dels en sannolikt övergeneraliserande tendens och dels en 
hög språklig intensitet som lätt ger intryck av att smärtor skulle hänföra sig 
till nuet snarare än till situationer för ca 8-10 år sedan. De maximerande 
tendenserna torde utgöra ett hot mot sakligheten.  
 
5. Monotoniföreställningar 
Monotoni har tidigare framgått av citaten och är kopplad till maximering. 
Hit hör framför allt formuleringar av typen "varenda gång/varje gång" (t 
ex A 100) och formuleringen "minst tre gånger per vecka under hela 
somrarna" (jfr A:s semesterlista), trots att A varit där rätt få 
sommarveckor. På t.ex. sid. A 81 finns svaret "det gjorde alltid ont". 
Verkliga händelser av detta slag är oftast inte tidsmässigt monotona, dvs. 
händer vissa gånger men inte andra gånger och framför allt inte med en 
regelbundenhet av "minst tre gånger per vecka". 
Monotoniföreställningarna får för övrigt svagt konkret stöd i 
förhörsmaterialet. De antyder en orealistisk generaliserande tendens vid 
minnesrekonstruktionerna.  
 
6. Instabila uppgifter 
Det framkommer en betydande instabilitet vid minnesrekonstruktionerna, 
vilken kan ha att göra med att påverkande aktörer och eget 
rekonstruktionsarbete förändras under perioden. Det är naturligtvis också 
rimligt att räkna med en viss detaljinstabilitet efter så lång tidrymd. Det är 
också rimligt att räkna med att vissa händelser kan tidsförskjutas i 
minnesrekonstruktionerna, när almanackor m.m. tas till hjälp. En ev. ökad 
korrekthet i tidsplaceringen garanterar dock inget beträffande 
minnesrekonstruktionen av själva händelserna. En stor risk föreligger att 
man söker efter minnesfragment från den aktuella perioden och 
sammanhanget och försöker koppla dessa fragment till det aktuella temat. 
Exempelvis skulle minnesfragment av att man åkt bil, åkt till Uppland, åkt 
båt, suttit i en soffa, befunnit sig vid en säng, vid en myrstack osv. kunna 
dyka upp och kopplas till vid minnesrekonstruktionerna aktuella 
föreställningar om sexuella övergrepp. Mycket neutralt som hänt kan lätt 
omtolkas till en sexuell innebörd, med hjälp av en upparbetad 
tolkningsrepertoar, där många mellanmänskliga fenomen kan tolkas 
sexuellt - ett av de utmärkande dragen hos den rådande 
övergreppsideologin. Detta betyder konkret att ju längre tid som går med 
rekonstruerande drivkrafter inkopplade, desto fler minnesfragment dyker 
upp som blir kopplade till sexuella föreställningar - det finns en tendens till 
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detta i förhörsmaterialet och det kan också ha skett under 
rekonstruktionsperioden före förhören. Motsägelser mellan 
förhörsomgångarna kan ges en sådan tolkning. Samtidigt bör påpekas att 
det är möjligt att glömma sexuella övergrepp och att minnen av inträffade 
övergrepp kan vara vaga, något som kan öppna för suggestioner och 
påverkan från utredare eller andra inblandade. Faktiskt inträffade 
övergrepp skulle kunna vara av annan karaktär än de som formuleras 
i suggererande samspel med utredare.  
 
Vad som inger mest skepsis beträffande tillförlitligheten här är att 
uppgifterna i socialförvaltningens anmälan och i polisanmälan startar på så 
hög "övergreppsnivå" och sedan dämpas ner avsevärt vad gäller frekvens 
och frågan om samlag i polisförhören. Det kan lika gärna förhålla sig på 
liknande sätt med det övriga materialet - att det ligger kvar på för hög 
övergreppsnivå med hjälp av felaktiga minnesrekonstruktioner.  
 
7. Förändrade medvetandetillstånd 
Det finns i materialet några tecken på inverkan av s.k. förändrade 
medvetandetillstånd vid uppkomsten av minnesrekonstruktionerna. 
Förändrade medvetandetillstånd utmärks av att det kritiska tänkandet är 
bortkopplat - så sker vid t.ex. dröm, hallucinatoriska tillstånd vid 
insomning respektive uppvaknande, dagdröm, hypnotiska tillstånd, 
intensiva känslotillstånd som raseri osv. Det tydligaste tecknet är 
uppgifterna i psykologutlåtandet angående tillstånd som  anges vara av 
"hallucinatorisk karaktär" hos Anna.  
 
"Hon upplevde att förövaren kommit in i hennes rum sent på kvällen. Hon 
vädjade till honom ´rör mig inte´, ´låt bli´, ´jag vill inte´. " 
 
 Fantasin upplevdes här verklig i nuet.   
Anna säger också på s A 92:  
 
"det som jag har lidit utav det är mest syner och jag drömt mardrömmar 
och så här va ....grejer då..." 
 
I första förhöret med Birgitta anger hon (A 114) att bilder kom fram i 
samband med en sexuell övergreppshändelse i skolan, då en pojke drog ner 
henne på golvet och tog händerna innanför tröjan. Hon säger: 
 
"och då blev jag ju i chocktillstånd då", "var helt borta", "bilderna från det 
Rune hade gjort med mig kom fram då".  
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Det antyds också att Anna var med när Birgitta berättade bilder, vilket är 
viktigt att konstatera med tanke på likheter mellan flickornas 
minnesrekonstruktioner (vilka även kan ha uppkommit genom andra 
överföringar). En sådan händelse som Birgitta berättar kan tänkas utgöra 
s k "trigger" (utlösare) för gamla minnen eller spontana enbart föreställda 
bilder, men minnena är liksom i andra fall rekonstruktioner, där material 
från annat håll omedvetet kan blandas in och eget spontant bildskapande 
kan ske. Här förelåg uppenbarligen ett förändrat medvetandetillstånd och 
möjligheten att bilderna tillkom på annat sätt än utifrån bevarade 
episodminnen av sexuella händelser med Berg är stor. Episodminnen är 
enligt minnesforskning mycket sårbara.  
 
På sid. B 30 i sista förhöret med Birgitta finns följande sekvens: 
 
F: Det här är ju för mig en ny berättelse för jag har ju inte hört du har ju 
inte berättat den för mig förut.  
Birgitta: Nä! 
F: Har du någon aning om när det här minnet kom tillbaka till dig? 
Birgitta: Det kom tillbaka när jag låg och sov, jag drömde någonting och 
sen så vaknade jag och så bara kom jag ihåg detta, så var det bara och så 
struntade jag i det och så kom det tillbaka när jag var i skolan igen.  
 
På sid. B 40 finns följande sekvens: 
F: Sen la han sig på mig och slickade mig på munnen och sedan på clitoris. 
Så har du skrivit här?  
Birgitta: Hm. Den minnesbilden fick jag väldigt starkt också bara så där på 
några sekunder.  
F: Är det den sista minnesbilden som "poppat upp" för dig? 
Birgitta: Hm, ja, det är det! 
 
Birgitta bestyrker även här att nya händelser hon erinrat sig kommit fram 
under ett förändrat medvetandetillstånd - dröm och/eller 
uppvaknandetillstånd eller andra bildprocesstillstånd. Som jag påpekade 
utmärks förändrade medvetandetillstånd av att den egna kritiska 
granskningen är bortkopplad. Om lång tid förflutit och man har svaga 
minnen av vad som hände, så blir det extra vanskligt att förlita sig på bilder 
som kommer upp. Dessa kan då inte kritiskt jämföras med andra 
detaljerade minnen. Garry et al (1994) pekar på hur felaktig information 
mer sannolikt kan tränga in i minnen, när människor inte omedelbart kan 
upptäcka skillnaden mellan den ursprungliga informationen (vad som 
faktiskt hände) och den felaktiga informationen. Garry et al pekar också på 
att tidens gång minskar förmågan att upptäcka skillnader och därmed ökas 
mottagligheten för felaktig information.. 
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På flera håll i facklitteratur som behandlar uppkomsten av falska minnen 
rörande sexuella övergrepp varnas bestämt för aktiva terapeutiska 
minnesåtervinningstekniker typ hypnos och andra imaginativa tekniker, 
t. ex  styrda dagdrömmar, att släppa loss fantasin, att använda familjefoton, 
tolka drömmar, tolka symtom som minnen av övergrepp m.fl. (se t.ex. 
Lindsay, 1994; även Ceci et al, 1994; Schooler, 1994). Problemet förblir 
detsamma om människor själva använder sådana återvinningsmetoder typ 
dagdröm, spontan självhypnos, dröm osv. utan kritiskt tänkande. Om 
omgivningen, som ofta omöjligen kan veta om t.ex. en beskriven händelse 
inträffat, dessutom okritiskt bekräftar det man berättar, så befästs tron att 
den bild som kommit upp är något som verkligen inträffat. Det tillhör ofta 
den kulturellt etablerade sexuella övergreppsideologin att berättelser om 
sexuella övergrepp inte får ifrågasättas, något som vi ofta gör inom andra 
områden när människor berättar något. Det torde vara ett faktum att många 
inre bilder som människor får eller skapar inte svarar väl mot något som  
faktiskt inträffat. Exempelvis försörjer sig många författare på att skapa 
bilder och omsätta dem i ord.  
 
Jag har själv utbildning i och har arbetat en del med terapeutiska tekniker 
som hypnos, imaginativa tekniker och s.k. symboldramametodik och vet 
per klinisk erfarenhet att det för ganska många människor är mycket lätt att 
skapa egna bilder. Det är t.ex. vanligt att människor själva skapar sexuella 
bilder. Som en allmän belysning av vad mänskligt fantasiliv förmår kan 
nämnas Wilson & Barbers (1984) studier av fantasibenägna personligheter, 
vilka omfattar ca 4% av den studerade befolkningen och mest består av 
kvinnor. De flesta av dessa kunde t.ex. åstadkomma sexuell orgasm genom 
att enbart föreställa sig sexuell aktivitet.  
 
 
8. Undvikandepsykologin 
Flickorna uppger i förhören att upprepat att övergreppen gjort "fruktansvärt 
ont" (och liknande uttryck). Samtidigt framgår att de inte lärt sig att 
undvika att befinna sig ensamma och avskilt tillsammans med Berg. Ur 
inlärningsteoretisk synpunkt kan hävdas att s.k. undvikandebetingning 
("avoidance conditioning") borde snabbt uppkommit, speciellt efter 
upprepade övergrepp och i beaktande av hur starkt obehaget var. Att sådant 
beteende uppkommer, och även omedvetet, är forskningsmässigt väl 
etablerat inom inlärningsforskningen och t ex Smith (1993) påpekar att 
 
"One aspect of avoidance conditioning that has intrigued psychologists is the 
remarkable strength of the avoidance behavior that may develop in only a few trials." 
(p. 278) 
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Holman & Stokols (1994) påpekar vid en miljöpsykologisk diskussion av 
sexuella övergrepp och med hänvisning till forskning att 
 
"...humans normally flee situations in which privacy boundaries are transgressed"  
 
Att flickorna inte meddelat sina föräldrar, när det gjorde "fruktansvärt ont" 
kan ur ett vuxenperspektiv te sig anmärkningsvärt, men det kan tänkas att 
lojaliteter m.m. inverkat som det antyds. Detta ter sig därför något mindre 
anmärkningsvärt än att det inte uppkommit ett beteende att inte bli ensam 
med Berg eller att inte besöka hans båt. Att Berg inte var flickornas 
förälder utan en bekant till familjen underlättar avsevärt ett undvikande av 
att bli ensam med honom - barnet är inte trängt på samma sätt som vid 
övergrepp inom familjen. 
   
Flickorna har svårt att förklara hur de blev ensamma med Berg,  
t.ex. s. A 95: 
 
F: Hm, dom här tillfällena när du blev ensam med Rune, gjorde han något 
speciellt för att bli ensam med dig? 
Anna: Det .... han måste väl ha gjort det va, för att annars så var det alltid 
annat folk med va, men när vi var ute, ja, när han var ute med mig då, när 
andra satt och fikade eller så där va, så han måste väl tänkt på hur han 
skulle få undan mig också, för det var ju aldrig, ja, aldrig tillfällen så om 
inte han tog bort mig. Så det var aldrig tillfällen att jag var ensam, va." 
 
Längre ner står: 
F: Nä, har du haft någon fundering på om han har gjort något speciellt för 
att bli ensam med Birgitta, din lillasyster?  
Anna: Nä, det har jag inte tänkt på, men han har ju liksom gjort så att han 
har kommit ensam med någon utav oss.  
 
På första frågan tvekar Anna och på den andra säger hon "det har jag inte 
tänkt på" - en antydan om att det hon talar om inte behöver ha inträffat, att 
hon hamnat snett i minnesrekonstruktionen. Som framgår ges inte heller i 
svaren minsta antydan till förklaring rörande hur Berg gått tillväga. Det 
sägs tydligt efterhandskonstruerande att "han måste väl" osv. Observera 
dessutom att det annars "aldrig...aldrig...aldrig" förekom att hon var ensam 
med Berg - en strävan att förneka att hon själv skulle medverkat till att bli 
ensam. Det är enbart Berg som är den aktive. Svaren ger intryck av en 
efterhandskonstruerad, vag förklaring som inger skepsis. Om Berg gjort 
något gång på gång för att få undan flickorna så kunde själva repetitionen 
ha gett några minnesspår. Det sista svaret kan också jämföras med att 
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enligt Berg så ställde Anna av Birgitta hos honom för att Anna skulle leka 
med andra. Vi får inte i förhören heller svar på varför flickorna stannade 
kvar samtliga gånger Berg påbörjade övergrepp - de var fria att gå eller 
springa sin väg (flyktbeteende är vanligt inför obehag) inför något som 
gjorde "fruktansvärt ont" och som krävde avskärmning - inte ett ord sägs 
om att Berg skulle ha kvarhållit någon av dem med våld. Det flickorna 
beskriver är snarast sexuella övergrepp som sker inom familjen, där barnet 
är underkastat en förälders makt och är i beroende.  
 
Sociologen Jenny Kitzinger (1990) diskuterar myten om barns sexuella 
oskuld och att de är passiva och sårbara i sexuellt avseende. Hon redovisar 
egen forskning genom intervjuer med vuxna som utsatts som barn, vilken 
påvisar även en annan bild av medvetna aktiva undvikande- och 
motstrategier så långt det var möjligt, bl.a. att se till att inte vara ensam 
med förövaren.   
Den motsägelse som finns i materialet mellan  
- att bli utsatt för något som gör "fruktansvärt ont", "outhärdligt ont", 
känns "fruktansvärt äckligt", "väldigt obehagligt", "smärta som kom i hela 
mig", "Kan hon inte se vilken smärta jag har i ansiktet",  "känns som  x  
sticker en stör i mig som smärtan var", "det känns som en kniv åker upp i 
magen på en", "något så fruktansvärt", "jag mådde alltid illa"etc  
 
- och frånvaron av undvikandebetingning  plus att det saknas förklaringar 
till hur de blev ensamma med Berg medför att uppgifterna om smärtorna 
framstår som tvivelaktiga. Dessutom antyder de intensiva språkliga 
uttrycken ett maximeringsbeteende. Den som utsattes för sådant här skulle 
eftersträvat medvetet eller omedvetet att inte bli ensam med Berg. 
 
9. Tillfällepsykologin 
Berg var inte förälder utan bekant och man kan fundera över om han hade 
så många tillfällen med så mycket som tre andra vuxna av och till i 
närheten. Båten kunde genom sin avskildhet ge tillfällen, men frågan är om 
det t.ex. är realistiskt att tänka sig att en som det hävdas "försiktig" person 
som Berg skulle ha tagit risker som att ta av kläder och begå grava 
övergrepp, när sambon Åsa befann sig i samma hus och när som helst 
skulle ha kunnat dyka upp. Dessutom fanns risken att flickorna skulle 
skrika etc. vid grava övergrepp. Det kan ha gått till så vid 
minnesrekonstruktionsarbetet att flickorna har erinrat sig olika tillfällen då 
de varit tillsammans med Berg, t.ex. suttit i en soffa, och att dessa 
minnesbilder har omedvetet kopplats samman med bilder och 
föreställningar om sexuella övergrepp som härrör från annat håll - från inre 
processer eller från  yttre källor.  
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10. Massmedia 
Massmediaprogram om sexuella övergrepp nämns uttryckligen flera 
gånger i förhörsmaterialet och även av andra än flickorna. Exempelvis 
säger Anna följande på s A 105: 
 
F: Nä............................en fundering, runt det här, just dom här 
upplevelserna som du berättar för mig, är det någonting som du har fått 
fram på senare år, eller har du gått och burit på det här och vetat om det, 
men hållt det för dig själv? 
Anna: Jag har väl alltid, det har kommit upp så här ibland när saker har 
hänt som...jag, på tv då va, så hade dom ju ett tag väldigt mycket sådana 
här grejer då om incest och så på tv, det var ju många filmer och så här då 
som tog upp ämnet. 
 
På s A 106 framgår följande: 
F: Hade du någon gång funderingar på att berätta för någon om det här? 
Anna: Inte förrän jag satt hemma hos min kusin, det var nånting på tv som 
ja sa någonting, jag vet inte vad det var jag sa, men någonting var det. Jag 
tror att: "Det här har hänt mig", sa jag mer till mig själv då va. Jag hade 
aldrig tänkt att berätta det, det var liksom bara det att, det är ingenting 
som....det var säkert bara nån dröm eller nånting, som jag tänkt då va, 
intalat mig själv. Och så trängt undan det då. Och det gick ju ganska bra!" 
 
På s A 107 framgår 
Anna: .....man har ju sett på dom här filmerna om incest och sådant och 
det har fått mig att må väldigt illa. 
 
Svaren från Anna visar tydligt att flera TV-program funnits med som 
påverkansfaktor med risk för "source misattribution"(att misstag begås 
beträffande var minnena kommer ifrån, felaktig tillskrivning av källa)  när 
egna bilder kommer upp. TV-program kan vara starkt suggestiva. Ett av 
svaren antyder också vagheten hos minnet vid den aktuella tidpunkten, när 
det liknas vid "bara nån dröm eller nånting". Det sista svaret antyder att 
filmer medverkat till att hon mått illa.  
 
Därefter säger Anna (A 105):  
"Och då kom det upp hela tiden då va, och det kom ju upp, ja ibland saker 
som hände, om det hände något i skolan eller nånting om det stod i 
tidningar eller nånting då kom upp, men man trängde ju undan det hela 
tiden." 
 
I detta svar framgår påverkan från tidningar och ospecificerade händelser i 
skolan - med risk för sammanblandning minnesmässigt även här.  
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Innehåll i TV-program kan som påvisats i enstaka andra fall (se t.ex. 
Scharnberg, 1992ab) överföras till anklagelser om sexuella övergrepp från 
närstående  - jfr här begreppet "source misattribution" (att ta fel på varifrån 
minnet kommer) inom forskning rörande minnen av sexuella övergrepp 
(Ceci et al, 1994). När en längre tid förflutit kan det vara svårt att vid 
minnesrekonstruktionen skilja på var föreställningar kommer ifrån - från 
ens egna erfarenheter eller från annat håll. Det bör också påpekas att 
massmedia idag tillhandahåller tillräckliga detaljkunskaper för att t.ex. barn 
i tonåren skall kunna formulera relativt deltaljerade beskrivningar av 
sexuella övergrepp, som de inte själva upplevt. Det som flickorna 
beskriver, t ex pilla, föra in finger, slicka och "runka" torde vara vitt kända 
möjligheter.  
 
11. Föräldrarnas minnen av den aktuella perioden 
Föräldrarna uppger sig i polisförhören inte ha uppfattat något 
anmärkningsvärt hos flickorna under den aktuella övergreppsperioden.  Det 
verkar alltså som om övergreppen inte satt några spår i det yttre beteendet 
medan de pågick. Detta talar emot att övergreppen skulle ha varit 
repeterade och så grava att de gjorde "fruktansvärt ont".  
 
12. En-mångtydig relationslogik för symtomen 
Den bild som framkommer i såväl polisförhören som BUP-intygen är att de 
symtom som uppges aktuella de sista åren helt eller möjligen nästan helt 
antas härröra från de sexuella övergreppen. Andra inverkande faktorer eller 
en mer komplex etiologi (orsaksbakgrund) övervägs inte och inte heller 
görs någon preciserad beskrivning av symtomutvecklingen under årens 
lopp - speciellt nämns ingenting om situationen före påbörjandet av de 
sexuella övergreppen. En mång-mångtydig relationslogik, där flera orsaker 
tänks på komplext sätt ge upphov till flera symtom, framstår som mer 
verklighetsanpassad. Bristen på helhetsorienterad, systematisk och 
noggrann analys gör att det framstår som vanskligt att anta att de aktuella 
symtombilderna skulle härröra från de sexuella övergreppen. Som jag 
påpekade inledningsvis så kan symtom uppkomma på en mängd olika 
grunder, t ex utifrån inträffade övergrepp, familjerelationer, 
kamratrelationer, felaktiga minnesrekonstruktioner rörande sexuella 
övergrepp, egna känslomässiga och tankemässiga processer, genom 
utrednings- och behandlingsarbete osv. Det betonas också ofta i 
utvecklingspsykologisk facklitteratur och inom olika 
utvecklingspsykologiska teorier att viktiga faser i 
personlighetsutvecklingen ligger före 4-5 års ålder. Även 
föräldrarelationerna grundläggs här, t ex bör en vana att inte sitta i knäet på 
pappa ha grundlagts före 4-5 års ålder. Det är också t ex kliniskt väl känt 
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att tidiga separationsupplevelser och andra trauman samt brister i 
föräldrabindningen kan få destruktiva psykologiska konsekvenser upp i 
vuxen ålder. Sådant har inte alls utretts i de befintliga dokumenten. När t 
ex Birgitta i polisförhöret säger att "Ingen älskar mig" (A 127), så skulle 
jag i första hand formulera den kliniska hypotesen att detta har med tidiga 
föräldrarelationer eller ev. syskonsituationen att göra. Det kan vara så att 
en familjesituation med en ung mor (19 år vid Anna födelse) och 9,5 
månader mellan flickornas födelsedagar kan ha inneburit viss stress på 
båda, t.ex. var modern gravid när den äldsta flickan var liten och när hon 
var 11 månader kommer ytterligare ett barn och konkurrerar om modern. 
Den yngsta flickan kan ha uppfattat att hon fick mindre uppmärksamhet 
och fått underlägsenhetskänslor. Det kan ha varit svårt för en mor att räcka 
till för två flickor samtidigt, speciellt om fadern inte var engagerad särskilt 
mycket i skötseln av barnen osv. Om en far är "kantig" (A 131) i sättet kan 
det naturligtvis också få konsekvenser för far-dotter-relationerna.  
 
Naturligtvis är detta enbart allmänna hypotetiska resonemang - hur det 
förhöll sig i det aktuella fallet kan möjligen en utredning ge en sannolik 
bild av.  
 
Det låter sig sägas att symtomen är möjliga som resultat av sexuella 
övergrepp. Samtidigt bör då påpekas att de är möjliga på ett antal andra 
grunder och att det ligger närmast tillhands att tänka sig att symtomen kan 
uppkomma och vidmakthållas genom samverkan av olika faktorer - 
historiska och i nu-situationen. Det kan dessutom vara andra faktorer som 
vidmakthåller eller skapar symtom än de som ursprungligen gav upphov 
till dem. Exempelvis säger Anna 920517: 
 
"...jag har ju terapi en gång i veckan, så det blir att man tänker på det hela 
tiden" (B 12) 
  
Att t.ex. symtomen verkar (om jag förstår handlingarna rätt) ha tilltagit 
efter att myndighetskontakter, behandlingsansatser och andra samtal 
påbörjades ger viss grund för en hypotes att dessa processer åtminstone 
medverkat vid uppkomsten av den aktuella symtombilden. Exempelvis är 
det väl känt att såväl tidsbegränsade som permanenta försämringseffekter 
av betydande omfattning kan förekomma i samband med terapier (se t.ex. 
Bergin, 1971). Den omgivande kulturen suggererar också att man skall må 
dåligt, när man utsatts för sexuella övergrepp - forskningen ger som jag 
nämnt en mer varierad bild.  
Vad gäller symtomens värde som bevis för att sexuella övergrepp inträffat 
eller som bevis på hur grava de varit, så tar den internationella forskningen 
(se t.ex. Kendall-Tackett et al, 1993) avstånd från symtomlistebevisning, 
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eftersom det finns mer vanligt förekommande orsaker än sexuella 
övergrepp till samtliga symtom (utom ett som inte är aktuellt här), t.ex. 
faktorer i familjedynamiken, stressande omständigheter, sjukdomar mm.   
Symtoms lättpåverkbarhet av psykiska betingelser, t.ex. tro, belyses också 
av den medicinska placebo-forskningen inom vilken det visat sig att 
symtom lätt kan elimineras eller reduceras hos många människor genom 
mediciner utan verkande substanser - en troseffekt. På omvänt sätt kan de 
också ökas genom negativ tro, icke sakligt grundad oro etc.  
 
13. Motsägelse kring Bergs personlighet 
I det aktuella förhörsmaterialet framkommer en viss motsägelse vad gäller 
Bergs personlighet. Han framställs dels som en hänsynsfull och försiktig 
person och dels som en förslagen, ganska burdus plågoande ("fruktansvärt 
ont", "väldigt otäckt", "äckligt" etc.) vad gäller flickorna och som går rakt 
på med några enkla kommandon om att "nu ska vi sova" etc. och genomför 
flera genitalt inriktade sexuella handlingar varje gång. 
På s A 89 säger Anna t.ex. 
 
"Men det var alltid det att han var så snäll annars va, han var väldigt 
försiktig, han pratade alltid och lekte med oss. Han var snäll och mamma 
och pappa tyckte ju om honom." 
 
På s A 20 säger Anna  
 
"han aldrig var elak mot mig eller så här" 
 
Det är en osannolik "dr Jekyll and mr Hyde", som beskrivs i förhören. 
Dessutom framställs det som att han "varenda gång" etc. gick in i rollen 
som mr Hyde, vilket ter sig anmärkningsvärt.  
Ur psykologisk synpunkt överensstämmer de sexuella handlingar Berg 
själv beskriver (senare avsnitt i yttrandet) bättre med den bild av Bergs 
personlighet som ”snäll” som Anna ger. 
 
14. Informella processer vid minnesrekonstruktion 
De informella processerna belyses bl.a. av följande yttrande av Anna: 
"Det är mamma och pappa som har diskuterat med mig och så är det ju 
mamma och pappa som har diskuterat med Birgitta och så har det varit 
kort, allt, våra grannar Lindgrens som hjälpt till med deras minnen och 
deras kort och allting vad de kan ha kunnat hjälpa med då, och det har 
varit släktingar som varit inblandade och hjälpt till då, så det har varit 
mycket grejer att gå på." (B 22) 
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Det är här uppenbart att omfattande rekonstruktionsarbete pågått. Envar 
med kunskaper i minnesforskning inser att det i sådana processer finns 
betydande risker för att minnesrekonstruktionerna kan påverkas, bekräftas 
etc. till något annat än vad som faktiskt hände. När någon av flickorna 
berättar något kan det i någon mån vara andras minnesrekonstruktioner 
som återges. Om det i sådana processer ingår kritiskt tänkande så kan dock 
vissa felaktiga minnen utmönstras.  
 
Sammanfattningsvis påvisar de faktorer jag här lyft fram ur det befintliga 
materialet avsevärda svårigheter med tillförlitligheten hos 
minnesrekonstruktionerna rörande de sexuella övergreppen.  Sannolikt är 
minnesrekonstruktionerna tillskapade efter bästa förmåga, varför ingen 
som helst skugga må falla över flickorna vad gäller att de skulle ha lämnat 
medvetet felaktiga eller överdrivna uppgifter - detta vare sagt för att 
undanröja varje missförstånd på denna punkt. Felaktiga 
minnesrekonstruktioner är ett helt normalt mänskligt fenomen som vi alla 
drabbas av.  
 
I detta fall är det en tänkvärd svårighet vid flickornas 
minnesrekonstruktioner att den kulturella omgivningen i liten utsträckning 
verkar tala om övergrepp av det slag som Berg beskriver - sexuella 
övergrepp bör försiggå enligt etablerade föreställningar. Förutsatt att Bergs 
uppgifter är i huvudsak riktiga kan den etablerade diskursen medföra att 
det knappast varit möjligt att åstadkomma minnesrekonstruktioner i strid 
med omgivningens föreställningar. Det är knappast den typ av övergrepp 
Berg beskriver, som framställs i massmedia och böcker - de håller inte 
tillräcklig nivå. Om flickorna skulle ha fört fram beskrivningar av de 
sexuella händelserna av det slag som Berg gör så är frågan om 
omgivningen utifrån den etablerade övergreppsideologin varit särskilt nöjd 
med dessa? Dessutom skulle felaktiga föreställningar om barns sexualitet 
kunna ha åstadkommit reaktioner. Diskursintensifiering i ekologin rörande 
konventionella föreställningar om sexuella övergrepp och 
diskursrestriktioner (att inte tillåtas tala eller bara i vissa sammanhang) 
kring  t.ex. barns normala sexualitet eller denna som faktor i sexuella 
övergrepp kan verka hindrande i utredningsarbete, t.ex. påverka vilka 
frågor som ställs och inte ställs. 
   
Vad gäller grunderna till de aktuella symtomen hos flickorna så är dessa 
inte utredda i BUP-intygen, vilka av texten att döma synes ha ett 
partsstödjande syfte (uttalat syfte och frågeställning saknas i båda 
papperen), vilket tyvärr också sannolikt innebär att vissa uppgifter är något 
överdrivna och att positiva inslag i den aktuella situationen tonats ner. 
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Sannolikt föreligger en multifaktoriell etiologi (flera faktorer medverkar till 
uppkomsten) vad gäller de aktuella symtomen. Symtomutredning verkar 
vara ett okänt begrepp för psykologerna. Symtom kan både beskrivas längs 
en tidsaxel och relateras till olika situationer och tidsperioder.   
 
II. Material från den misstänkte Rune Berg 
Även vad gäller materialet från Berg har jag försökt lyfta fram vissa 
faktorer som har betydelse för bedömningen av uppdragets frågeställning. 
 
1. Tidsmässiga möjligheter 
På frågan hur ofta Berg var och hälsade på familjen Andersson svarar han: 
"Det var allt ifrån 1 och 2 dagar till .... jag tror det längsta var nog ett 
eller två tillfällen under alla år som vi var 5 dagar, tror jag, det berodde ju 
mycket på den här atmosfären som han då .... han var ju inte så snäll mot 
henne...." 
Av listan på uttagna semesterdagar framgår maximala möjligheter vad 
gäller längre perioder på somrarna: 
1983      13 dagar 
1984      21 dagar 
1985      14 dagar 
1986      24 dagar, varav 14 i september.  
1987      11 dagar - alla i september. 
 
Bergs uppgift pekar på att det inte förekom några långa vistelser hos 
familjen Andersson. Detta kan ställas i motsats till t.ex.  uppgiften om att 
sexuella övergrepp förekom "minst tre gånger per vecka hela somrarna" 
(polisanmälan från socsekr OG, A 7). Socialtjänsten kan här ha medverkat 
till en stegring och generalisering av uppgifterna. Enligt Berg, vars svar, till 
skillnad från polisanmälans kategoriska formulering, uttrycker en viss 
osäkerhet, skulle han aldrig ha varit där en hel vecka och varit där fem 
dagar vid högst två tillfällen.  
 
Det kan också påpekas att Berg hade ett sommartorp i Uppland och det 
antyds i materialet att han vistades även där vid semester.  
 
2. Svårigheter att minnas 
Det framgår på ett flertal ställen att Berg inte anser sig kunna minnas exakt, 
t.ex. har han svårt att minnas exakt år för torpbesöket (A 138), år för 
present (A 142). Eller t.ex. på s. A 143 
"Ja, vi var väl en eller två gånger ute ensamma, inte ensamma, inte dom 
två bara, utan vi hade nog Stina och Ulf, det är grannarna hade vi med en 
gång och så nån flicka, men den kommer jag inte ihåg..." 
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Berg markerar osäkerhet med t.ex. ord som "tror", "nog", "väl", "kanske" 
m.fl. osäkerhetsmarkeringar.  
Detta är inte anmärkningsvärt i beaktande av den långa tidsperioden, men 
anger viss osäkerhet vid minnesrekonstruktioner.  
 
3. De sexuella övergreppens art och omfattning 
A 145 
F: ....så sägs det att, Anna skulle ha blivit tvingad att "RUNKA" åt dig? 
Berg: Helt fel! Hade det varit något sådant så hade jag ABSOLUT kommit 
ihåg det! Helt hundra! 
F: Det hände ingenting sexuellt anspel i sommarstugan? 
Berg: Nej, för att Åsa var med hela tiden i den stugan så... 
 
A 146  
Berg: Ha, jag har aldrig tvingat någon till .... av dom flickorna till något! 
... 
Berg: Ja, det var ju så att dom, många gånger så låg vi kanske och solade 
eller vad som helst på däck och i samband med det, kunde de varit att man 
smekte dom för dom kunde ha sololja med sig ibland och det började så 
lekfullt det där egentligen, va! Men så upplyste ..x.. senare, sedan man 
liksom hamnade i en skuldfälla, skulle jag kunna tänka mig, jag förklarar 
det kanske lite trasigt, men det var någon slags skuldfälla, det liksom 
trappades upp, man kände hur dom ville detta, va! Men så förklarade jag 
för dom, inte DOM utan det var Birgitta som var den som var längst, så att 
säga, där nere.  
 
Många gånger kom ju bägge flickorna ner och så kanske hon ställde av 
henne för att hon skulle bort till andra kompisar, va, dom kom liksom inte. 
Dom hade inte samma tempo i kroppen, så att säga! Hon var som en 
belastning för henne då, tyckte hon. Och hennes kompisar ..x... själv, det 
var som jag var inne på förut, hon var betydligt öppnare, den andra var 
mera tystlåten! 
F: Men när kan detta ha inträffat? 
Berg: Ja, det .... 84, 85, 86.  
.. 
H: ...under alla...under all tid, 10-15 gånger, kanske! 
(jfr även kontrollfråga på s. A 153, där Berg håller fast vid denna 
uppskattning liksom i replik på s. A 154) 
 
A 147 
Berg: Ja, det började väl egentligen med att man kanske smorde in dom på 
ryggen och sen blev det det där lite lekfulla i det hela, va! 
F: Hm. 
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Berg: Och sen....märkte man kanske att dom tyckte om det där då....så var 
man där i den skuldfällan då, för dom tog ju av sig själva då till slut.  
... 
Berg: Så jag har ju aldrig tvingat dom av med några kläder eller 
någonting sådant här.  
... 
F: Vilken typ av beröring utav könsorganet var det? Var det fingrar, var 
det tunga?  
 
A 148 
Berg: Nä, det var ju händerna, handen, sen använde, jag vet, jag kittlade 
dom ett par gånger med tungan på naveln, då hade dom så himla roligt, 
dom skrattade ju, barnskratt är ju bland det roligaste man kan höra, 
egentligen när det kommer från hjärtat, om man uttrycker så! Men sen la vi 
ner det där också! 
F: Men, har du slickat dom någon gång i underlivet? 
Berg: Nä, det har jag inte gjort! 
... 
Berg: På magen och naveln, det vet jag ju! 
F: Hm, 
Berg: Vid två tillfällen, då var dom med bägge två, det vet jag, för dom 
hade så himla roligt utav det.  
... 
F: Kan du ha varit inne i dom med fingret? 
Berg: Nä, det tror jag inte..........det måste ju göra ont, va! 
F: Hm, märkte du vid något av de här tillfällena som du säger, om 
flickorna reagerade på att det skulle ha gjort ont? 
Berg: Nej! Snarare tvärtom!!! 
 
A 149 
F: Vad innebär det? 
Berg: Att dom tyckte det var skönt! En smekning kan ju vara skönt, om man 
är mottaglig för det! 
... 
F: Hände det varje gång du träffade flickorna? 
Berg: Inte varje gång, det låter hiskeligt, nä nä, jösses!!! (skrattar).... 
... 
F: Det har aldrig varit något genomfört samlag med barnen? 
Berg: Nej, gud bevare! 
... 
F: Vi pratade om båten och loftet. Har det hänt på några andra platser? 
Berg: Nej, det har det inte gjort! 
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Vad Berg säger om att smörja in med sololja m.m. finns inte alls med i 
minnesrekonstruktionerna från flickorna och skulle passa dåligt in i dessa 
minnesbilders inriktning mot grövre övergrepp. Där förekommer i stället 
minnesrekonstruktionerna om att "sova", "klä av" etc. Berg konfronteras 
med vissa uppgifter från flickorna i förhöret men flickorna har inte 
konfronterats med denna rätt viktiga uppgift från Berg. Möjligheten finns 
att Bergs beskrivning av sololjan och insmorningen (under antagandet att 
den är ungefärligt korrekt) skulle kunna fungera som en minnesledtråd för 
någon av flickorna. 
 
I det andra förhöret 940510, två månader senare, med Berg ger denne ett 
par mer utvecklade versioner som inte framkom i det första förhöret. 
Beträffande antal gånger säger Berg nu: 
"5-6 ggr har jag... med den ena flickan, en gång som jag kan dra mig till 
minnes med den ena!" (A 164) 
Som förklaring till förändringen uppger Berg två förhållanden: 
"Ha, jag har tänkt över det och sen vet jag att det var min sambo och 
mamman där ute som hade kastat ur sig att det hade förekommit tio, 
femton gånger och då tog jag liksom fasta på att dom kunde dokumentera 
de för mig!" 
 
Vad som antyds är att Berg inte tänkt igenom frågeställningen om antal 
gånger inför första förhöret plus en anmärkningsvärd godtrogenhet vad 
gäller andras bedömning. Det bör observeras att Berg anger viss osäkerhet i 
sin bedömning i andra förhöret - han anger osäkerheten "5-6" plus 
uttrycket "som jag kan dra mig till minnes". Skillnaden mellan de 7 gånger 
han här anser sig minnas och siffran 10 (den lägsta av 10 till 15) är inte 
särskilt stor och i beaktande av det långa tidsintervallet sedan händelserna 
inträffade kan Berg ha glömt några, speciellt om de varit av likartad 
karaktär kan det vara vanskligt att minnas exakt. De 2  händelser då båda 
flickorna varit med verkar här senare ha försvunnit ur Bergs minne. Av de 
nu 6-7 händelserna är det endast den enda med Anna som specificeras (A 
164ff). Den beskrivs på i huvudsak följande sätt: 
"Det var den gången uppe på sjöboden när hon kom upp..." 
"hon var där nere och ropade och så svarade jag och så kom hon upp!" 
"Hon satte sig ner och så klädde hon faktiskt av sig, det var HON som 
klädde av sig!!!" 
"jag smekte ju henne...Över bröstet och magen och könet." 
"Och sedan så kommer jag så väl ihåg denna situation för jag stoppar upp 
och sedan berättar för henne: "SÅNT HÄR FÅR MAN INTE SYSSLA 
MED", och sen vet jag inte...blev hon väl kanske småsur, jag kommer så 
väl ihåg att det regnade den dagen för hon hade en gul regnkappa på sig! 
En sådan här med kapuschong. " 
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"Ja, en hand eftersom hon låg vid sidan om." 
"Två, tre minuter ... det är svårt att säga....." 
"det är ju uppepå ....så att säga!" 
"Inga intrång här inte!" 
"Och intränga det är ju när man använder någon finger..." 
"sex...sju (år)" 
F: Ha, men du är inte säker heller? 
"Nej, jag...det är långt bort i tiden det här, jag kom ihåg att det regnade 
och så där vidare..." 
 
I det sista förhöret 950303 säger Berg att händelsen måste ha inträffat 1983 
eller 1984.  Jag har inte i förhörsmaterialet rörande Anna uppfattat att hon 
har konfronterats med Bergs beskrivning av denna händelse, vilket skulle 
kunna ha gett Anna minnesledtrådar.  
 
Allmänt ger den relativt detaljerade beskrivningen intryck av ett autentiskt 
och utvecklingspsykologiskt rimligt händelseförlopp. Exempelvis fann 
Friedrich et al (1991) i en amerikansk studie med 880 barn och mödrarna 
som bedömare att 62% av flickorna i åldern 2-6 år hade uppvisat beteendet 
"Undresses in front of others" och 18% hade uppvisat beteendet "Shows 
sex parts to adults". Det konstateras exempelvis också att "kissing 
nonfamily children and adults was a common occurrence in the 2- through 
6-year-old boys and girls in the normative sample". 
Siffrorna återspeglar bara vad mödrarna kände till. Forskarna fann 
signifikanta statistiska samband med andra faktorer såsom 
nakenhetsnormer i barnens familjer och bevittnande av samlag. Forskarna 
konstaterar att "sexual behavior in children is related to the child´s family 
context, most specifically the sexual behavior in the family".  
 
En hypotes om den närmast liggande grunden till att flickan får för sig att 
klä av sig inför Berg kan vara att hon sett sin mor (eller ev. någon annan 
kvinna eller på film etc.) göra så inför en man - barn tar ofta efter vuxna – 
s.k. observationsinlärning/social modellering.  
 
Dessa teoretiska påpekanden förändrar givetvis ingenting vad gäller den 
vuxne Bergs fulla ansvar för det inträffade utan pekar enbart på 
möjligheten att Bergs beskrivning är riktig.  
 
Beträffande de 5-6 gångerna med Birgitta ger Berg i det andra förhöret  i 
huvudsak följande minnesrekonstruktion (A 168ff): 
 
"Det har varit vid sådana tillfällen som hon har varit, hon har varit 
deprimerad, jag vet inte vad jag skall kalla det, hon var, ja, sorgsen och 
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sådana där saker, va, och då har jag ju tagit till en slags sätt att då trösta 
henne, det är det som är så svårt att förklara va!" 
"Och då har jag märkt att det har blivit avslappnande på henne" 
"Sen har vi kunnat prata, hon har varit där nere, hon har lugnat ner sig, 
hon har varit flera timmar efteråt.....x......." 
"det har varit på båten i huvudsak, alltid på båten!" 
 
Det framgår att Berg smekt Birgitta på samma sätt som Anna (bröstet-
magen-könet).  
 
"det är ungefär som  om man kramar om en person man känner ju ett 
gråtande barn, när det lugnat ner sig så släpper man..." 
"Men just då vet jag att hon var väldigt upprörd, hon berättade om hon och 
hennes pappa och mamman hade legat med varandra och sådana där 
saker, och likadant ....hon hade troligtvis sett mamman med en annan 
också då som hade satt sina spår..." 
"Ja, hon kom ju ner till båten, va, sen gick hon ju in i båten och var lessen, 
va, när jag satt och redde ut nät, man kunde ju se på hennes gång när hon 
var lessen..." 
"Ja, det kunde ju vara på däck, däcket...jag såg ju inte det som någon stor 
sak i början egentligen, det var som ens slags kontakt för mig också, det 
var ju ingen stor sexuell handling i ordets bemärkelse i början, liksom 
tyckte jag det är för regelbundet så att säga då, jag får sluta upp med det." 
"Inne i båten? ...Ja, det är väl möjligt, någon utav gångerna hände det!" 
 
Förhörsledaren försöker här inte att få Berg att redogöra för vart och ett av 
de enligt honom 5-6 tillfällena med Birgitta. Det är därför oklart i 
materialet hur tydligt Bergs minnesunderlag för 5-6 gånger är. Var får han 
antalet ifrån? Berg får ge ett slags generell beskrivning av hela antalet 
tillfällen. Förhörsledaren följer heller inte upp insmörjningen med sololjan 
som Berg tog upp i första förhöret och kopplade till sexuella beröringar. 
Inte heller återupptas uppgiften om de två tillfällen då båda flickorna 
deltog enligt vad Berg tidigare uppgett. Det är oklart om dessa händelser 
ingår i de 5-6 eller var något som Berg senare funnit vara en felaktig 
minnesrekonstruktion. Det Berg beskriver rörande den sexuella beröringen 
av Birgitta belyses också av forskningsresultaten av Friedrich et al (1991) 
som kort antyddes ovan. Uppgifter i detta fall antyder att barnet har 
bevittnat samlag i hemmet, vilket är en faktor som kan påverka barnets 
sexuella beteende. Hur detta kan ske belyses av ett par av unga vuxna 
rapporterade händelser i enkäten med 244 svarande av Falk & Ranta (1995, 
s. 12): 
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"Kvinna. Ca 5 år gammal. Jag ligger och sover i min barnsäng och vaknar. Jag får se 
mina föräldrar har samlag. (Jag hade min säng i deras sovrum). Mamma upptäcker, och 
säger att jag är vaken men det fortsätter en stund till. Jag började pröva onanera genom 
att ligga på magen ...Sen dess har jag onanerat." 
"Kvinna. När jag var ca 7 år. Jag hade mitt rum vägg i vägg med mina föräldrar. Jag 
kommer ihåg att jag hörde när dom älskade och pillade lite på mig själv - inget 
allvarligt." 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att tre olika uppkomstbetingelser 
rapporteras av Berg, men han uppger samma slag av sexuella beröring 
oavsett uppkomstbetingelse och vilken av flickorna det gäller.  
Det kan nämnas att när den välkända barnpsykologen Inga Sylvander, 
sakkunnig på socialstyrelsen, föreläste på högskolan i Örebro i maj 1994, 
så berörde hon frågan om hur sexuella övergrepp uppkommer i familjer 
genom att peka på hur övergången från vanlig beröring till icke acceptabla 
sexuella beröringar kan vara glidande, på t.ex. det sätt som Berg beskriver, 
vid uppkomsten av sexuella övergrepp. Det Berg beskriver om att han med 
deras samtycke sexuellt stimulerat flickorna är möjligt sett i relation även 
till det vi känner till om barns normala sexualitet vad gäller intressen, 
fantasier och beteenden (t.ex. Falk & Ranta, 1995; Friedrich et al, 1991). 
Ytterligare en faktor att beakta här som berörs nedan är den sexuella 
normsituationen i flickornas familj, som i det befintliga materialet antyds 
utmärkas av en viss öppenhet och tolerans. 
 
Det kan anses sannolikt att barns sexuella varseblivningar inom den egna 
familjen påverkar deras benägenhet till egna sexuella beteenden.  
 
4. Avståndstagande och ånger 
Ett uppenbart återkommande inslag i förhören med Berg är hans klart 
uttalade avståndstagande och ånger till det han själv bekänt. Exempelvis: 
 
"att det är felaktigt åt helvete! det begriper man ju nu, klart och tydligt! 
Jag har ju flickor i den åldern....." (A 147) 
"en gång är en gång för mycket och femton gånger är femton gånger för 
mycket" (A 154) 
"Men för mig är det ett stort...brott så att säga, känslomässigt det är ju 
därför jag vill lägga korten på bordet, men nu känner jag man sig som en 
byfåne när man kommer med sådana här saker som man läser sig till..." (A 
168) 
"För jag har sagt att jag skall ställa mig helt öppen och vara ärlig och 
uppriktig för att få ut den här skiten." (A 173) 
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Detta slag av spontana formuleringar ger stöd åt uppriktigheten i Bergs 
framställning, men förändrar inte möjligheten av felaktiga 
minnesrekonstruktioner och glömska.  
 
5. Bergs funderingar medan händelserna pågick 
Det antyds på några ställen i förhören med Berg, bl.a. i beskrivningen av 
händelsen med Anna i sjöboden, att han insett det tvivelaktiga i vad han 
gjorde och funderat något på det. Minnesmässigt innebär detta en viss 
repetition, dvs. borde leda till en förbättring av minnet av de sexuella 
händelserna. Det kan dock inte uteslutas att Berg här gjort 
minnesrekonstruktioner som bygger på hans nuvarande självklandrande 
attityd till vad han gjorde, men det finns inga belägg för detta.  
 
6. Sexuell nyfikenhet 
På s. A 151f uppger Berg en händelse då han legat och sovit i en mörk 
skrubb i Anderssons hus och vaknat av att hans penis blivit berörd. 
 "Jag vaknade av att hon satt och höll den i handen".  
Berg är inte säker på vem av flickorna det var. I beaktande av de data 
rörande barns normala sexualitet som finns, så bör händelsen betraktas som 
liggande inom normalvariationen, ett nyfikenhetsbeteende. Även den 
händelse som tidigare nämnts beträffande vilken Berg uppgett att Anna 
klädde av sig bör antagligen inte i detta avseende ges en vuxen innebörd 
utan hör som redan antytts till en normalvariation av experiment och 
nyfikenhetsbeteenden.  
 
7. Sexuella beröringar från andra 
I förhören har ställts frågor om det förekommit något sexuellt mellan 
flickorna och fadern, vilket besvarats nekande. Dessutom har det frågats 
om den aktuella situationen med pojkvänner. Det har också framkommit att 
Birgitta utsatts för något våldtäktsliknande beteende av en pojke i skolan. 
Däremot har inte alls förhören berört frågan om flickorna genomgått 
sexuella erfarenheter under uppväxten med andra vuxna än Berg och 
fadern samt med andra barn. Det förekommer två olika indikationer i 
materialet. Ett allmänt uttalande kommer från Berg (A 152), där han 
hävdar att Anna har utsatts för övergrepp i 3-4-års-åldern av en pojke. Ett 
mer specifikt uttalande om en händelse görs av Birgitta Andersson (A 52), 
där hon uppger att Anna vid 2,5 års ålder skulle ha gjort uttalanden om en 
14-årig grannpojke som varit barnvakt åt henne. Anna skall ha sagt att han 
slickat henne i rumpan och att han hade större snopp än pappa. Det är 
oklart om Berg och Birgitta Andersson syftar på samma sak.  
 
8. Sexuella normer i familjen Andersson 
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Berg uppger, som nämnts, dels att Birgitta skulle ha upprepat bevittnat 
samlag. Berg uppger också att det skulle ha förekommit porrfilmer, 
"Lektyr och Aktuellt" och även vanliga porrtidningar i familjen - "dom låg 
ju ständigt framme" (A 154). Berg hävdar också att fadern Lage Andersson 
åkt "väldigt ofta till porrklubbarna i Göteborg" (A 157). Berg antyder 
också att frågan om partnerbyte varit uppe åtminstone verbalt i familjen 
Andersson.  
 
För tydlighetens skull skall sägas att jag som sakkunnig inte anlägger några 
som helst moraliska synpunkter på detta. Däremot kan barnens normala 
sexuella beteenden, t ex nyfikenhetsbeteenden, onanibeteenden m.m., och 
även minnesrekonstruktioner av sexuella händelser påverkas av vad de 
varit med om i den egna familjen. Om t.ex. ett barn på fix eller rörlig bild 
eller vid bevittnande av samlag sett sexuella beteenden såsom att en kvinna 
tillfredsställer mannen med handen eller att en man slickar kvinnans 
könsorgan, så kan sådana suggestiva bilder, speciellt efter lång tid, 
omedvetet smyga in i minnesrekonstruktioner av inträffade eller enbart 
föreställda sexuella händelser.  
 
9. Smärtor i underlivet 
Berg uppger en händelse (B 25ff), där Anna halkat och fått en skarp 
relingkant på Bergs båt i underlivet - "hon slog sig kollosalt rätt in i skrevet 
va, och det gjorde väldigt ont".  
Eftersom Anna inte nämnt händelsen som sådan i förhören finns 
möjligheten att det känslomässiga minnet skulle ha omedvetet associerats 
med sexuella händelser.  
 
10. "Bus"-händelser 
I Bergs svar (A 170, 172) framkommer vissa händelser mellan honom och 
flickorna, som kan karakteriseras som bushändelser. Han har kittlat och 
killat dom och säger sig minnas två sådana tillfällen. Dessutom säger Berg 
att han "skojade alltid med dem när de hade badat, tror jag och slängde 
filten över dem va". Det finns också en liknande lekfullhet vad gäller 
insmörjningen med sololja (A 146f).  
Det finns en risk att sådana här händelser inom normalvariationen för 
samspelet mellan barn och en nära bekant kan omtolkas och utvecklas 
imaginativt i sexuell riktning vid minnesrekonstruktion ett antal år senare.  
 
11. Praktiska beröringar 
Berg nämner t.ex.  
"Men hjälpt dem att bytt och torkat dom med handduk och sånt där har vi 
gjort hundratals gånger!" (A 156). Berg påpekar också att han efter att ha 
frågat mamman duschat ihop med flickorna (A 174).  
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Förutsatt att uppgifterna är riktiga så kan det verka motsägelsefullt att 
flickorna skulle tolerera sådana kontakter, när han skulle ha gjort saker 
med dem som gjorde "fruktansvärt ont". 
 
Förhören med flickorna verkar inte ha närmare gått in på det normala 
samspelet. 
 
12. Familjedynamisk situation hos Anderssons 
Berg antyder bortsett från sexuella fenomen rörande familjesituationen hos 
Anderssons: 
"För jag vet ju hur dom har det i övrigt, så att säga, jag kan i viss mån 
förstå att dom sökte sig kontakt, så att säga!" (A 153) 
"Dom sökte en pappa helt enkelt" (A 153) 
 
Allmänt kan sägas om Bergs svar att det är en utvecklingspsykologiskt och 
socialpsykologiskt rimlig bild som ges. Det finns inga tecken på att Berg 
bluffar, men hans minne är något osäkert här och var. En viktig detalj som 
talar för att Berg i vart fall inte i första förhöret eftersträvat att minimera 
och förneka är att han i första förhöret på flera ställen mer generellt uppger 
att sexuella beröringar inträffat 10-15 gånger och i nästa förhör inte anser 
sig kunna minnas mer än ca 7 gånger. Data tyder därmed inte på att han 
skulle ha tänkt ut någon "minimerad" version på förhand. Spontaniteten, 
den rätt starka självkritiken och som det verkar rätt gott detaljminne talar 
också för att hans framställning har en hygglig tillförlitlighet. Arten av 
sexuella beröringar är i stort konstant genom förhören.  
Det kan hävdas att en vuxen som Berg har större möjligheter (genom en 
vuxen mental organisation av tillvaron) att minnas detaljer än flickorna i 
uppväxtåren, vilket allmänt sett torde vara fallet. Detta gäller då även för 
sexuella händelser. Möjligheten till omedvetet felaktiga och ofta något 
självgynnande minnesrekonstruktioner gäller dock oavsett ålder eller 
person och Bergs bekännarinställning utgör inte en garanti mot 
felaktigheter eller glömska. En fråga som kan ställas är om Berg inte kan 
ha glömt att han gjort det som flickorna uppgivit. Min bedömning är att 
detta är näst intill uteslutet, då hans minne ter sig såpass välfungerande och 
den minnespsykologiska forskningen allmänt pekar på att han borde 
komma ihåg de mer upphetsande inslagen bättre - förträngningsteorin 
saknar vetenskapligt stöd. Speciellt om han begått övergrepp så många 
gånger som det anges, så borde vilande minnesspår av några funnits kvar 
och om inte annat aktiverats när han konfronterades med flickornas 
beskrivningar. Bergs minnesrekonstruktioner framstår allmänt som mer 
detaljerade än flickornas. Jag kan enbart se två sannolika alternativ - 
antingen försöker Berg tala sanning efter bästa förmåga och med en viss 
minnesosäkerhet eller så ljuger han medvetet, omfattande och skickligt. 
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Det kan i det senare perspektivet te sig icke ändamålsenligt både att han 
ger ett utgångsbud på 10-15 gånger och att han visat sådant ointresse för att 
ta del av utskrifter och videoband. Genom detta skulle han få viktig 
information för att finslipa minimerande och förnekande versioner. Bergs 
inställning verkar vara att han anser sig veta vad han gjort och därmed är 
ointresserad av att ta del av sådant som inte stämmer med detta.  
 
III. Vissa jämförelser mellan parternas motstridande versioner  
1. Uppkomstbetingelser för sexuella händelser 
Berg anger att sexuella händelser inträffat ca 7 gånger. 
Flickorna anger först att sexuella händelser inträffat minst tre gånger per 
vecka på somrarna och detta dämpas i förhören till "varje gång" och "när 
som helst" (på dygnet), dvs. maximeringsprincipen och monotoniprincipen 
gäller.  
Berg anger två platser: båten respektive sjöboden. 
Flickorna anger vad jag förstår i stort sett alla de platser, där det kan ha 
varit möjligt, vilket innefattar bl a ett torp i Uppland, Bergs egen bostad 
och ute i naturen - maximeringsprincipen gäller.  
Berg anger tre olika sätt för uppkomst av händelserna: sololjeinsmörjning, 
ledsenhet hos Birgitta och att Anna klär av sig inför honom, dvs. vid alla 
tre uppkomsttyperna glider en mellanmänsklig situation över till en sexuell 
händelse. Det är oklart om uppgiften om sololjeinsmörjning kvarstår. 
Flickorna anger att de befinner sig fysiskt i närheten av honom och att Berg 
då stereotypt yttrar ungefär samma sak varje gång och ger sig på dem 
enligt ett antal snävt genitala varianter: pilla/sticka in fingret, slicka, runka. 
Observera att inga smekningar av övriga kroppen sker enligt flickornas 
versioner och Berg försöker enligt dem maximera. Ca 2-4 olika genitalt 
inriktade beteenden riktas mot den utsatta flickan varje gång.   
Vad gäller den känslomässiga upplevelsen av det som sker så uppfattar 
Berg att flickorna har något positivt utbyte av det, t.ex. avslappning. 
Flickorna uppger inget positivt i deras antydda händelser utan anger starka 
obehagsupplevelser av typen "fruktansvärt ont", men skriker tydligen inte, 
slår inte larm och undviker inte Berg fortsättningsvis. Berg rapporterar i 
förhören positiva tolkningar av flickornas upplevelser och flickorna 
rapporterar negativa upplevelser (av senare påstådda händelser än de som 
Berg rapporterat). Det är två mycket olika sätt att begå sexuella övergrepp 
av Berg som beskrivs av Berg själv respektive av flickorna.  
 
2. Bredden av och valören på händelser som kommer upp 
Berg redovisar, i vissa fall rätt detaljerat efter de år som gått, ett brett antal 
mellanmänskliga händelser av varierande slag mellan honom och flickorna,  
t.ex. att Anna ställt av sin syster Birgitta hos honom för att gå och leka med 
kompisar (detta råkar inte stämma alls med Anna egna uppgifter om att hon 
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ville skydda sin syster), lekfull insmörjning med sololja, att Birgitta blivit 
tröstad, att flickorna blivit torkade med handduk, att han och flickorna 
busat med varandra, duschning tillsammans osv. 
  
Flickornas versioner verkar i stor utsträckning innehålla sådant material 
rörande Berg som hör ihop med sexuella minnesrekonstruktioner. Det 
enbart vardagliga och positiva nämns inte. När något vardagligt nämns, 
t ex åka med i båten, i bilen, sitta i soffan, läsa saga, få presenter osv. så är 
det varje gång kopplat till Bergs sexualitet. Maximeringsprincipen 
tillämpas på så sätt att allt som är möjligt kopplas till Bergs som det kan 
verka ständiga sexuella aptit. Två frågor inställer sig: 
 
a) Skulle flickorna ha dragits till Berg om det som hände i stor utsträckning 
bestod i ett stort antal olustiga eller smärtsamma övergrepp? Eller skulle de 
ha undvikit honom? 
 
b) Om det förekom ett så stort inslag av positiva situationer som Bergs 
uppgifter antyder, varför kommer de inte fram i förhören med flickorna?  
Har de, som det kan verka, glömts bort under de år som gått? 
Tycker flickorna nu så illa om Berg att de inte vill minnas något positivt 
och vad betyder det i så fall för tillförlitligheten av deras uppgifter? Har 
samtal med hjälparna och förhörsfrågorna styrt fram bilden? 
Flickorna har i förhören inte konfronterats med Bergs uppgifter, vilka 
kunnat tjäna som minnesledtrådar.  
 
3. Motsatta minnesrekonstruktioner vad gäller andra uppgifter 
Det förekommer, speciellt när Berg konfronteras med flickornas uppgifter 
om vissa händelser att de har olika uppfattning om andra uppgifter än de 
eventuella sexuella händelserna. Jag skall ge några exempel, som finns i 
material B, där Bergs uppgifter sannolikt är de riktiga: 
 
Berg                                Anna                    Birgitta 
a) båten                                                           
blåa dynor (alltid)                                         bruna skinnsitsar 
                                             
b) stugan 
bara en dubbelsäng        vi sov på golvet          flickorna sov på andra 
                                                                    våningen i var sin säng; 
finns inga snäckor                                          plocka snäckor 
 
c) båtresa till Kyrksund 
aldrig haft båten på varv                                båtens uppläggning på  
                                                                    varv 
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d) bilresa till stugan 
bara en satt fastspänd                                    vägrade åka dit 
i den bil jag hade och 
Birgitta hade fått 
sitta löst 
 
e) sjöboden 
gråa dynor från en             gröna dynor 
gammal båt som var 
deras (mfl preciseringar) 
 
 
f) Bergs hus 
litet grått hus                    stort gul/vit hus 
alt. rött hus 
 
Under antagande att Berg p g a omfattande vistelse och kännedom väl 
minns förhållandena rörande just dessa uppgifter, så är det värt att fundera 
över varför flickornas uppgifter avviker. Detta verkar belysa att 
flera fel uppkommit i flickornas minnesrekonstruktioner vad gäller bl.a. 
centrala minnen av färger - detta medför möjligen även felrisker vad gäller 
minnen av sexuella händelser.  
Utredningsmetodiskt sett har Berg konfronterats med flickornas uppgifter, 
men flickorna har inte konfronterats med Bergs uppgifter.   
 
Kort bedömning av utredningsmetodiken 
1. Det är naturligtvis inte lämpligt att socialförvaltningen, som saknar för 
uppgiften utbildad personal, håller förhör som i detta fall med risk för 
påverkan och tillskapande av falska minnen. Och dessutom utan att förete 
godtagbar dokumentation (inspelning och utskrift).  
 
2. Polisens förhörsmaterial är omfattande och som det verkar noggranna 
utskrifter finns för förhören med flickorna, föräldrarna och Berg. 
Åtminstone för den första förhörsomgången med flickorna finns 
videoband. Dessutom finns ett antal sammanfattningsprotokoll från förhör, 
polisanmälan, rättsintyg mm. Förhören har hållits i en god ton. Inslagen av 
ledande frågor samt av indikationer på maximeringsbeteenden, inflytande 
av övergreppsideologi, naiv minnesteori m.m. borde inte varit förhanden i 
förhören med flickorna. En längre gående kritisk prövning av centrala 
uppgifter borde skett. Det bör gå att ge förklaringar till den som förhörs 
varför man prövar kritiskt. Berg har konfronterats med vissa 
minnesrekonstruktioner från flickorna, men dessa har inte konfronterats 
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med vare sig minnesrekonstruktioner från Berg eller med Bergs svar på 
deras minnesrekonstruktioner. Detta hade naturligtvis medfört mer 
utredningsarbete. En noggrann utredning av de viktiga utsagornas 
uppkomstbetingelser borde ha gjorts - en sådan saknas. Att minnena av 
övergreppen ligger på högre nivå i polisanmälan än i polisförhören är en 
varningssignal, som inte föranlett kontroll av vad som hänt före 
polisförhören.  
 
3. Papperen från BUP uppfattar jag inte som utredningsdokument eller 
sakkunnigyttranden i någon saklig mening utan som något slag av 
partsstödjande papper som t.o.m. saknar sådana metodiska elementa som 
uttalat syfte/frågeställning, precisering av metodik, precisering av 
samtalstillfällen, precisering av underlag för bedömningar, precisering av 
tankeled fram till bedömning, undersökande av alternativa hypoteser kring 
symtomens uppkomst. Dessutom utmärks papperen av osaklighet, 
partiskhet, tvärsäkra uttalanden, förutsättande av hemliga evidens, 
tolkningsfel (imperfecta enumeratio, dvs. alternativa tolkningar prövas 
inte) och ensidighet (confirmation bias). Författarna är enbart inriktade på 
att lyfta fram maximalt med argument för den tes de driver och är 
ointresserade av sådant som talar emot samt ointresserade av alternativa 
hypoteser. Det går inte att dra de slutsatser som dras om symtomens 
uppkomst utan att undersöka andra möjliga uppkomstfaktorer historiskt 
och på senare tid, t ex familje- och kamratfaktorer samt faktorer i den 
aktuella situationen. Det torde knappast heller vara psykologiskt möjligt för 
just den person som bedriver ett partsstödjande arbete och har haft en 
intensiv kontakt med enbart den ena parten att avge ett kritiskt prövande 
yttrande utan resultatet kan lätt bli en propagandatext, som t ex följer den 
s.k. urvalsprincipen (för fram det som gynnar sändarens intresse och 
undanhåll allt som talar emot) och utnyttjar övertalande språkliga 
intensitetsmarkörer, vilka ofta förekommer i BUP-papperen.  
Jag antar att kraven på "saklighet och opartiskhet" vid myndighetsutövning 
uttryckta i regeringsformen 1 kap 9§ gäller även för BUP:s papper till 
domstol.  
 
Dessbättre befinner sig polisens förundersökningsmaterial högt ovanför 
BUP:s material vad gäller noggrann dokumentation samt saklighet och 
opartiskhet.  
                                         
 
Hypotesprövande slutdiskussion 
Det är ingen enkel uppgift att bedöma vad som faktiskt inträffat i sexuellt 
avseende och någon bedömning med fullständig säkerhet lär knappast gå 
att göra utan i bästa fall kan sannolikhetsöverväganden tala för den ena 
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eller den andra hypotesen. Det bör å ena sidan ibland vara möjligt för ett 
barn att minnas sexuella händelser under så lång tid som det här är frågan 
om och å andra sidan ökar risken för att missledande information 
omedvetet ger upphov till felaktiga minnesrekonstruktioner med 
tidsintervallets längd (Garry et al, 1994). Exempelvis tenderar 
försökspersoner som missleds strax före erinring att prestera sämre än de 
som missleds strax efter att de sett en händelse (Garry et al, a.a.). I detta 
fall antyder materialet att flera påverkande faktorer kommit in sent i bilden. 
I detta fall är det frågan om händelser som är extremt negativt värderade 
med starka känslor kring - forskning av Klauer & Migulla (1995) pekar på 
att negativt värderade händelser kan utlösa kontrafaktiskt tänkande, dvs. 
tänkande i strid med verkligheten. Som tidigare påpekats är episodminnet 
sårbart och det verkar som om flickornas episodminnen i stor utsträckning 
är försvunna. Kvar verkar ha funnits dels en korrekt föreställning om att 
något sexuellt inträffade och dels några fragment utifrån vilka sexuella 
episoder rekonstrueras, t ex Upplandsresan. Risken bör vara rätt stor för att 
det semantiska minnets inlagrade kunskaper samt ledtrådar från intervjuare 
m.m. används för att bygga upp minnesrekonstruktioner som kan te sig 
rimliga för den som försöker minnas. Sådana kunskaps- och 
ledtrådsbaserade minnesrekonstruktioner kan avvika mycket från och strida 
mot vad som faktiskt hände. Rekonstruktionerna kan t.o.m. komma att 
innehålla kontrafaktiska element, vilket förekommer i detta fall ("minst tre 
gånger i veckan hela somrarna", "legat med", felaktiga färgminnen mm).  
  
Det ter sig rimligt att diskutera utifrån två tolkningshypoteser med 
kompletterande hypoteser för förundersökningsmaterialet, även om fler 
teoretiskt sett är möjliga.  
 
Hypotes H1: Flickornas minnesrekonstruktioner är i huvudsak  
                 riktiga.  
                  Denna hypotes förutsätter en kompletterande hypotes, Kh1,  
                  om att Rune Berg ljuger. Jag har tidigare förklarat varför  
                  jag bortser från möjligheten att Rune Berg skulle ha glömt.  
 
Hypotes H2: Rune Bergs minnesrekonstruktioner är i huvudsak  
                 riktiga. 
                  Denna hypotes förutsätter en kompletterande hypotes, Kh2, 
                  om att flickornas minnesrekonstruktioner är felaktiga på ett  
                  antal viktiga punkter vad gäller inträffade sexuella  
                  handlingar.  
 
En i sådana här sammanhang vanlig hypotes om att flickorna kan ha utsatts 
för övergrepp av någon annan och minnesmässigt ha kopplat övergreppen 
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till Berg anser jag att det befintliga materialet ger föga stöd för. Det är dock 
inte helt uteslutet att en noggrannare utredning skulle kunna visa något i 
denna riktning - utöver Berg är det enbart fadern som flickorna tillfrågats 
om vad gäller den aktuella tidsperioden. Jag utesluter också en tänkbar 
hypotes om att Berg skulle ha tagit på sig något han inte har gjort - hans 
svar verkar för detaljerade och vederhäftiga för det.  
 
En eller flera hypoteser som skulle utgöra kompromissvarianter, t.ex. att 
hälften av flickornas uppgifter är riktiga och hälften felaktiga, anser jag det 
vara svårt att ange någon saklig grund för. Vilka uppgifter skulle detta i så 
fall gälla?  
 
Prövning av H1: Flickornas minnesrekonstruktioner är i huvudsak riktiga 
 
För 
- att flickorna seriöst redovisar sina minnesrekonstruktioner med en av allt 
att döma uppriktig bedömning att rekonstruktionerna är riktiga. 
I samband detta argument bör vi uppmärksamma att det saknas 
forskningsstöd för att det skulle vara möjligt ens för expertbedömare att 
skilja på äkta berättelser och felaktiga berättelser, där den som berättar 
uppriktigt tror på berättelsen (se t.ex. Ceci et al, 1994, där experter inte 
kunde göra bättre bedömningar än slumpen). Enligt lögnforskningen så är 
det få förunnat att prestera bättre än slumpen även när det gäller att skilja 
på äkta berättelser och medvetet påhittade berättelser (Ekman, 1991). 
- ett argument som materialet kan inbjuda till är att de i polisförhör 
respektive BUP-papper rapporterade symtomen skulle tala för denna 
hypotes. Eftersom symtom kan uppkomma på många olika sätt och frågan 
inte är utredd går det inte att använda detta argument vid en saklig 
hypotesprövning. Symtombevisning avvisas för övrigt i internationell 
facklitteratur kring sexuella övergrepp.  
 
Mot 
- det framgår att flera betingelser som gynnar uppkomsten av felaktiga 
minnesrekonstruktioner förelegat, nämligen flerårig tidsperiod mellan 
händelser och erinring, svårigheter att minnas, tro på 
förträngningsideologin och en naiv minnesteori, maximeringsbeteenden, 
förändrade medvetandetillstånd, påverkan från massmedia, kontakter med 
myndighetspersoner före polisförhören, ledande situation och ledande 
frågor i polisförhören. 
- det framgår vad gäller minnesrekonstruktionernas natur att flera 
egenskaper hos uppgifterna inger viss skepsis. Rekonstruktionerna utmärks 
av bl.a. viss instabilitet i uppgifterna, start på hög nivå i polisanmälan 
("enligt båda flickorna hände det så här minst tre gånger per vecka hela 
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somrarna från det de var 4-8 år gamla", "Båda säger att de tror att Rune 
´legat med dem´ - A 2) åtföljd av viss dämpning i polisförhören, svag 
undvikandepsykologi i relation till att det gjorde "fruktansvärt ont", 
tveksam tillfällepsykologi med Bergs sambo i omedelbar närhet, att 
flickornas föräldrar inte uppmärksammat vad som pågick eller symtom 
därav vilket sannolikt skett om det upprepade gånger gjorde "fruktansvärt 
ont", att vissa av flickornas situationsminnen är felaktiga (gäller bl a vissa 
färger), att flickorna ger en relativt stereotyp beskrivning av hur varje 
övergrepp startade och genomfördes, att de sexuella händelserna beskrivs 
med en snäv genital inriktning, att de vardagliga och positiva händelserna i 
stor utsträckning inte framtonar i flickornas minnesrekonstruktioner - det är 
svårt att förstå att flickorna ö h t drogs till Berg. Det förekommer även 
uppgifter och antydningar om en stor tidsmässig omfattning (t ex "minst tre 
gånger per vecka hela somrarna" A 7), som  vederläggs av Bergs lista på 
semesterdagar.  
 
Prövning av Kh1: Rune Berg ljuger 
Definitionen på lögn är här att någon medvetet  vilseleder, dvs. 
medvetet undanhåller relevanta uppgifter, medvetet på betydelsefullt stt 
förändrar uppgifter eller hittar på uppgifter.  
 
För 
Jag uppfattar inga indikationer på att Rune Berg ljuger, men ett par 
omständigheter kan diskuteras. Det föreligger en viss skillnad mellan första 
respektive andra förhöret beträffande insmörjningen med sololja som fas i 
de sexuella beröringarna, men här har förhörsledaren inte följt upp och det 
hela får betraktas som en oklarhet. Vissa minnessvårigheter för Berg kan 
antagligen leda till att några uppgifter omedvetet blir felaktiga, vilket inte 
är att betrakta som lögn. Naturligtvis utesluter inte avsaknaden av tecken 
på lögn vid en textanalys den möjligheten att någon ljuger.  
 
Mot 
- i förhören förekommer i nuläget upprepat avståndstagande och ånger 
samt en uttalad vilja att rensa upp - Bergs språkbruk har härvid en spontan 
prägel. Vidare förekommer i beskrivningen av dåläget 
minnesrekonstruktioner av att han då var betänksam kring sitt handlande. 
Inom den teoribildning som arbetar med s k realitetskriterier för utsagor 
(tysken Undeutsch, svensken Trankell och senare amerikaner som Raskin 
och Esplin 1991) så ingår just självkritik, ånger etc. som ett av kriterierna. 
Självklart är den för någon med talang möjlig att spela, men inget tyder på 
detta här. bl.a. då språkbruket är spontant.  
- Berg anger i första förhöret allmänt omfattningen till ca 10-15 gånger. 
Han dämpar i det andra förhöret sin bedömning till ca 7 gånger. Detta 
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innebär att Berg inte konstruerat en minimerad förnekande historia inför 
första förhöret och att han inte då är bekymrad om att han skulle medge för 
många gånger. Detta förhållandet att Berg medger fler sexuella händelser 
första gången än senare är enligt min mening det viktigaste evidens som 
finns i materialet på att han varken var inställd på att förminska eller hade 
en färdig minimerande historia.  
- Berg kan utöver sina redovisningar av de sexuella beröringarna från hans 
sida redovisa relativt mycket detaljer och en bred uppsättning av händelser, 
t ex bushändelser, praktiska händelser, en smärthändelse, en händelse med 
sexuell nyfikenhet, att Anna ställt av Birgitta hos honom m.fl. En del av 
detta bör vara kontrollerbart. Exempelvis bestyrker Birgitta Andersson 
Bergs uppgift om att Anna utsatts för något sexuellt av pojke. Vidare 
bestyrks i materialet Bergs uppgift om att Bergs bror gett flickorna 
bankböcker.  
 
Bedömning av H1 och Kh1 
Det föreligger såväl viktiga betingelser som viktiga egenskaper i själva 
utsagorna som talar mot H1. Att flickorna gör ett trovärdigt intryck väger 
som påpekats här lätt som motargument, då det i analysen här förutsätts att 
flickorna är omedvetna om felaktigheter i minnesrekonstruktionerna. 
Materialet tyder på att de är ärliga, men därav följer inte att 
minnesrekonstruktionerna är riktiga.  
Prövningen av H1 utfaller så att H1 förkastas. 
  
Vad gäller Kh1 så har det inte för mig gått att i utsagorna finna några 
belägg för att Rune Berg ljuger, något som därmed inte går att hävda från 
min sida, då bevisbördan åvilar den som hävdar det. Enbart en misstanke 
om att Berg skulle kunna ha motiv att ljuga för att minska ett straff kan inte 
anses ha argumentvärde utan det krävs konkreta fenomen i materialet. 
Fenomen i materialet talar som framgått klart mot hypotesen att Rune Berg 
ljuger. Prövningen av Kh1 utfaller så att Kh1 förkastas. Detta innebär, 
märk väl, ytterligare stöd för förkastandet av H1.  
 
Prövning av H2: Rune Bergs minnesrekonstruktioner är i huvudsak  
                         riktiga. 
Prövningen här underlättas av att prövning av Kh1 redan skett.  
 
För 
- förkastandet av Kh1 innebär stöd för H2, dvs. Bergs utsagor tyder på att 
han efter bästa förmåga försöker återge vad som faktiskt hände 
- det är viktigt att konstatera att Bergs minnesrekonstruktioner rörande 
själva de sexuella handlingarna varit stabila över förhören 
 



 
47

Mot 
- Berg anger här och var viss minnesosäkerhet och lång tid har förflutit. 
Berg är heller inte immun mot påverkan från förhörsledare och andra. 
Detta innebär att vissa detaljer i Bergs minnesrekonstruktioner kan vara 
felaktiga. Jag kan inte här ange något konkret utöver att den tidigare 
diskuterade uppgiften om insmörjningen med sololja i samband med 
sexuella beröringar möjligen kan vara en i första förhöret felaktig koppling 
hos Berg.  
 
Prövning av Kh2: Flickornas minnesrekonstruktioner är felaktiga på ett  
                           antal viktiga punkter vad gäller inträffade sexuella  
                           handlingar. 
 
Det räcker att konstatera att prövningen av H1 gett avsevärt stöd åt denna 
hypotes.  
 
Slutligen bör påpekas att bedömningen att flickorna gjort felaktiga 
minnesrekonstruktioner är av sannolikhetskaraktär. En mer grundlig 
kompletterande undersökning av uppkomstbetingelserna till flickornas 
utsagor skulle eventuellt kunna höja säkerheten i bedömningen.  
Det bör påpekas att det finns en hel del forskningsstöd för uppkomsten av 
felaktiga minnesrekonstruktioner med avsevärt mindre påverkan och 
kortare tidsintervall än i detta fall (se t ex Loftus, 1993; Ceci et al, 1994) 
och åtskilliga fall av såsom falska bedömda anklagelser har publicerats i 
internationell fackpress (se t ex Underwager & Wakefield, 1990). I bilaga 1 
finns ett utdrag ur en artikel av Schooler (1994), vilket komprimerat 
belyser något av forskningsläget vad gäller att sammanblanda suggestioner 
med vad som verkligen inträffat.  
 
Teori om det aktuella fallet 
Hypotesprövningen har visat att det förekommer faktorer som talar för att 
flickornas minnesrekonstruktioner är felaktiga och själva 
sakkunnigyttrandet kan därmed anses avslutat och vad jag framför här är 
en teoretisk efterskrift. 
  
En intressant fråga är hur en teori om hur de omedvetna felaktiga 
minnesrekonstruktionerna tillkommit kan se ut.  
Det är möjligt att utifrån psykologisk forskning formulera  rimliga teorier 
om hur dessa felaktiga minnesrekonstruktioner uppkommit. Dock finns 
vissa begränsningar i data. En teoris kunskapsteoretiska status är i detta fall 
att den utgörs av en uppsättning sammanhängande hypoteser (påståenden 
på försök), om vad som skedde. Dessa hypoteser måste te sig sannolika 
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utifrån såväl data som vetenskapliga forskningsresultat. Jag föreslår 
följande teori. 
 
Data antyder att flickorna alltsedan de sexuella övergreppen korrekt har haft vaga 
minnen om att något skett, att Berg "varit på" dem. Data antyder att flickornas 
episodminnen om de sexuella övergreppen och om annat i stor utsträckning var 
bortglömda så när som på några minnesfragment som används för att skapa 
minnesrekonstruktioner. Dessa minnesfragment är inte tillräckliga för att flickorna skall 
upptäcka felen i minnesrekonstruktionerna. Härvid verkar okritiska förändrade 
medvetandetillstånd ha stor betydelse, kanske en avgörande betydelse, för tillkomsten 
av minnesbilder. TV-progam kan ha inverkat. Vidare har ideologiska föreställningar om 
förträngning, maximering samt idéer om framtagning av korrekta minnesbilder ur 
förändrade medvetandetillstånd en underlättande betydelse för de imaginativa 
processerna. Vid tillskapandet av minnesrekonstruktionerna inverkar också flickornas 
kunskaper (semantiskt minne)  och troligen även ledtrådar i frågor och påståenden från 
dem flickorna samtalar med. I den mån som skolsköterskans redogörelse, de öppet 
redovisade polisförhören och BUP-papperen kan tas som representativa för hur 
myndighetspersonerna agerar så bekräftas och uppmuntras såväl flickornas 
rekonstruktionsmetoder som de felaktiga minnesrekonstruktionerna, dvs. en inlärning 
sker av bådadera. Så kan också tänkas ha skett i mer informella samtal.  
Genom att det kritiska tänkandet är i stor utsträckning bortkopplat i dessa processer och 
genom att minnesprocesserna är kontaminerade med felaktiga föreställningar från den 
etablerade ideologin om sexuella övergrepp och genom förväntningar om "mer", så 
uppkommer kontrafaktiska minnesrekonstruktioner. Vissa av dessa går att belägga i 
materialet, t ex är det långt från verkligheten att övergreppen skulle ha kunnat pågå 
"minst tre gånger per vecka hela somrarna" (jfr Bergs semesterlista och att Berg också 
var i Småland). Det kan nämnas att den ena flickan förvånas över att hennes minne inte 
stämmer med att hon visats ha intakt mödomshinna.  Minnesbilden är att Berg har 
"legat med" henne. Det framstår också som kontrafaktiskt att flickorna skulle ha fortsatt 
att vara ensamma tillsammans med Berg om han upprepat tillfogade dem starkt obehag 
("fruktansvärt ont", "outhärdligt ont", "äckligt" etc.) - jfr här de väl etablerade resultaten 
rörande undvikandebetingning gällande människor och djur inom 
inlärningsforskningen. Det framstår också som kontrafaktiskt att Berg flera gånger 
skulle ha begått sexuella övergrepp med sambon Åsa i omedelbar närhet i huset och 
därmed hög upptäcktsrisk. Det fungerar knappast så i verkligheten.  
Symtom uppkommer som följd av bl.a. omgivningens förväntningar om att flickorna nu 
skall må dåligt och som följd av kontrafaktiska minnesrekonstruktioner samt eventuellt 
som följd av andra faktorer i flickornas livshistoria och livssituation, t ex 
familjedynamiska faktorer och även de faktiska sexuella händelserna med Berg samt 
faktorer vid myndigheternas hantering, behandling etc. Vad Berg tros ha gjort görs med 
en kontrafaktisk en-entydig relationslogik till orsaksförklaring för i stort sett alla 
symtom nu och tidigare hos flickorna i fallet.  
 
Detta är en möjlig teori för det aktuella fallet, men den består som jag än en 
gång vill påpeka av en uppsättning hypoteser.  
 
Frågan är berättigad om det inte också skulle kunna formuleras en teori 
utifrån ett antagande att flickornas minnesrekonstruktioner är i huvudsak 
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korrekta. Vad jag kan förstå bör man då utöver antagande att Berg ljuger 
även förklara med t.ex. påverkan och minnesfel att en del uppgifter från 
flickorna inte håller och samtidigt anta att vissa andra uppgifter är 
opåverkade av hjälpare och förhörsledare och inte är behäftade med 
minnesfel. Dessutom bör det finnas en förklaring till varför flickorna inte 
uppvisat undvikandebeteenden och inte rapporterat övergrepp trots att Berg 
plågade dem. Kan det ha funnits någon i materialet okänd faktor som satte 
undvikandebeteenden ur spel? Hade Berg någon okänd hållhake på dem, 
som tvingade båda att inställa sig för sexuella övergrepp? Förekom 
undvikandebeteenden som  inte var effektiva och som dessutom  har 
glömts helt av båda flickorna?  
 
Det verkar krävas några tvivelaktiga eller godtyckliga hjälpantaganden för 
att hålla ihop en sådan ”teori”.  
 
Domstolarnas beslut 
Sakkunnigyttrandet föredrogs i både tingsrätt och hovrätt och  
vittnesförhör hölls med den sakkunnige liksom med en del andra  
i yttrandet nämnda personer.  
 
De gärningar som Berg erkände bedömdes som preskriberade.  
Men Berg dömdes till fängelsestraff i både tingsrätt och hovrätt för de 
övergrepp som de båda målsägandena hävdade att han utfört.  
 
Som lätt inses kan det ha funnits en outtalad ambition hos hjälparna och i  
utredningsarbetet att få fram beskrivning av gärningar av så pass grav 
karaktär att de inte var preskriberade (jfr maximeringsbeteende).  
 
Tankefel: en summering 2011 
Ett flertal metod- och tankefel föreligger eller antyds i materialet. 
Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; 
Reisberg, 2007 eller andra läroböcker i kognitiv psykologi. Bakom 
metodfel finns tankefel. De tankefel som här nämns kan ibland mer eller 
mindre beteckna samma sak eller utgöra olika perspektiv på samma 
fenomen. Tankefel kan förekomma hos alla inblandade. Dock är utredare 
inom offentlig förvaltning underkastade kravet i Regeringsformen 1 kap 9§ 
att ”iaktta saklighet och opartiskhet”.  
 
- alternativa hypoteser formuleras inte och prövas inte 
 
- begränsningsfel på så sätt att normalt socialt samspel mellan förövaren 
och flickorna i stort ignoreras, men klargörande av det normala sociala 
samspelet kan vara nödvändigt för att förstå hur övergrepp uppkommit 
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och för att bedöma huruvida de ägt rum eller  inte.  
 
- cirkulär ”logik”, dvs. i detta fall utgår utredandet från förutsättningen  
att de övergrepp som flickorna beskriver ägt rum och utan mothypotes eller 
alternativa hypoteser, genom ensidigt bekräftelsesökande och ignorerande 
av motevidens samt genom påverkan av flickorna konstrueras ett 
utredningsmaterial som pekar på att flickorna utsatts för det slags 
övergrepp som de fått omfattande hjälp att formulera. Man söker i 
utredandet nå fram till utgångsantagandet eller få övertygelsen bekräftad.  
 
- diskursintensifiering verkar förekomma kring de kulturellt konventionella 
fenomenen i samband med sexuella övergrepp, dvs. sådant man allmänt 
vet eller tror förekomma förs in i utredning av ett enskilt fall, där 
fenomenen kan vara annorlunda. Exempelvis ger hjälpare och 
förhörsledare förslag på vad som kan ha förekommit.  
 
- diskursrestriktioner verkar användas kring den typ av sexuella övergrepp 
som förövaren beskriver, dvs. det verkar inte vara något utredarna vill  
tala om.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande genomsyrar utredningsmetodiken 
 
- förträngningstänkande, som saknar vetenskaplig grund, förekommer 
 
- generalisering över övergreppshändelser och även generaliseringar  
från allmänna erfarenheter av andra övergrepp till ett specifikt fall, 
där det inte är klarlagt om och hur övergrepp begåtts. Generaliseringar 
kan medverka till uppkomst av felaktiga påståenden om övergrepp eller till 
felaktiga beskrivningar av övergrepp. Varje fall måste noga undersökas 
för sig.  
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning av alternativa 
faktorer, orsaker, tolkningar etc. Om man t.ex. räknar med en enda 
tolkningsmöjlighet, när det finns flera, så begås detta vanliga tankefel.  
 
- ignorerande av den betydelse som frånvaron av i utredningsarbetet 
rapporterat undvikandebeteende från flickorna gentemot förövaren har.  
 
- källförväxlingsfel, dvs. rörande var minnen kommer ifrån. Exempelvis 
kan något som man fått suggestioner om hört eller tänkt eller talat om eller 
sett på film bli till ett minne av något man själv då tror sig ha varit med om. 
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- maximeringsbeteende är mycket frekvent i utredningsarbetet, dvs. 
påståenden och frågor utgår från att mer (inte mindre) hänt.  
 
- motsägelser i materialet ignoreras och hanteras inte utredningsmässigt 
 
- okritisk tro på inre bilder som dyker upp, t.ex. drömliknande eller 
hallucinatoriska bilder eller bilder som ter sig som ”flashbacks” 
(återupplevelser) – sådana har ofta inte motsvarighet i något som faktiskt 
hänt och är lätta att skapa utan verklighetsanknytning eller genom att  
man något går vidare och utvecklar korrekta minnen. En form av 
källförväxlingsfel, där man tänker sig att källan är en annan (verkligt 
förhållande eller händelse) än aktivitet i det egna medvetandet.  
 
- partiskhet är mycket utmärkande för psykologen uttalanden 
 
- påverkan av flickorna sker genom t.ex. förutsättande och ledande frågor  
   och förväntan samt skevt frågeurval 
 
- påverkan som förekommit ignoreras och klarläggs inte i utredningsarbetet 
 
- replikeringsfel på så sätt att flickorna inte får replikera på förövarens 
beskrivningar av övergreppen. Det kan inte heller uteslutas att flickorna 
då skulle kunna ha fått fram motsvarande minnen  och eventuellt  
korrigerat andra minnesrekonstruktioner.  
 
- sexuell övergreppsideologi. En del av det som hävdas kring sexuella 
övergrepp är rimligt och sakligt underbyggt. Dessvärre har det spridits 
en del enkla, men felaktiga eller i vart fall inte underbyggda 
generaliserande schablontankegångar som ibland t.o.m. anförs i rättsliga 
sammanhang med de krav på saklighet som där föreligger. Ett vanligt 
exempel är att symtom av något slag anförs som evidens för att ett barn 
varit utsatt för sexuella övergrepp. Detta görs utan att symtomutredning 
genomförts och utan övervägande av andra faktorer/händelser som kan ha 
inverkat. Ibland kan det t.ex. konstateras att både symtom och andra 
tänkbara orsaker fanns i tiden innan övergreppen skall ha startat. Ett 
autentiskt exempel utgör åklagaren som anförde stamning hos ett barn som 
tecken på sexuella övergrepp (utan att förete den minsta symtomutredning). 
Dock vittnade en socialsekreterare om att stamningen var för handen något 
år före övergreppen kunde ha startat (av familjehemspappa i samband med 
familjehemsplacering).  
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Ibland kan allvarliga livshändelser ha ägt rum långt efter det att sexuella 
övergrepp påstås ha ägt rum. I t.ex. ett annat fall uppkom omfattande 
alkoholmissbruk hos en mamma och denna faktor kunde rimligen inte  
utan vidare ignoreras (som en inkopplad psykolog gjorde) som inverkande 
faktor för uppkomst av symtom hos barnet.  
Ett annat exempel i anslutning till just symtom är påståendet i en broschyr 
(och inte bara där) från Rädda Barnen att sexuella övergrepp alltid följs av 
symtom. Enligt den stora översiktsstudien av genomförda undersökningar 
publicerad av Kendall & Tackett (1993) kunde symtom inte konstateras i 
en tredjedel av fallen. Enligt denna studie skulle alltså frånvaro av symtom 
kunna vara väl förenligt med att sexuella övergrepp ägt rum, något som 
även ter sig rimligt sett utifrån att människor varierar i sådant som 
sårbarhet och motståndskraft och även att övergreppen varierar i gravhet  
och omfattning.  
 
I det här aktuella rättsfallet figurerar bland annat ideologiska idéer kring 
symtom hos flickorna, men också icke vetenskapligt underbyggda begrepp 
som ”förträngning” och att det är enbart sanna minnen som  kan ”poppa 
upp” samt påtagligt maximeringstänkande vad gäller art och omfattning 
eller idén att uppkomna drömlika inre bilder utan vidare skulle vara sanna. 
Däremot diskuterar man ogärna felkällor och sådant som vanlig glömska 
inom detta sätt att tänka. Ideologi och kritisk vetenskap går ofta inte bra 
ihop.  
 
- stegring av uppgifter och sedan påtaglig reduktion  ignoreras i 
utredningsarbetet; detta mönster förekommer både för offer och förövare.  
 
- symtomutredningar saknas avseende flickornas symtom (gäller särskilt 
psykologutlåtanden). Utan symtomutredning kan inte sakligt påstås att 
symtom skulle bero på sexuella övergrepp. Symtomens uppkomst och 
utveckling längs en tidsaxel och deras förekomst i olika situationer och  
tänkbara inverkande faktorer bör klargöras.  
 
- utsageanalytiskt tänkande, där man noga följer de centrala utsagorna och 
deras förändringar och söker klarlägga faktorer som inverkat eller kan ha 
inverkat på utsagorna, används inte. 
 
- övertygelsefixering, dvs. förekomst av övertygelse om vad som inträffat  
stör och snedvrider i stort sett alla moment i en utredningsprocess, t.ex.  
uppläggning, vilka som  hörs, vilka frågor som ställs och hur de 
formuleras, vilka tolkningar som övervägs, vilka felkällor som beaktas 
eller inte beaktas, vad som ignoreras och vad som uppmärksammas osv.  
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