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Sammanfattning. Utredningsmetodik och saklighet i en vårdnads-, boende- och 
umgängesutredning, med sexuella anklagelser, granskas. Stor okunnighet om barns utveckling 
och hur barn kan påverkas påvisas. Ett antal tankefel förekommer. Utredningen utmärks av 
partiskhet. Det kan i detta fall hävdas att det 3-åriga barnet utsatts för psykiska övergrepp.  
 
Bakgrund 
Fadern NN  gav 2002-12-13 mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodik och saklighet i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning från 
Familjebyrån, Utreda kommun, daterad 2002-10-24. 
 
Mitt yttrande är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang som 
uppdragsgivaren finner lämpligt. 
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer och har under 
granskningsarbetet inte haft någon kontakt med dessa, frånsett givandet av uppdraget.   
 
Det granskade materialet innefattar kopia av vårdnads-, boende- och umgängesutredning 
2002-10-24 inkl. en redovisning av samtal och hembesök från Storstads stadsdelsförvaltning 
2002-10-01 samt en av fadern NN  2002-11-07 ingiven skriftlig kommentar bilagd till 
utredningen och ett följebrev till Utreda  tingsrätt från Utreda kommuns Familjebyrå 
2002-11-14.  
  
Min granskning avser inget ställningstagande i de aktuella tvistefrågorna kring vårdnad, 
boende och umgänge. Dock anser jag det alltid vara en sakkunnigs skyldighet utifrån hänsyn 
till barnet/barnen att påtala omständigheter i ett befintligt material som kan göra en förälder 
olämplig som vårdnadshavare eller boendeförälder, något som i enstaka fall kan förekomma. 
Vidare kan det någon gång finnas anledning göra utvecklingspsykologiska, kliniska etc. 
konstateranden eller påtala ett utrednings- eller behandlingsbehov för ett barn.   
 
Den sakkunniges metodik 
Utredningen har granskats på grundval av textgenomgång utifrån vedertagna kritisk-
vetenskapliga krav såsom öppen redovisning av urvalsprinciper, underlag och tankeled, 
noggrannhet, säkerställande av uppgifter, övervägande av alternativa tolkningar, källkritiska 
och logiska krav m.m. Visst kringmaterial har använts. Utredningsmetodiska frågor av dessa 
slag har mer utförligt behandlats i min högskolelärobok "Kritisk utredningsmetodik – 
begrepp, principer och felkällor” (Liber, 2003).  
 
Jag utgår inte ifrån att en utredning behöver anpassa sig till någon speciell mall, men däremot 
ifrån att grundläggande saklighetskrav måste vara uppfyllda. Min granskning ansluter 
metodiskt till en i många sammanhang sedan länge allmänt förekommande granskande 
tradition i vårt samhälle, t.ex. i samband med inspektioner och revisioner i verksamheter samt 
examinationer och oppositioner i akademiska sammanhang.  
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Resultatet av min granskning redovisas i form av ett antal preciserade anmärkningar  och  
sammanfattande bedömningar i relation till uppdragets frågeställningar. Vissa bedömningar 
från min sida är självfallet beroende av den sakliga kvaliteten på det befintliga materialet (fel i 
detta kan ge fel i min framställning). Understrykningar i materialet är den sakkunniges.  
Materialet är i denna version, som framgått, avidentifierat och faderns och moderns namn har 
bytts ut mot ”Fadern” respektive ”Modern” och barnet benämns ”Anders”. Ett summerande 
avsnitt om tankefel har lagts till. 
 
Anmärkningar 
1. Utredningen anges allmänt gälla vårdnad, boende och umgänge. Utredningen saknar 
angivna frågeställningar till styrning av utredningsarbetet.   
 
2. I avsnittet "Utredningens genomförande" finns samtal och hembesök förtecknade med 
datum, men inget sägs om syften (frågeställningar), hur dokumentation skett och säkerställts 
samt om principerna för urval respektive bortval av uppgifter. Det framgår vad gäller 
säkerställande inte huruvida bestyrkanden respektive systematisk replikering från berörda 
personer iakttagits. Materialet i övrigt tyder på att parterna inte givits  möjlighet till replik i 
utredningsprocessen på uppgifter som berör dem, vilket är en utomordentligt allvarlig brist. 
Detta problem löses inte genom kommunicering av den sammanställda utredningen. Icke 
replikerat material har då redan använts i slutbedömningar och förslag.  
 
3. Det framgår att utredarna den 3 och 4 sept. samt 10 okt. 2002 gjort tre försök att få tala 
enskilt med barnet Anders, men att barnet inte velat detta. Efter tredje försöket skriver 
utredarna: "vi avbröt då våra försök att få prata enskilt med Anders". Utredarna har ägnat en 
hel del energi åt annat, men kontakten med barnet släpper man så lätt. Mer tid borde ägnats åt 
att söka kontakt med barnet och eventuellt kunde någon som barnet kände förtroende för 
anlitats för samtal eller andra miljöer kunde ha prövats. Närmandeprocessen kan vara mer 
tidskrävande än utredarna här tänkt sig. Tre enskilda samtal med barnet bör vara ett minimum 
för tillförlitlighet och för att komma något djupare (se även Anderson, 1998).  
 
Det kan för övrigt anmärkas att ett par effekter  av att Anders inte fått träffa sin far kan ha 
blivit att han starkare bundits till sin mor och fått svårare att tala enskilt med uppdykande 
utredare.  
 
4. Utredarna har flera gånger träffat barnet tillsammans med modern, men ingen gång 
tillsammans med fadern. Detta innebär en icke godtagbar skevhet i utredningen.  
 
5. En över fem sidor lång sammanfattning av samtal med modern finns och den innefattar 
tillägg gjorda av modern på ca två sidor.  
 
Det kan vad gäller innehållet anmärkas att det är ett ofta förekommande och inom 
normalvariationen förekommande fenomen att barn kan må dåligt i samband med 
umgängestillfällen. Grunden verkar ibland vara föräldrarnas konflikt och moderns extremt 
negativa attityd till fadern kan i detta fall inverka.  
 
Enligt modern hade Anders umgänge med fadern fram till sommaren år 2001 och modern har 
därefter inte lämnat ut Anders till fadern. Samtidigt uppger modern följande:  
"Från sommaren år 2001 fram till julen år 2001 kissade han i sängen upp till fem tillfällen 
per natt. Hemma har han växlat mellan att vara stor och liten, suttit i Moderns knä när han 
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skulle äta, efter julen 2001 haft ont i magen, varit rädd att Modern skulle dö eller försvinna. 
Han har sagt detta, dvs. formulerat rädslan i ord."  
Vad jag kan förstå av de vaga tidsangivelserna så uppkommer de fenomen modern beskriver 
efter att hon inställt barnets umgänge med fadern, dvs. ett  orsakssamband kan föreligga.  
Att sonen påstås ha reagerat med symtom efter ett enstaka telefonsamtal i februari 2002 (enda 
kontakt efter inställt umgänge sommaren 2001?) är inte särskilt märkligt efter så lång 
isolering och kan ha med moderns sätt att hantera hans umgänge med fadern att göra. Bland 
annat sägs "Han var aggressiv mot Modern". Det är något ett barn kan bli bland annat därför 
att det inte får träffa sin far. Symtom kan även uppkomma hos ett barn genom emotionell 
smitta från en förälder, t.ex. att en mors föreställningar om övergrepp och oro påverkar barnet. 
Det framgår att modern uppvisar en underliggande "monsterteori" om fadern, t.ex. av följande 
uttalande: 
"Modern tänker inte låta Anders träffa Fadern ensam möjligen med tredje person 
närvarande. Den personen måste då skydda Anders i alla lägen och får inte lämna Fadern 
och Anders ensamma."  
Modern har även sagt att "Anders har vid några tillfällen sagt att han vill träffa Fadern. Han 
vill då att Modern ska följa med. Anders har aldrig sagt att han skulle vara rädd för Fadern." 
Detta kan jämföras med följande uttalande av modern: "Modern har sagt till Anders, vid ett 
tillfälle, att hon inte vill att Anders träffar Fadern ensam då hon tror att det hänt dumma 
saker hos honom." Anders kan alltså  ha fått sin idé om att inte träffa Fadern ensam från 
modern och det kan vara samma idé som gör det svårt för honom att träffa utredarna ensam. 
  
Sammanfattningsvis ger det av modern själv tillförda materialet i utredningen bilden av 
påverkan och av en mycket svår familjepsykologisk situation för barnet. Det kan misstänkas 
att modern medverkar till att de av henne påstådda symtomen hos barnet uppkommer.  
 
6. Material från fadern finns i utredningen från Utreda kommun, från Storstads 
stadsdelsförvaltning och i bilaga från fadern själv. I stort framgår att fadern är starkt 
bekymrad för sonens risksituation. Fadern skärper i sin egen skrivelse argumentationen, när 
han tagit del av den mindre väl genomförda utredningen.  
 
7. Ett utredningsmetodiskt oklart och anmärkningsvärt uttalande är följande: 
"2002-10-15 träffade utredarna vid familjerätten i Utreda Fadern. Vi återförde det som 
kommit fram kring Anders såsom samtalen med personal från daghemmet, personal från BUP 
samt uppgifter från socialtjänsten i Utreda kommun. Utöver detta ville utredarna inhämta 
kompletterande uppgifter från Fadern vilket redogörs nedan." 
Har detta skett muntligt eller skriftligt och har Fadern fått möjlighet att i lugn och ro efter 
genomläsning ge repliker? Det verkar inte så. Dessutom framgår inte att vad modern sagt 
skulle ens ha återförts, än mindre gjorts till föremål för replik och jag har inte heller kunnat 
finna sådan replikering i materialet. Även att fadern sett det som befogat att gå in med en lång 
skrivelse i efterhand pekar på att utredningsprocessen inte givit möjlighet till replikering före 
slutbedömningsresonemangen.  
 
8. I de inhämtade uppgifterna från socialtjänsten redovisas en anmälan 1999 från Fadern 
gällande en kontaktperson som Fadern tyckt betedde sig märkligt. Det redovisas att en 
utredning  gjordes som inte föranledde anmärkningar kring hur modern tog hand om sonen. 
Jag har dock svårt att förstå logiken, då anmälan verkar ha gällt kontaktpersonens agerande, 
inte moderns beteende  och inget nämns om att kontaktpersonen utretts. Som tidigare 
påpekats kan barn naturligt reagera i samband med umgängestillfällen, varför dessa reaktioner 
inte kan föranleda påståenden om övergrepp. 
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9. I de inhämtade uppgifterna från socialtjänsten refereras även påstådda händelser, där 
händelserna ensidigt, och därmed osakligt, tolkats som att Anders skulle visa upp tecken på 
sexuella övergrepp.  
 
En händelse påstås ha inträffat 1999-11-11. Den nästan exakt 3-årige Anders påstås då ha 
pussat en 10-månaders flicka på rumpan, axeln, munnen och huvudet. Han klappade henne 
lite hårt och kramade henne några gånger. Under besöket av flickan och hennes mamma tog 
sig Anders även mot snoppen. I Anders lekkontakt så förde han, vid två tillfällen, den lilla 
flickans huvud mot sitt underliv. Senare på kvällen kommenterade modern sonens beteende. 
"Hon ställde frågor till Anders som bl.a. ledde fram till svar från Anders att han slickat sin 
pappas stjärt och snopp och att pappa då kissade på honom."  
 
Beskrivning av hur händelsen dokumenterats och av sammanhanget runt saknas liksom 
redogörelse för moderns frågor saknas. Det inses lätt att det finns ett antal möjliga felkällor 
kring beskrivningen, t.ex. huruvida moderns (jag antar att hon är källan) är korrekt (i vart fall 
är det ingen fullständig redogörelse), huruvida modern minns korrekt och huruvida moderns 
redogörelse är korrekt nedtecknad, av vem? Att barn berör varandra i lek torde ha hög 
basfrekvens (vanlighet), medan basfrekvensen för sexuellt tolkande av allehanda beröringar 
torde vara förhållandevis låg och mycket beroende av en personlig benägenhet att tolka 
sexuellt. 
 
Det är inte klart att den beskrivna händelsen hade en sexuell innebörd för barnet. Det kan t.ex. 
röra sig om social modellering (imitation) utifrån vad barnet sett andra barn eller vuxna göra 
direkt eller i media. Att pussa, klappa och krama torde vara vanliga beteenden som en 3-åring 
har sett och varit med om åtskilliga gånger, vilket innebär inlärning. Jag kan tänka mig att 
Anders egen mamma pussat och kramat honom, vilket innebär en inlärning. Att små pojkar 
tar sig mot snoppen torde inte vara ovanligt, t.ex. när de är kissnödiga eller kläderna klämmer. 
Små barn kan även spontant producera beteenden i lek och utan att förstå att en vuxen skulle 
tolka dessa som olämpliga, sexuella etc. Det förekommer för övrigt förvrängd varseblivning 
hos vuxna som kan se vad de vill se likt somliga älgjägare.  
 
Det saknas vetenskaplig grund (jag återkommer till frågan om forskning längre fram) för att 
hävda att de påstådda beteendena ovan skulle tyda på sexuella övergrepp.  
 
Vad gäller moderns frågor till 3-årige Anders, så finns de inte redovisade. Jag har dock sett 
dialogutskrifter av ett antal samtal mellan förälder och barn som i andra fall ingivits i 
bevissyfte. Dessa utskrifter har genomgående utmärkts av en extrem ensidighet och extrem 
förekomst av förutsättande, ledande, upprepade och argumenterande frågor och påståenden 
från den vuxnes sida. Tyvärr utmärks även polisförhör ibland av detta men inte i så hög grad 
som lekmännens samtal med barn. Jag har även tagit del av hundratals dialogutskrifter från 
laborationer med korta simulerade utredande samtal (över triviala livsområden) mellan 
socionomstuderande och barn. Även de studerande själva brukar i sina laborationsrapporter 
peka på att de ställt frågor på felaktigt sätt. Viktiga frågor i det här fallet är hur samtalet 
dokumenterades och vem som först tog upp pappa i samtalet och vilka ledtrådar som ingick i 
frågorna om pappa. En viktig fråga där svaret torde stå klart är med vilka förväntningar från 
moderns sida som hon begärde svar av sonen. En central felkälla (som utredarna nämner) är 
att barn tenderar att ge de svar som de tror att den vuxne vill ha (se t ex Doverborg & 
Pramling, 1991). Sett utifrån den moderna forskningen (Ceci, Bruck, Loftus m.fl.) om 
utredande samtal med små barn, så uppkommer lätt felaktiga uppgifter i svar från barn, när 
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frågor innehåller ledtrådar eller vid press och upprepning. Om den som frågar är förälder så 
kan påverkan bli tänkas bli större. Lekmannautredare pressar även barn mycket mer än vad 
som skett i forskningsexperimenten. Vid experiment i Örebro med 3- och 5-åringar så erhölls, 
särskilt för 3-åringarna, avsevärda effekter av en mycket mild press (Axelsson, 1999 med mig 
som handledare). Det bör här även påpekas att om modern haft förväntningar om sexuella 
övergrepp på sonen, så kan dessa hennes förväntningar ha bidragit till att skapa beteenden av 
det slag hon beskrivit rörande sonen och den lilla flickan (sonen hade dessförinnan uppvisat 
reaktioner efter umgänge med fadern - vad tänkte modern om detta?) Genom signaler som 
hon inte själv är medveten om kan en mor få sitt barn att uppvisa beteenden i sexuell riktning.  
 
I utredningen nämns även en anmälan 2001-06-19 från en BUP-mottagning där det beskrivs 
att Anders berättat att "pappa kissar yoghurt" och att han "sugit på pappas snopp". Det 
framgår inte vilka påståenden och frågor som ställts till Anders. Det hävdades att Anders 
analöppning skulle vara onormalt vidgad, vilket inte erhöll stöd av rättsläkare dagen efter.  
 
Det är väl känt att läkarbedömningar inte är fria från subjektivitet och normalvariationen kan 
ibland vara föga känd av läkare (se t.ex. Weissmann, 1991). Det framgår inte till vem och i 
vilket/vilka sammanhang Anders skulle ha fällt de påstådda uttalandena, inte om han kunnat 
ge mer av sammanhangsuppgifter och inte hur dokumentationen skett och om uttalandena 
passerat mellan flera personer (samtalsminnen innehåller i regel felaktigheter redan i första 
versionen, se t ex Edvardsson & Sund, 1998; Kolterjahn & Gunnarsson, 1997). Det sägs inget 
om vilka olika förklaringar som kan finnas till en onormalt vidgad analöppning. I den brittiska 
Cleveland-katastrofen anklagades på en ort genom en läkare mer än 200 fäder och styvfäder 
för att ha begått sexuella övergrepp på sina barn då de konstaterades ha en förslappad 
ändtarmsmuskel. Brittiska regeringen tvingades ta tag i saken och en utredning genomfördes 
(Butler-Sloss, 1998). Läkaren hade naturligtvis inte stöd i medicinsk vetenskap, då det finns 
flera förklaringar till förslappad ändtarmsmuskel. Resonemangen i den här föreliggande 
utredningen förefaller något besläktade.  
 
Vad gäller det 4,5-åriga barnets yttranden så är detta inte helt ovanliga uttryck och misstanken 
ligger nära tillhands att de inspirerats av modern, av andra barn eller möjligen av någon annan 
idégivare, t ex i media. Idéerna och uttrycken är inte svåra att upprepa för barn. Säkerheten i 
dokumentationen måste redovisas, alternativa förklaringar måste elimineras och sammanhang 
måste klargöras innan de skulle kunna tillskrivas någon betydelse. I sådant här slarvigt skick 
har inte uppgifterna i utredningen att göra.  
 
I en anmälan 2001-10-08 från socialtjänsten på Socialkontor S anges  
två händelser från personal på förskolan. Vem/vilka som gjort iakttagelserna och hur de 
dokumenterats (det är ca 16 månader efter den första händelsen och ca 2 månader efter den 
sista händelsen som anmälan görs) anges inte. för den andra händelsen anges enbart månad, 
inte datum - skedde någon dokumentation och när i så fall? "Personalen" är inte en sakligt 
godtagbar källangivelse och uppgifterna verkar ha gått in via rektor, vilka mellanhänder har 
de passerat? Finns inte skriftliga redogörelser i omedelbar anslutning undertecknade av dem 
som gjort iakttagelserna bör de ur källkritisk synpunkt förkastas. Utredningar kan inte tillåtas 
operera med skvaller och ryktesmaterial eller icke källangivet material (i detta fall 
personkälla,-or) eller material formulerat långt efter händelsen där till och med datum tappats 
bort. Det är även viktigt att veta vilka förhandsuppfattningar den iakttagande personalen haft - 
kände de till den tidigare anmälans och utredningens existens? Hade barnet särskilt utpekats 
för dem? Sådant kan ibland leda till förväntningar och förvrängd varseblivning. Fanns 
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förväntningar om sexuella beteenden från Anders? Kan dessa förväntningar ha påverkat 
Anders att uppvisa sexuella beteenden? 
 
"2000-05-25 låg barnen på madrassvilan. Anders låg bredvid en 2,5-årig pojke, som enbart 
hade blöja på sig. Anders tog sin hand på pojkens blöja och strök och klappade upp och ner. 
Han tog även i ansiktet och la sig nästan över pojken. Anders fortsatte att klämma och klappa 
pojken på blöjan och ibland såg det ut som att han försökte få in handen under blöjan mellan 
pojkens ben. Pojken la sig på sidan och tog ihop benen men Anders tog isär benen och 
fortsatte att klappa och klämma ovanpå blöjan. Anders omväxlande klappade i ansiktet och 
strök och klappade på blöjan." (OBS den uppenbara tolkningen "såg det ut som.....försökte").  
 
Anders är här ca 3,5 år och ligger och tar på en yngre pojkes blöja och ansikte. Jag kan inte se 
att detta behöver ha någon sexuell innebörd. Att iakttagaren vill ha det dithän syns på den 
inbakade uppenbara tolkningen. Det torde vara ett för de flesta med erfarenhet av små barn 
välkänt fenomen hur de kan på annat sätt än en vuxen upprepat undersöka samma sak 
(nyfikenhetsbeteende kallas det ibland), det finns för övrigt belagt i forskning. 
Nyfikenhetsbeteenden ingår även i den psykosexuella utvecklingen från tidig ålder genom 
utforskande av egen och andras kroppar (se t.ex. Langfeldt, 1987; Rutter, 1971). Det saknas 
vetenskaplig grund för att hävda att detta slag av beteenden skulle ha något samband med 
sexuella övergrepp. Det kan även påpekas att basfrekvensen (vanligheten) för att röra vid 
annat barn under madrassvilan här saknas.  
 
"I augusti år 2001 hade snart 5-årige Anders stängt in sig med en pojke i kuddrummet. 
Anders stod knäböjd bakom pojken som också stod knäböjd över en madrass. Anders 
instruerade pojken hur han skulle ligga och hjälpte honom så att han skulle ligga rätt. Anders 
försökte få av pojken byxorna men lyckades inte. Han pussade honom på rumpan. Anders 
lade sig över pojken som låg på mage och gjorde gungande rörelser mot pojken. Under hela 
händelseförloppet smekte Anders pojken över håret och viskade i hans öra. När personalen 
gick in för att bryta blev Anders upprörd och skrek att han ville vara ifred." 
 
Som antytts ger frånvaron av datum upphov till misstanke om att denna händelse inte 
dokumenterats omedelbart utan först senare, vilket i så fall skulle innebära en förhöjd risk för 
fel. Flera saker är svåra att förstå. Hur kunde "personal" veta att just Anders stängt in sig med 
en pojke och att inte den andre stängt in sig med Anders eller någon annan stängt in dem? 
Eftersom personal verkar ha följt förloppet, så är frågan om det gick att se in i kuddrummet? 
Hur snabbt var förloppet? Hur kan personal veta att Anders "försökte få av" pojken byxorna 
(att detta var Anders tanke)? Kan personalens förväntningar här ha inverkat? Varför bröt inte 
personalen tidigare?  
 
Vad gäller innehållet i händelsen är det mycket möjligt att beteendets innebörd är sexuell. 
Från daghemsstudier är väl känt att det kan förekomma interaktiva sexuella beteenden, t ex 
doktorslek, samlagsrörelser, onani, visande av kön etc, i daghemskulturerna (se t.ex. 
Palmqvist & Robach, 1993, som intervjuade totalt 33 daghemspersonal i två steg från 11 
daghem i Örebro och lät 22 st skatta vanligheten). Detta anses höra till den naturliga 
psykosexuella utvecklingen och de sexuella känslornas framväxt. Det borde här ha 
rapporterats om det pågått eller pågick sexuella lekar på daghemmet i samband med 
händelsen.  
 
Idéer till samlagsrörelser kan barn få från ett flertal andra och vanligare källor än egen 
erfarenhet av sexuella övergrepp, t.ex. genom kamraters motsvarande lekar, genom att ha 
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smygtittat på vuxnas samlag, genom att titta eller smygtitta på TV och video som sedan länge 
innehåller ett stort utbud av sexuella beteenden, genom att titta på djurs kärleksliv (t.ex. 
epidemin av sexuellt beteende på ett daghem efter att man varit på studiebesök hos aporna). I 
detta fall är det inte heller klarlagt om den andra pojken kan ha bidragit till uppkomsten av 
leken, inget sägs om att han sökte undvika vad som skedde. Vad gäller att smeka över håret 
och viska i örat så är det ett vanligt vuxenbeteende inte bara vid kärleksliv utan gentemot 
barn. Jag kan tänka mig att Anders egen mor mer än en gång smekt honom över håret och 
viskat i hans öra, i annat fall vore det beklagligt. I detta fall bör även som en möjlig 
upphovsfaktor pekas på moderns förväntningar att Anders varit utsatt för sexuella övergrepp - 
dessa kan han ha utagerat på daghemmet, men när personal gav klar tillsägelse så upphörde 
detta.  
 
Det finns ingen vetenskaplig grund för att hävda att de påstådda beteendena från Anders 
skulle härröra från sexuella övergrepp. Däremot finns det vetenskaplig grund för att hävda att 
de utgör sådant som ingår i den normala sexuella utvecklingen hos barn (som tar sig något 
olika uttryck från barn till barn). Beteendenas tillfälliga och utvecklingsbetingade karaktär 
understryks även av att det här rört sig om endast två händelser under en tidsperiod av 16 
månader. Många barn torde under motsvarande tidslängd uppvisa avsevärt fler normala 
sexuella beteenden. Som jämförelse kan nämnas att enstaka gråt- respektive 
aggressionsbeteenden under långa tidsrymder (år) på daghem ibland anförts i sociala 
utredningar. När undersökare (uppsatsskrivare på socionomutb. eller psykologiutb. i Örebro 
vistats ett par veckor på daghem har de kunnat anteckna storleksordningen 75 
förloppsspecificerade gråthändelser och samma storleksordning av aggressionshändelserna. 
Frågan är vilken basfrekvensen av olika slags sexuella händelser är på daghem under 16 
månader? Det beror naturligtvis delvis på hur många beteenden som vi vill ge en sexuell 
tolkning.  
 
Med anledning av vad som står i utredningen bör med skärpa påpekas att detta beteende på 
daghemmet inte kan "tolkas som att Anders sannolikt har varit med om en 
övergreppssituation". Detta uttalande är grovt felaktigt, då saklig grund för att använda 
termen ”sannolikt” saknas, när andra orsaksbakgrunder kan vara mer sannolika. Det verkar 
som utredarna inte har förstått att små barn uppvisar olika sexuella beteenden (med vissa 
variationer mellan barn) som ingår i den normala psykosexuella utvecklingen, en kunskap 
som även barnpsykoanalytikerna (t.ex. Mangs & Martell, 1977) fört fram. Det går heller ur 
vetenskaplig synvinkel aldrig att hävda att en tolkning med låg sannolikhet är "sannolik", när 
andra tolkningar med högre sannolikhet inte eliminerats genom undersökande arbete. 
Utredarna har uppenbarligen inte förstått de metodiska och logiska kraven vid tolkningsarbete 
(lista upp de möjliga tolkningarna, pröva varje tolkning mot befintliga uppgifter, skaffa ev. 
fler uppgifter, trots tolkningsarbete kan fler än en tolkning kvarstå). Det enda som skulle 
kunna sägas i sexuell riktning i detta fall är att sexuella övergrepp är en möjlighet bland flera 
andra bakom barnets beteende, men det är trivialt då det kan sägas om alla barn oavsett 
beteende (i en tredjedel av fallen förekommer inga symtom alls enligt Kendall-Tacketts m.fl. 
översiktsstudie 1993).  
 
En anmälan från Socialkontor S gjordes 2002-06-17. 
"Socialtjänsten hade fått anmälan från Modern som anmälde oro om sexuellt övergrepp. 
Modern uppgav att Anders krupit upp bakom henne när hon satt i en fåtölj och tryckt sitt 
underliv mot henne. Modern hade genast rest sig upp ur fåtöljen och sagt att Anders inte fick 
göra så och undrat om någon sagt att Anders ska göra så eller gjort så på Anders, Anders 
svarade då att min pappa gör så på mig." 
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Här har det 5,5-åriga barnet krupit bakom modern i en fåtölj varvid ett tryck uppstått mellan 
pojkens underliv och modern. Det går inte att hävda att det skulle förelegat någon sexuell 
intention i detta från pojkens sida - moderns tolkning är en annan sak. Om det fanns en 
sexuell intention så ger den ingen information om sexuella övergrepp kring pojken och det 
kan t.ex. då röra sig om ett utforskande etc. För mig framstår det som en trivial händelse kring 
ett lekande barn. Skulle alla händelser på denna nivå inrapporteras så skulle en del svenska 
myndigheter klappa ihop. Det har tidigare varit mycket tal om vad pappa skall ha gjort och 
när modern ledande frågar om "någon" så har pojken knappast något annat svarsalternativ än 
pappa för att göra mamma nöjd. Det kan för övrigt nämnas att basfrekvenserna av tillfälliga 
sexuella beröringar mellan förälder och barn i aktuell ålder torde vara höga (se Rosenfeld et 
al, 1986). Som framgår av Friedrichs (1991) uppgifter från en stor grupp mammor så 
förekommer mängder av olika sexuellt färgade beteenden hos barn och i delvis höga 
frekvenser.  
 
Utredarna upplyser inte om (och vet kanske inte) att sexuella övergrepp mellan far och son är 
ytterst sällsynta. Övergreppsforskarna Rice & Harris (2002) skriver följande: 
"sons are extremely unlikely to be molested by fathers even though extrafamilial child 
molesters often target boys"   
Den typ av sexuella övergrepp far-son, som här föresvävar modern och utredare anges av 
forskare som "extremt osannolika". Detta betyder att om Anders skulle ha varit utsatt för 
sexuellt övergrepp så skulle det sannolikt vara från någon utanför familjen. Det bör dessutom 
även nämnas att återfallsfrekvensen är lägre för förövare inom familjen (vilket då mest gäller 
far-dotter). Rice & Harris (2002) uppvisar i en studie en siffra på 22% återfall under en 5-
årsperiod för konstellationen far-dotter.  
Det bör även påpekas att enligt professor Ottossons lärobok i psykiatri (2001) så gäller att  
"De som har gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn har ofta en omogen 
personlighet." (s. 523) 
Jag har inte i materialet kunnat finna några indikationer på omogen personlighet rörande 
fadern, något som torde sänka den "extrema osannolikheten" ytterligare i hans fall.   
Det är även inom forskningen känt att psykisk störning hos en person kan leda till felaktiga 
anklagelser om sexuella övergrepp (se t.ex. Mikkelsen et al, 1992). Det kan t ex föreligga 
svårigheter att skilja på verkligheten och de egna tankarna eller ensidiga sätt att tolka 
verkligheten eller sammanblandning av vad man själv varit utsatt för med vad som gäller för 
en annan person. Det kan även finnas anledning nämna den höga förekomst av som falska 
bedömda anklagelser om sexuella övergrepp som forskare funnit vid anmälningar om sexuella 
övergrepp i vårdnads- och umgängeskonflikter (se t.ex. Underwager & Wakefield, 1990). 
(OBS att det är dock en mycket liten andel av sådana konflikter där det förekommer sexuella 
anklagelser.) I detta fall finns anledning peka på moderns hävdande av symtom för barnet, 
som inte barnpsykiatrin kan belägga (s. 13 utredningen). De sexuella anklagelserna kan höra 
till en bredare klinisk bild med bristande verklighetsanknytning hos modern.  
 
Att barn i förskoleåldern uppvisar sexuella beteenden framgår av t.ex. Falk & Ranta (1995), 
Friedrich (1991), Langfeldt, (1987), Larsson (1993), Mangs & Martell (1977), Martinson 
(1994), Palmqvist & Robach (1993) och Rutter (1971). Det som okunniga svenska utredare 
med en populär term ofta kallar för "sexualisering"(med innebörd att det skulle vara 
anmärkningsvärt eller i sig tecken på sexuella övergrepp) är alltså för det mesta ett normalt 
utvecklingspsykologiskt fenomen och ibland skapat genom de vuxnas förväntningar, 
uppmärksamhet, utfrågning, förevisande etc. Det förekommer dock mer extrema sexuella 
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beteenden än i detta fall, t.ex. en repeterad aggressiv sexualitet mot andra barn, som bör ge 
anledning till undersökning av om barnet varit eller är utsatt. 
Sådana beteenden kan dock även de uppkomma genom inlärning på annat sätt, t.ex. från 
kamrater, bevittnande av samlag etc. En grundregel vid sakligt utredande är att man noga 
undersöker möjliga alternativa förklaringar. Detta verkar utredarna i detta fall inte ha förstått. 
Följder blir osaklighet och grov kränkning av fadern i utredningen.  
 
Jag bifogar som bilaga 1 två avsnitt om barns normala sexuella beteenden och om inlärning 
och förväntanseffekter, som brukar ingå i en mycket mer omfattande bilagedel i en del 
brottmål jag anlitas i. Dessa avsnitt verkar vara särskilt relevanta i detta fall.  
 
10. Utredningen refererar på s. 12-14 inhämtade uppgifter från barnpsykiatrins familjeenhet. 
Här framkommer mycket tydligt moderns bristande verklighetsförankring. De uppgifter om 
barnets symtom etc. som hon lämnat stämmer inte. Inte heller stämmer uppgifterna hon 
lämnat om fadern ("psykopatisk och farlig") uppdagas det. Dessutom blir modern starkt störd 
av att personalen pratat med fadern - varför? Detta var ett högst befogat utredningsmoment. 
Mycket anmärkningsvärda är följande konstateranden: 
 
"Men när Anders pratat om sin pappa har det dock varit helt oladdat. Anders och Faderns 
relation är dock mycket ångestfyllt för Modern och det är svårt att veta om/hur detta påverkar 
Anders." 
 
"Modern berättade även då om olika symtom hos Anders hemma men inga av de beskrivna 
beteendena blev synliga på Familjebyrån."  
 
Konstaterandena pekar liksom mycket av materialet i utredningen i övrigt på var problemen 
är lokaliserade, dvs. inte hos sonen eller fadern utan hos modern själv.  
 
Såvitt jag förstår innehållet på dessa sidor från familjeenheten pekar uppgifter och 
bedömningar starkt i riktning mot att modern är olämplig som vårdnadshavare och på att 
möjligheterna att få igång ett fungerande umgänge mellan far och son torde vara vanskliga 
med en sådan inställning och bristande verklighetsförankring hos modern.  
 
11. Uppgifter har inhämtats från barnomsorgen och personalen rapporterar att några 
ytterligare s.k. "sexualiserade beteenden" inte har iakttagits. Även här finns uppgifter som 
pekar i riktning mot moderns bristande verklighetsförankring och hennes behov av stöd.  
Exempelvis:  
"Modern sa att Anders var rädd för att hon skulle försvinna...Personalen hörde aldrig Anders 
säga att han var rädd för att Modern skulle försvinna." 
 
"Personalen uppfattar att Modern har stor oro för Anders....hon behöver mycket råd av 
personalen.....Även Anders uppfattas ha en liten gnagande oro i sig." 
 
12. Avsnittet "Bedömning" blir beroende av den sakliga kvaliteten på underlaget. I detta fall  
saknas T.ex. godtagbar dokumentation kring anmälda händelser, saknas systematisk 
replikering från berörd, saknas enskilda samtal med barnet, saknas träff med barnet och 
fadern närvarande och saknas utvecklingspsykologiska kunskaper om barns normala sexuella 
beteenden samt har saknats insikt i nödvändigheten av att noga utreda alternativa 
förklaringsmöjligheter till inträffade händelser. De stora sakliga bristerna undergräver 
självfallet bedömningsavsnittets bedömningar och det bör källkritiskt sett förkastas.  
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I bedömningsavsnittet saknas även en problematisering av begreppet "övergrepp". Som 
framgått av åklagares bedömningar och av min granskning tidigare så saknas belägg för att 
några sexuella övergrepp från faderns sida skulle ha ägt rum och det verkar som utredarna 
delar den uppfattningen, även om de utifrån befintligt material felaktigt (dvs. det följer ej av 
befintligt material) hävdar bedömningen att Anders beteende "kan tyda på att han varit med 
om någon form av övergrepp." Härmed synes utredarna avse fysiska övergrepp.  
Nu kan övergrepp även ha en psykologisk karaktär. Av materialet framgår att modern riktat 
förväntningar mot sonen att han blivit utsatt för övergrepp av fadern. Hon säger sig ha sagt till 
honom att hon inte vill att han träffar fadern ensam och har till honom sagt att hon tror att det 
hänt dumma saker hos honom (vad Bruck, Ceci & Principe (2006, s. 791) kallar 
"stereotypinduktion"), se s. 8 utredningen. Induktion av en stereotyp gör det lättare göra 
negativa uttalanden om en person.  
 
Att ihållande bli utsatt för förväntningar att ha varit utsatt för sexuella övergrepp utgör en 
form av mentalt sexuellt övergrepp från moderns sida, som kan få allvarliga psykologiska 
konsekvenser för sonen.  
Modern har sedan början av sommaren 2001 vägrat Anders att få träffa sin far och endast 
något enda telefonsamtal har förevarit mellan fadern och Anders. Detta bör anses som ett 
övergrepp mot sonen och dennes rätt att träffa sin far (jfr FN:s barnkonvention). Utredarna 
anmärker även i bedömningsavsnittet att  
"I dagsläget har Anders inte träffat sina morföräldrar överhuvudtaget samt ej heller sina 
farföräldrar sedan sommaren 2001." 
Det är även länge sedan Anders fick träffa sin halvbror. Anders har vad gäller kontakter med 
fader, halvbror, morföräldrar samt farföräldrar utsatts för övergrepp av sin mor.  
 
Utredarna talar om vikten att bibehålla kontinuitet i barnets vardag. Det är dock viktigt att 
granska innehållet i denna kontinuitet, vilket verkar bestå i isolering gentemot fadern och nära 
anhöriga och fortlöpande förväntningar och utfrågningar om att barnet varit utsatt för sexuella 
övergrepp från just fadern samt hävdande av symtom hos barnet. Det finns här anledning åter 
peka på moderns från olika håll påtalade stora oro, behov av stöd och bristande 
verklighetsförankring (kring sonens symtom etc.).  
 
Utredarnas bedömning kring boende avslutas på följande sätt: 
"Vad som kan ifrågasättas är Moderns möjligheter att tillse att Anders får tillgång till en 
positiv och konfliktfri kontakt med Fadern. Vår sammantagna bedömning är dock att det som 
är mest förenligt med Anders bästa är att han har sitt fortsatta boende hos henne." 
 
Som framgått är det betydligt mer som kan ifrågasättas kring moderns vårdnad av sonen. 
Utredarna har inte heller anfört någon försvårande omständighet kring fadern i sitt 
resonemang om boende. Materialet pekar klart i riktning mot en annan bedömning än den 
som utredarna gör, nämligen att ett boende hos fadern vore det mest lämpliga för sonen. Det 
finns även anledning peka på att de objektiva indikationerna kring modern  
bör vägas in tungt i bedömningen. Modern har objektivt konstaterat försvårat eller hindrat 
umgänge mellan sonen och fadern samt med andra närstående och hävdat symtom som inte 
gått att konstatera. Prognosbedömningen är att detta kommer att fortsätta oavsett vad hon i 
nuläget uttalar. Objektiva beteenden är en mycket starkare prognosfaktor än uttalanden. Det är 
ett allmänmänskligt fenomen att ord och handling ofta inte stämmer överens.  
 
På s.16 skriver utredarna: 
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"Vi har inte funnit att någon av föräldrarna skulle vara olämplig som vårdnadshavare."  
Utifrån det befintliga materialet föreligger starka indikationer på olämplighet för modern, 
även om det engagemang som utredarna pekar på för båda föräldrarna inte kan bestridas. 
Frågan är dock vilka former engagemanget tar sig och där finns objektiva indikationer på 
övergrepp mot sonen i moderns fall.  
 
Utredarna för även fram som sin uppfattning att, givet vårdnad hos modern, "det bästa för 
Anders är att kontaktperson finns med vid umgängestillfällena".  
Frågan om kontaktperson verkar inte handla i första hand om Anders behov och bästa utan 
om föräldrarnas behov av kontroll. Objektivt sett (utifrån befintliga uppgifter) föreligger inte 
behov av kontaktperson och det kan ge fel budskap till barnet och utgöra ett hinder för 
kontakten att ha ett sådant förfarande. Om Anders själv övergångsvis skulle vilja ha det för att 
underlätta upparbetande av kontakt med fadern, så skulle det vara relaterat till barnets behov. 
Jag har inte funnit något om detta i avsnittet "Utredarnas kontakter med Anders". Det bör 
även påpekas att de sexuella anklagelserna från modern mot fadern kan fortgå på grundval av 
vad hon tidigare anser har hänt även om kontaktperson används och diverse anklagelser är 
som andra fall visat möjliga även med kontaktperson. Uppgifterna i utredningen pekar snarast 
på att om någon skulle behöva kontaktperson i relation till sonen så är det modern (men det är 
ingen rekommendation från mig).  
 
Utredarna anser att modern och fadern bör reda ut de svårigheter som finns dem emellan med 
professionell hjälp. Tyvärr är detta av psykologiska orsaker inte alltid möjligt i det här slaget 
av fall. Moderns inställning torde motverka även om fadern verkar beredd att ställa upp på 
samtal. Oavsett vilket beslut domstolen väljer så torde det vara viktigt med mycket klara 
riktlinjer kring umgänget. Barnet bör även garanteras umgänge inte bara med fadern utan 
även med övriga närstående som halvbror samt far- och morföräldrar. Det är även viktigt att 
umgänge utformas i första hand utifrån barnets behov och önskemål när det gäller sådant som 
frekvens, tidslängder och kontaktperson.  
 
13. Det bör påpekas att utredningen är undertecknad av två kvinnliga utredare i stället för den 
lämpligare kombinationen av kvinna + man.  
Det bör även uppmärksammas att utredningen har genomförts av moderns hemkommun, inte 
av faderns, vilken enbart tillhandahållit en redovisning av ett samtal och ett hembesök och 
utan att Anders varit närvarande.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Utredningen uppvisar stora saklighetsbrister t.ex. frånvaro av frågeställningar, brister i 
säkerställande av uppgifter genom bestyrkanden och systematisk replikering och redovisning 
av sammanhang. Inga enskilda samtal med barnet har ägt rum och utredarna har inte träffat 
barnet tillsammans med fadern. Dokumentationsmetodik och principer för urval och bortval 
av information har inte redovisats. Påstådda händelser är såvitt utredningen ger vid handen 
inte godtagbart dokumenterade ur källkritisk synpunkt. Utredningen uppvisar även stora 
brister vad gäller källkritik, utvecklingspsykologiskt kunnande (barns normala sexualitet 
verkar okänd), kunskap om förväntanseffekter och tolkningsarbete. Alternativa förklaringar 
till påstådda händelser har föga beaktats och utretts, även om utredningen korrekt 
uppmärksammat att moderns utfrågning av barnet kunnat skapa felaktiga uppgifter. Det 
okritiska återgivandet av påstådda händelser i anmälningar framstår som osakligt och grovt 
kränkande gentemot fadern. Det saknas vetenskaplig grund för att ensidigt hävda att de 
anförda slagen av händelser skulle utgöra tecken på sexuella övergrepp. I 
bedömningsavsnittet har otillförlitlig och otillräcklig information använts. I relation till 
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befintliga uppgifter i utredningen finns anledning starkt ifrågasätta utredningens förslag till 
vårdnadshavare och bedömningen av moderns lämplighet. De befintliga uppgifterna pekar på 
att modern utsatt barnet för psykiska övergrepp vad gäller umgänge med fadern och andra 
närstående samt för oro och förväntningar om att barnet varit utsatt för övergrepp från fadern. 
Det bör ifrågasättas vad som blir innehållet i den "kontinuitet" som boende hos modern enligt 
utredarna kan erbjuda. Det kan utifrån befintliga uppgifter bedömas som mycket osäkert om 
det går att få till stånd ett fungerande umgänge så länge Anders bor hos modern. Materialet i 
utredningen talar för att fadern är en lämpligare vårdnadshavare än modern. Det är min 
bedömning att utredarna otillräckligt tar tag i de tidigare påvisade svåra problemen kring 
modern i bedömningsavsnittet, t.ex. det allvarliga hävdandet av symtom hos barnet och av 
övergrepp kring sonen, moderns oro samt isoleringen av barnet och förhindrandet av 
umgänget. Vårdnad hos modern innebär enligt materialet rimligen psykiska risker för sonen. 
Utredningens bedömningsavsnitt bör därför ifrågasättas. Det bör påpekas att 
familjerättsutredare i allmänhet har föga av klinisk skolning, vilket kan leda till att en del 
fenomen blir lite uppmärksammade.  
 
Tankefel: en summering 
Begreppet tankefel används inom bl.a. logik och kognitiv psykologi (se t.ex. Edvardsson, 
2003; Hardman, 2009; Pohl, 2004; Reisberg, 2010). Jag summerar här explorativt de tankefel 
som kan uppfattas eller som antyds i den här aktuella utredningstexten. Olika beteckningar 
kan överlappa eller någon gång stå för samma fenomen.  
 
- alternativ tolkning av materialet ignoreras, dvs. imperfecta enumeratio (ofullständig 
uppräkning och beaktande/prövande av alternativa tolkningshypoteser) föreligger 
 
-barnbehovsfel, dvs. umgänge bör utformas utifrån barnets behov och önskemål och inte som 
ofta sker utifrån de vuxnas tankevärld 
 
- barnperspektivfel, dvs. utredarna anser barnets uppfattningar  vara betydelselösa (ett grovt 
tankefel och oförenligt med barnkonventionen artikel 12) i och med att de ger upp försöken 
att tala enskilt med barnet 
 
- basfrekvensfel, dvs. bortseende från vanlighet hos beteenden och händelser. Om man bortser 
från vanligheten kan ett visst beteende eller typ av händelse te sig anmärkningsvärd.  
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs utifrån otillräcklig och/eller icke rimligt säkerställd 
information 
 
-bortseende från tidsperiodens längd när beteenden/händelser kring ett barn anförs, t.ex. 
antyder två som sexuella tolkade beteenden under 16 månader snarast motsatsen till vad 
utredare här antyder. En jämförelse med en referensgrupp bör även likställas vad gäller 
tidsperiod.  
 
- dekontextualisering, dvs. sammanhanget kring en uppgift bortses från 
 
-diskursrestriktioner förekommer, dvs. utredare undanhåller vissa centrala frågor från 
utredningen 
 
-ensidigt bekräftelsesökande gentemot fadern 
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- frågeställningsfel, dvs. utredningen saknar angivande av logiskt styrande frågeställningar 
vilka skall besvaras 
 
- förhastad bedömning/slutsats, dvs. underlaget i sak är otillräckligt för ett visst påstående 
 
- förväntanseffekt beaktas inte, dvs. möjligheten av påverkan av någon genom förväntningar 
enligt ett 30-tal kommunikationskanaler (blickar, ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, gester etc.) 
beaktas inte. 
 
- knäsittningsfel/partiskhet, dvs. att partiskt ansluta till den ena parten i en konflikt (”sätta sig 
i knät på parten”) 
 
- kontinuitetsfel, dvs. att anföra kontinuitet som argument utan att överväga kontinuitetens 
innehåll 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter accepteras utan att ha källkritiskt prövats 
 
-könsdiskriminering i felsökande till nackdel för fadern 
 
-noggrannhetsfel, dvs. alltför vag dokumentation kring påstådda händelser som anförs 
 
- okunnighetsfel, dvs. utredare och bedömare hanterar frågor som de har föga kunskap kring 
(kompetensöverskridande) 
 
-papegojfel, dvs. okritiskt återgivande av påstådda händelser och påstådda uttalanden 
 
-referensgruppsinformation saknas och beaktas ej, t.ex. gällande påstådda händelser på dagis 
 
- riskanalytiskt tankefel, dvs. att inte eller föga uppmärksamma eller överväga påtagliga risker 
 
-sannolikhetsfel, dvs. sannolikhetsuttalande görs utan erforderlig saklig grund och även 
tvärsemot kända alternativa faktorer såsom påverkan från modern på barnet 
 
-sexuellt kunskapsfel, dvs. utredare bortser från eller känner inte till kunskap om barns 
normala sexuella beteenden, inkl. på daghem förekommande sexuella beteenden 
 
- slutledningsfel, dvs. utredarna har inte saklig grund för sin bedömning och om uppgifterna i 
underlaget accepteras så pekar de i annan riktning 
 
-stereotypinduktion (framställa någon som dum etc.) till nackdel för fadern 
 
- säkerställandefel, dvs. använd information har inte rimligt säkerställts genom bestyrkanden 
från uppgiftslämnare, systematisk replikering från berörda, kontroller och källkritik i övrigt 
 
- tolkningsfel, dvs. tolkningsarbete med övervägande av flera alternativa tolkningar och 
dessas överensstämmelse med befintliga, relevanta och rimligt säkerställda uppgifter saknas 
 
- urvalsfel, dvs. principer för urval (inval och bortval) av uppgifter/information redovisas inte 
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- utvecklingspsykologiska tankefel, dvs. det beaktas inte vad som är normal variation i 
beteenden för barn i olika åldrar och livssituationer 
 
-överkonfidens, dvs. överdriven tilltro till korrekthet hos egen bedömning, överdriven 
säkerhet i formuleringar 
 
Listan torde kunna utökas.  
 
Bilaga 1 
 
Normala sexuella beteenden hos barn 
Området normal barnsexualitet är starkt tabubelagt även inom forskningen. Dock har de få 
studier som genomförts och klinisk rapportering visat att den normala barnsexualiteten tar 
sig många och varierande uttryck (Falk & Ranta, 1995; Friedrich et al, 1991; Larsson et 
al, 1993; Martinson, 1994; Rutter, 1971). Studierna pekar på att den är mer omfattande än 
vad vi vuxna ofta är medvetna om, förmodligen delvis beroende på vår glömska och 
delvis därför att barn gärna hemlighåller sexuella beteenden för vuxna i enlighet med vår 
kulturs krav. Exempelvis anger Finkelhor (1980) i en stor studie av sexuella beteenden 
mellan syskon att endast 12 procent sade sig ha talat med någon om detta. En del av 
barnsexualiteten kommer dock under vuxnas insyn. En del av barnsexualiteten 
manifesteras i relationen mellan barn och vuxna i form av nyfikenhetsberöringar, 
busberöringar etc. (Rosenfeld et al, 1986). I en studie över daghemsbarns sexuella 
beteenden som jag handledde (Palmqvist & Robach, 1993) framkom till exempel utifrån 
22 bedömare (rutinerad daghemspersonal) att de skattade frekvenserna för olika sexuella 
beteenden för 5-åriga pojkar och flickor låg mellan 10-20% (bedömarnas medianvärden)  
av barnen för ett antal bedömda sexuella beteenden: onani, samlagsrörelser, sexuella 
lekar, visa sitt kön för andra. Pratsexualiteten bedömdes ligga på 50% för båda könen. 
Personalens bedömningar varierade dock mycket.  
 
Ett annat sätt att studera barnsexualitet är att be vuxna redogöra för sina minnen, vilket 
gjorts i en annan, av mig handledd studie (Falk & Ranta, 1995) (de svarande var 242 
socionomstuderande, varav 206 kvinnor), som inriktades på perioden upp till och med 10 
års ålder. Onani rapporterades av 42 procent (102 st). Andra exempel utgör följande: 
 
- sexuellt undersökande lekar 61,5%  
- försök att ha samlag 4,9% (12 st) 
- visa upp sitt kön för andra 11,5% (28 st) 
- visat sexuellt beteende för förälder 11,5% (28 st) 
- petting 16% (39 st) 
- lekte sexuella rollspel 10% (25 st) 
- onani ihop med andra 6% (15 st) 
- förälskelse/åtrå/lust till vuxen 3% (7 st) 
- läsning av porrtidningar 2% (5 st, varav 3 kvinnor) 
- sexuella fantasier 55% (133 st) 
- samlagsfantasier avseende förälder av motsatt kön 6,6% (16 st) 
  
Eftersom just möjligheten av sexuella fantasier hos barn ofta förnekas av vuxna,  är den höga 
rapporterade frekvensen av sådana (genom glömskan kan den vara i underkant) intressant. 
Det förekom rapportering ner till 4-5 års ålder. T ex förekom fantasier hos 24 st av flickorna i 
8-9-års ålder. Några exempel i enkäten utgör svaren "Fantiserade om en vuxens penis även 
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småpojkars" (flicka 10-11 år), "Det kom en gubbe in i mitt rum. Han var äcklig men samtidigt 
upphetsande." (flicka 10 år), "Att jag var underlägsen gentemot en man som mer eller mindre 
tvingade mig till sex" (flicka 7-8 år), "Att jag blev bortrövad och fastbunden i skogen och 
flera äldre killar tafsade och hade samlag" (flicka 8 år). "Det var nog oftast någon äldre person 
av manligt kön tror jag" (flicka 10-11 år). Av de som hade beskrivit sina fantasier uppgav 14 
% (samtliga var flickor) att de hade en sexuell fantasi med något tvångsinslag. Det kan 
nämnas att Gardner (1969) fann från omkring åtta års ålder och uppåt att "sexual fantasies 
might take any form known to adults". Singer (1981) redovisar frekvent förekomst av 
dagdröm och fantasier hos barn, tonåringar och vuxna och pekar på att många fantasier är av 
sexuell natur, speciellt i yngre åldrar.  
 
Påverkan: inlärning och förväntanseffekter 
En från inlärningsforskningen välkänd metod för inlärning är observationsinlärning eller 
som den även kallas, social modellering (se t.ex. Bandura, 1977; Carver & Scheier, 1996). 
Metoden används mycket vid uppfostran, utbildning och reklam genom att visa upp 
förebilder som andra söker efterlikna.  
Exempelvis observerar barn och tar efter sådant som vuxna eller andra barn gör. Vuxna 
och barn kan även observera och ta efter sådant som sägs eller görs på TV eller i 
tidningar. Ett barn som förhörs kan även observera vad förhörsledaren säger och ta efter, 
till exempel använda samma idéer eller ord. Förhör kan fungera som inlärningstillfällen.  
 
Ett beteende kan även positivt förstärkas, dvs. beteendets förekomst ökar, genom att det 
får som konsekvens förstärkning, ofta i form av social uppmärksamhet, uppskattning etc. 
Denna metod blir särskilt aktuell vid mänskligt samspel, där uppmärksamhet erhålls. 
Metoden kan kombineras med observationsinlärning. Något kan läras in genom 
observation och när det sedan tillämpas, så ger omgivningen förstärkning.  
 
Det sexuella området utgör inget undantag från de allmänna inlärningsprinciperna (se t ex 
Underwager & Wakefield, 1990, rörande inlärningsteoretisk förhörsanalys). En 
konsekvens av de nämnda möjligheterna till inlärning är att en person idag kan uppvisa ett 
beteende som offer för sexuella övergrepp på minst tre sätt, nämligen 
  
-dels genom att ha varit utsatt för faktiska sexuella övergrepp och  
- dels genom att av omgivningen (media, vuxna, kamrater etc.) ha fått lära sig rollen och 
sedan spela rollen samt  
- dels genom att i utredningsarbete ha utsatts för ledtrådar och inlärning i utfrågningar av t 
ex socialsekreterare, kuratorer, psykologer och förhörsledare.  
 
Tillgången på information kring rollen är idag så omfattande att åtminstone en del  
personer klarar av att med dess hjälp spela rollen på ett trovärdigt sätt. Detta skapar en 
situation med en svår utredningsproblematik: att hitta tillförlitliga sätt att 
skilja på äkta och icke äkta påståenden om sexuella övergrepp.  
 
Förväntanseffekter eller självuppfyllande profetior, Pygmalioneffekter, Rosenthaleffekter 
etc som de ibland kallas,  är väl kända inom socialpsykologisk forskning genom mängder 
av studier (se t ex Rosenthal, 1963; Rosenthal, 1966; Rosenthal & Rosnow, 1969; 
Rosenthal & Rubin, 1978, som redovisade de första 345 studierna redan för ett par 
decennier sedan; Snyder & Swann, 1978). De är till exempel väl kända inom forskningen 
som störande faktorer vid beteendevetenskapliga undersökningar - till exempel kan 
försöksledarens eller intervjuarens outtalade förväntningar slå igenom på resultaten och 
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även vid djurexperiment (se t ex Rosenthal, 1966) har det klart påvisats hur djur kan bete 
sig i enlighet med människors förväntningar. För övrigt är historien om hästen Kloke 
Hans, som påstods kunna räkna välkänd. Hästen kunde sannolikt uppfatta kroppsliga 
signaler från beställaren (som visste svaret på det enkla räkneproblemet) om  när han 
skulle sluta stampa med hoven. Inom forskningen anses att effekterna uppkommer genom 
ett brett spektrum av beteenden hos den/de som har och signalerar förväntan (se t ex 
Harris & Rosenthal, 1985, som anger 31 beteendekategorier). Exempelvis kan förväntan 
uppfattas av mottagaren genom tonfall, ögonkontakt, ansiktsuttryck, gester, språkliga 
uttryck, beröm, uppmuntran, uppmärksamhet, ignorerande etc. Det hävdas även ofta att 
barn är mer känsliga än vuxna för ledtrådar från vuxna.  
Ett av de områden som varit föremål för studier är förväntanseffekter på skolbarn. Det 
finns ingen anledning anta att livsområdet rörande sexuella övergrepp skulle utgöra något 
undantag från förväntanseffekter. Detta gör det till exempel möjligt att barn skulle kunna 
uppvisa förväntade symtom eller göra uttalade antydningar som en effekt av 
omgivningens förväntningar att de är utsatta för sexuella övergrepp - en självuppfyllande 
förväntan. Problem kan även tänkas uppkomma genom förekomst av snedvriden 
varseblivning, selektiva och felaktiga minnen samt tolkning av naturliga beteenden, från 
personer med förväntningar. Man kan tycka sig ha sett eller minnas något annat än vad 
som faktiskt inträffat.  
 
Inom det rättsliga området anser forskare allmänt att förväntanseffekter är så 
problematiska att exempelvis den förhörsledare som genomför en vittneskonfrontation 
med en misstänkt och flera figuranter inte skall veta om vem den misstänkte är (se 
aktuella rekommendationer från ett antal forskare, en subkommitté vid "American 
Psychology/Law Society" - Wells, Small, Penrod, Malpass, Fulero & Brimacombe, 1998, 
i samarbete med många andra kollegor). Den första av de fyra grundreglerna för 
vittneskonfrontationer formuleras: 
"The person who conducts the lineup or photospread should not be aware of which 
member of the lineup or photospread is the suspect." 
Som skäl anges den forskning om förväntanseffekter som redovisats av Harris & 
Rosenthal (1985) och Rosenthal (1976).  
 
Problemet med förväntanseffekter (och det rör sig om väl belagda och problematiska effekter) 
måste mötas i samtalen och även i analysen av materialet vid utredande samtal med barn och 
kring de samtal som ägt rum före polisförhören. Förväntningarna hos omgivningen och de 
personer som talat med barnet och hos utredare, förhörsledare m.fl. måste klarläggas i 
utredningsarbetet. Det är utredningsmetodiskt nödvändigt att förhörsledare i såväl strategi 
som i frågeteknik och uppträdande i övrigt intar ett förutsättningslöst förhållningssätt och så 
långt möjligt för barnet förklarar att de har som uppgift att förutsättningslöst pröva uppgifter. 
Förhörsledare/utredare som direkt genom uttalanden eller indirekt genom t.ex. ensidigt 
frågeurval förmedlar en förhastad uppfattning, förväntan eller övertygelse i den fråga som 
skall utredas kan inte tolereras vare sig enligt lagens objektivitetskrav eller 
förväntansforskningens resultat och utgör en källkritisk omständighet för att bedöma 
förhörsresultat som otillförlitliga.    
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