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Sammanfattning. Syftet är att påvisa hur en ingående granskning av ett förhörsmaterial 
kan leda till uppmärksammande av påverkansfaktorer vad gäller uppkomsten och 
utvecklingen av centrala påståenden om att sexuella övergrepp skulle ha begåtts. I fallet 
förekommer att en mor anser sig få uppgifter om sexuella övergrepp vid samtal med sin 9-
årige son och uppgifterna utvecklas sedan vid två polisförhör med barnet. Sonen påstås ha 
blivit utsatt för sexuella övergrepp av en ung man. Granskningen påvisar faktorer som kan 
ha inverkat samt tankefel och undermålig utredningsmetodik i förundersökningen.   
 
Bakgrund och material 
Advokat AA gav 2002-05-03 för sin huvudmans räkning, här benämnd X, mig 
i uppdrag att på kritisk-vetenskapliga grunder granska utredningsmetodik samt 
tillförlitlighet i centrala utsagor i förundersökningsmaterial i angivet mål.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer 
- misstänkt, målsägande eller vittnen. Yttrandet innebär inget  
ställningstagande i frågor om vad som bör betraktas som brott och  om brott 
har begåtts eller inte, vilka ligger utanför mitt kompetensområde. Däremot 
innebär yttrandet redovisning av iakttagelser, diskussion och 
ställningstaganden av källkritiskt slag till befintligt material analogt med vad 
som görs i forskningssituationer.   
 
Jag har haft tillgång till förundersökningsmaterialet inkl kopior av 
polisanmälan, av journalblad, PM om videofilm, utskrivet förhörsmaterial 
med målsäganden, misstänkt och andra hörda personer. Av videoinspelningen 
av det första polisförhöret framgick att en kort sekvens i starten censurerats 
bort i dialogutskriften. Förhörsledaren startar där med att förutsättande 
deklarera att förhöret gäller ”sexuella övergrepp”.  
 
Den sakkunniges metod 
Texten i det material jag har haft tillgång till har granskats ur kritisk-
vetenskaplig, källkritisk synvinkel (se t.ex. Edvardsson, 2003; 1998ab; 
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2001abc; Heaton-Armstrong, Shepherd & Wolchover, 1999) och ur den 
psykologiska forskningens synvinkel, speciellt med avseende på 
minnesprocesser och suggestibilitet (se t.ex. Bjorklund, 2000; Eisen, Quas & 
Goodman, 2002; Koriat, Goldsmith & Panky, 2000; Roberts & Blades, 2000), 
lögndetektion (se Ekman, 1991; Vrij, 2000) samt socialpsykologiska fenomen 
(se t ex. Aronson, Wilson, & Akert, 2010; Hogg & Vaughan, 2008). Ett antal 
hot mot tillförlitligheten, som föreligger ur kritisk-vetenskaplig, källkritisk 
synvinkel, identifieras och preciseras.  
 
Den kritiskt granskande metodiken ansluter allmänt till en i västerländsk 
kultur förekommande rationalistisk tradition med hållbarhetsgranskningar, 
t.ex. i form av inspektioner, kontrollmätningar, revisioner, examinationer, 
sakkunniggranskning av vetenskapliga artiklar, oppositioner på uppsatser och 
disputationer kring avhandlingar (en tradition av arabiskt ursprung). 
Omfattande bilagor innehållande beskrivningar av den sakkunniges metodik, 
relevant teori och forskning och delar av en tillhörande referensförteckning 
har i denna DiVA-version tagits bort. Även ett antal hänvisningar till bilagor 
har tagits bort ur texten.  
 
Alla i ärendet förekommande privatpersoner och platsnamn har av 
sekretesskäl avidentifierats och ersatts med initialer och i den misstänktes fall 
med bokstaven X och i målsägandens fall med bokstaven M.   
 
Jag förutsätter att användare i rättssystemet av mitt yttrande har tillgång till 
samma förundersökningsmaterial som jag har haft tillgång till. Alla 
understrykningar i citat/referat är den sakkunniges.  
 
Hoten mot tillförlitligheten grupperas här i fyra grupper: uppkomstbetingelser, 
utredningsmetodiska förhållanden, svarsfenomen från målsäganden och  
andra iakttagelser. 
 
Hot mot tillförlitligheten I: uppkomstbetingelser 
1. Press från modern 
Från flera förhörda källor och polisanmälan framkommer uppgiftsfragment 
om hur uppgifterna om sexuella övergrepp skall ha uppkommit. 
 
(a) Modern själv uppges i av henne godkänt sammandrag (polisförhör 2001-
11-12, dvs. 8 dagar efter att M skall ha berättat) ha sagt följande: 
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"På söndag kväll den 4/11 -01, hade M gått och lagt sig. Han hade dock svårt 
att sova. Vid 20.30-tiden ropade han på sin mamma och bad att hon skulle 
komma. Hon gick in till sin son och lade sig bredvid honom i sängen. Han 
berättar då att han inte kan sova för att han är rädd att han blivit smittad. 
Hon frågar vad han menar. Han svarar att han hela tiden går och tänker på 
sex. Han säger även att han har ont i kroppen. Hon frågade om det var något 
som hade hänt. M tar då upp en ca 6 månader gammal händelse. Han hade 
varit hemma hos sin kusin X. Denna hade då sagt att dom skulle titta på 
varandras snoppar, vilket dom också gjorde.  
Hon frågar om dom har gjort det igen. M svarar att det har dom. 
 
M var mycket bekymrad över detta. Han kände sig skamsen. Hon fick påtala 
upprepade gånger för M att det inte var hans fel, utan att X var såpass vuxen 
att han skulle sätta gränser.  
Efter detta säger M. att X även har haft hans snopp i sin mun. X ville att M 
skulle suga på hans snopp, men M  vägrade.  
M sa även att X har haft sin snopp i hans rumpa. Hon frågade om han hade 
haft hela snoppen i rumpan. M kunde inte svara på detta. Han säger sedan att 
X har haft sina fingrar uppe i hans rumpa.  
 
Hon frågar när M träffade X senast. Han säger då att det var på onsdagen 
(31/10), innan dom skulle åka iväg och titta på en fotbollsmatch. 
 
M har sagt att övergreppen har skett hemma hos X och att det har varit minst 
10 tillfällen. M har svårt att ange tid för händelserna. Han har haft svårt att 
beskriva sina känslor. " 
 
Med understrykningar i förhörsutdraget har jag påvisat att enligt egna 
uppgifter så har modern ställt upprepade frågor, vilka dessutom varit ledande. 
Det är en mycket anmärkningsvärd omständighet att det är modern själv som 
för in tanken på att något hänt. ("Hon frågade om det var något som hade 
hänt."), innan M säger att något hänt. Anmärkningsvärt är även att M då 
verkar ha en 6 månader gammal händelse mentalt mest lätt tillgänglig och 
först tar upp den, inte någon senare händelse. På den citerade frågan om det 
var något som hade hänt svarar M följsamt med att ange en 6 månader 
gammal händelse. På moderns fråga "om dom gjort det igen" svarar M 
följsamt instämmande och som det verkar utan precisering. Den källkritiska 
frågan inställer sig här om på hur många fler ledande frågor från modern som 
M kan ha svarat följsamt? Rimligen har avsevärt fler frågor ställts som 
modern här inte minns eller möjligen inte återgett (eller som utredaren kan ha 
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redigerat bort) - det är ett allmänt erfarenhetsmässigt och vetenskapligt väl 
belagt fenomen att vi ofta inte återger de frågor vi själva ställt när vi återger 
vad någon sagt. Dessutom har även samtalsminnen stora bortfall.  
 
Det behöver knappast påpekas att det hade varit ur utredningsmetodisk 
synpunkt mycket värdefullt med en dialogutskrift av det 40 minuter långa 
förhöret med modern som sammanfattats på totalt en sida text - det är mycket 
som kan ha redigerats bort och som skulle kunna ha klargjort 
uppkomstbetingelserna skarpare. Det hade även varit av stort värde om 
utredaren kunnat få modern att såpass nära i tid ytterligare klargöra vad hon 
frågat och påstått och hur hon betett sig i samtalet med M (bl.a. frågan om 
moderns känsloton, upprördhet etc.). Det är uppenbart att utredaren inte 
förstått betydelsen hos moderns uppgifter för klarläggande av vad som hänt 
och därmed kan uttalanden av betydelse ha borfallit i referatet.   
 
En annan viktig kompletterande omständighet är att modern kritiskt 
granskande anger att M har svårt att ange tid för händelserna (detta märks 
även i polisförhör med M) och att han har haft svårt att beskriva sina känslor. 
Detta innebär att modern ställt frågor om tid respektive känslor. Ytterligare en 
relevant omständighet är att det saknas uppgift om att M skulle ha rapporterat 
undvikandebeteenden gentemot X (frånsett den påstådda vägran att suga 
snoppen) och minst 10 tillfällen tyder snarast på att undvikandebeteende inte 
skett.  
 
 
(b) Även sonen tillika målsäganden M har nämnt något lite i polisförhör 
om samtalet med modern. M säger följande:  
 
M: "...Det blev en hel natt som vi satt uppe för att hon ställde frågor och..." 
--- 
M: "...mamma frågade om det har kommit spermier ur någon gång. Då sade 
jag att det vet jag inte. Fast så förklarade jag vad det var, jag kommer inte 
ihåg hur jag förklarade, så sade hon att det var det, spermier då alltså." 
 
Dessa påståenden från M pekar på att modern ställt fler frågor/påståenden än 
vad som framgår av sammandraget av hennes eget förhör. Det framkommer 
att modern, inte pojken, fört in spermie-temat. Det är även anmärkningsvärt att 
modern skall ha ställt frågor "en hel natt" eller åtminstone att M har upplevt 
eller minns det så, även om det inte är så. Detta antyder att det kan ha varit 
frågan om en stark och långvarig press på pojken M från en orolig mor.  
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(c) Moderns brors hustru KO har i polisförhör uppgivit att  
2001-11-06 ringde modern hem till henne och maken och de ombads komma 
hem till modern.  
 
"Modern påstod att X hade utnyttjat M sexuellt. Det skulle ha skett analt och 
oralt. Enligt modern skulle M ha berättat detta för henne, föregående söndag 
kväll 010004. M och modern skulle då ha pratat och M skulle ha frågat om 
diverse sexord, sexkanaler på TV och om man blev smittad av sex. Modern 
hade fått uppfattningen, att det var något som M inte ville prata om, och 
frågade om M hade varit med om något sådant som han nu pratat om. Han 
hade velat sova, men hade svarat att han hade varit med X. M hade också 
pratat om en äldre kille, som hette P."  
 
Dessa andrahandsuppgifter pekar på hur M tagit upp diverse sexuella 
funderingar, vilket inte är särskilt anmärkningsvärt, då sexuella frågor tydligen 
diskuterats i skolan med lärare och kamrater och då han befinner sig i en ålder 
då det råder kunskapsmässiga oklarheter inom det sexuella området. 
 
Modern verkar ha gjort en egenhändig tolkning kring detta och utifrån denna 
tolkning ställt åtminstone en ledande fråga ("om M hade varit med om något 
sådant som han nu pratat om") och med en bakomliggande förväntan ("det 
var något som M inte ville prata om"). Modern beskriver här ett eget inre och 
yttre agerande som kan ha påverkat M. Det förtjänar att påpekas att 
förväntanseffekter är ett av de mest utforskade områdena inom psykologin. De 
är väl belagda och uppkommer genom ett brett spektrum av beteenden hos 
den/de som signalerar förväntan och även mellan människa och djur.  
 
(d) X: s pappa IP och dennes hustru LP besökte även den 7/11 M:s mor 
och enligt IP framkom följande: 
 
"Modern sa att det hade varit kaos på söndagen. M hade kommit hem efter ett 
besök hos sin pappa. Han hade inte mått bra. Han hade fått en tablett. M 
kunde inte sova. Modern la sig bredvid honom och dom började prata. Dom 
pratade om sex och ordets betydelse. M frågade om det fanns 2 sexkanaler på 
TV och om sex smittar. Dom hade även pratat om spermier och om en äldre 
kille på i skolan som heter P och som var mycket ensam hemma och ´hade 
tillgång till allt´. Dom hade även haft en killsexlektion i skolan. M hade verkat 
konstig och modern hade frågat om det var något han ville berätta. M svarade 
att han inte ville berätta utan att han ville sova. Modern var påstridig och 
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frågade igen om det var något han ville berätta. Hon sa att hon låg bredvid 
honom för att han skulle berätta. Har du varit med om något? 
M svarar - Ja, med X. Men nu vill jag inte prata mer, nu vill jag sova. 
IP fick sedan uppfattningen att M hade somnat och att det alltså inte hade 
framkommit något mer under samtalet." 
 
Enligt detta referat av samtalet den 7/11 så framkommer tre viktiga 
omständigheter: 
 
- M hade inte mått bra. Det klargörs inte varför, men kan möjligen ha med 
besöket hos pappan eller någon annan händelse eller någon sjukdom att göra.  
Det finns åtskilliga tänkbara anledningar till att ett barn inte mår bra. 
M hade fått en tablett - det framgår inte art och verkan hos denna tablett. Det 
kan misstänkas att M:s medvetandetillstånd var något förändrat på grund av 
att han inte mådde bra och eventuellt av tabletten. Vidare bör påpekas att s k 
hypnagoga tillstånd (i gränslandet mellan vakenhet och sömn) utmärks av att 
den kritiska granskningen av tankar i medvetandet är försvagad. Dessa 
psykologiska fenomen kan ha varit sårbarhetsfaktorer, när modern börjar 
kräva svar på ledande frågor.  
- M har frågat om sex och en möjlig förklaring antyds genom omnämnandet 
av killsexlektionen i skolan. Det är möjligt att denna satt igång tankar, ev. har 
också samtal mellan kamraterna inverkat.  
- Det beskrivs hur modern varit "påstridig" (vilket möjligen är IP:s tolkning) 
och pressat M med upprepade frågor när han ville sova. Upprepade frågor på 
sätt som antyds innebär press vilken kan medföra instämmande eller svar som 
syftar till kvittblivning av pressen. Det är för övrigt ett känt fenomen i 
samband med falska bekännelser att sådana kan uppkomma för att bli kvitt 
press - vuxna oskyldiga kan efter rätt kort press skriva under på att de gjort fel, 
begått brott etc. Att M ville sova antyder att han kan ha haft ett påträngande 
motiv att göra sig kvitt moderns press.  
 
Det bör påpekas att moderns egna uppgifter ovan och själva intensiteten i 
pressen även tyder på att det funnits bakomliggande föreställningar kring 
sexuella händelser rörande M hos modern. Det kan här alltså vara frågan om 
en kombination av  
 
dels förväntningar (som genom ett flertal beteenden/tecken signaleras), 
dels själva den här beskrivna pressen/det upprepade frågandet och att inte låta 
sig nöja med svar utan fortsätta fråga tills svaren stämmer med förväntan och  
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dels att M:s medvetandetillstånd är förändrat på grund av att han inte mådde 
bra, eventuellt även på grund av tabletten (?) och mycket möjligt på grund av 
insomningsprocessen.  
 
(e) Av sammanfattningsprotokoll för mamman till en inneboende, RMR, 
framgår att denna på natten 4-5/11 uppfattat att modern till M grät på 
övervåningen. Hon beskriver modern som "mycket förtvivlad, men inte 
hysterisk" och modern har då antytt vad M sagt. "Hon (modern) sa att det var 
hemskt".  
 
Dessa uppgifter klargör något moderns känslotillstånd under natten och  
vilka starka, förmodligen inre, känslor som möjligen förelegat i samband med 
samtalet med M. En uppenbar risk föreligger att M kan ha påverkats av 
moderns känslor, s.k. emotionell smitta, och svarat på frågor med svar med 
alltför liten verklighetsanknytning och utan kritisk prövning. Denna 
hot/riskfaktor rörande tillförlitligheten bör således läggas till de föregående.  
 
(f) Enligt andrahandsuppgifterna i socialförvaltningens polisanmälan 2001-11-
09 finns indikationer på att M inte berättade allt med en gång utan att det 
tillkommit uppgifter under veckan, dvs. att uppgifterna har växt fram. 
 
"M började berätta för modern i söndags 011104 om vad han varit utsatt för. 
Under veckan har han berättat alltmer om vad som  hänt." 
 
Det framgår inte vilka uppgifter som skall ha uttalats på söndagen och inte 
vilka som skall uttalats senare under veckan ("berättat alltmer"). Det framgår 
inte heller hur många ytterligare samtal det kan ha varit frågan om. Om 
uppgiften i anmälan är korrekt, så kan en nära tillhands liggande hypotes vara 
att modern ställt frågor till M även under en eller flera efterföljande dagar, 
vilket i så fall kan ha inneburit påverkan. Det förtjänar att påpekas att det är 
åtminstone min erfarenhet av inspelningar och utskrifter där lekmän ställt 
frågor till barn att det förekommer mycket mer av förutsättande, ledande, 
argumenterande frågor och press än i polisförhör. Lekmannautfrågningar kan 
även repeteras fler gånger och pågå längre än polisförhör.  
 
Sammanfattningsvis utgör den oroliga moderns egna förväntningar och 
tolkningar samt åtföljande reaktioner och agerande med utfrågning och press 
ett starkt hot mot tillförlitligheten i M:s utsagor om sexuella övergrepp den 
4/11 (eventuellt även natten till den 5/11). Att utfrågningen och svaren är föga 
dokumenterade (kort sammanfattning, ingen dialogutskrift) vad gäller art och 
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omfattning innebär en besvärande omständighet vid tillförlitlighetsbedömning. 
Frågandet bör dock värderas som en vanlig mors agerande, sådant som ofta 
förekommer utan att de möjliga psykologiska konsekvenserna inses av en 
lekman.  
 
2. Målsäganden M:s sårbarhet 
M är hos sin pappa från onsdag till söndag varannan vecka.  
M:s pappa säger i polisförhör att han "uppfattar M som något naiv. Han litar 
fullt och fast på vad vuxna människor säger." Pappan säger även följande: 
"M är väldigt omtyckt och har lätt att få kamrater. Detta gäller även bland 
äldre personer."  
 
Av förhör med LN, sammanboende med M:s pappa, så framkommer 
bedömningen: "Han vill vara alla till lags." 
 
I dessa bedömningar från fadern och dennes sambo antyds en mottaglighet 
eller sårbarhet för suggestioner och speciellt från vuxna. Att M är "väldigt 
omtyckt" etc. tyder på att han anpassar sig till andra. Det behöver inte påpekas 
att M:s mor är den mest närstående vuxna personen. Det finns anledning 
påpeka den i internationell och svensk facklitteratur om utredande samtal med 
barn ofta påtalade centrala felkällan att barn tenderar att säga det som de tror 
att den vuxne vill höra. I detta fall ville kanske inte modern höra M tala om 
sexuella händelser, men M kan utifrån moderns oro och frågor ha trott detta. 
Det kan även vara så att M anpassat sig till en fix förväntan från modern om 
att något sexuellt inträffat. Det finns även anledning referera till facklitteratur 
kring s k falska bekännelser (se t.ex. Gudjonsson, 1992). Låg ålder och 
suggestibilitet anses utgöra sårbarhetsfaktorer. En ytterligare riskfaktor för 
uppkomst av falska bekännelser är press och speciellt vid långa förhör. 
Experiment tyder på att i stort sett alla vuxna under vissa betingelser kan avge 
falska bekännelser. I detta fall föreligger det vanliga beroendeförhållandet 
mellan barn och förälder.  
 
Det behöver knappast påpekas att om M vill vara alla till lags, så kan detta 
beröra även förhållandet till den om förekomsten av sexuella övergrepp 
övertygade kvinnliga förhörsledaren. M kan vilja vara förhörsledaren till lags. 
 
Det antyds dessutom en ytterligare faktor i det första polisförhöret sid. 3. 
 
M: Fast mamma är arg ganska ofta.  
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Om det är så att mamman ganska ofta är "arg" på pojken så kan det vara ett 
ytterligare skäl för honom att anpassa sig, lyda och säga det modern vill höra, 
låta henne bestämma vad som gäller/sanningen.  
 
Frågan om pojkens sårbarhet följs inte upp alls i polisförhören med pojken och 
förmodligen har ingen, utom  möjligen pojken själv, uppfattat problemet och 
dess eventuella konsekvenser i form av instämmanden i andras (moderns, 
förhörsledarens) föreställningar och risk för falska anklagelser mot den som 
person som eventuellt tillgrips för att tillgodose förväntningarna.  
 
3. Sexprat i skolan 
Det framgår av materialet (polisförhör med läraren, polisförhör med M) att det 
förekommit intresse för sex bland pojkar i M:s klass och att läraren då haft en 
särskild lektion om sexuella frågor. Att sexuella fenomen diskuterats bland 
pojkarna och med läraren betyder att M har haft god tillgång till sexuell 
information. Det torde även vara en  rimlig hypotes att sexpratet 
bland pojkarna varit mer omfattande än vad läraren uppfattat. Det är mycket 
som lärare inte får höra. Den tillgång till sexuella frågeställningar som M fått i 
skolan eller via kamrater kan ha satt igång funderingar hos honom, vilka han 
tagit med sig till mamman. Även medias frekventa intresse för sex kan 
knappast ha undgått M.  
 
I polisförhören med pojken framkommer endast en allmän bild av sexprat i 
skolan. Detaljer kring vad som pratats om framkommer inte. Det är även en 
möjlig felkälla att pojken kan censurera vad som sagts och gjorts inom den 
sexuella sfären gentemot den kvinnliga förhörsledaren.  
 
Det bör även påpekas att forskning påvisat att barn kan vara med om rätt 
avancerade sexuella beteenden på daghem och i skola, t ex visande av 
könsorgan, doktorslekar, samlagsförsök etc. I det här fallet verkar inte ha 
efterforskats vad pojken kan ha erfarit på daghem och i skola tidigare, och 
utredningsenergin verkar något ensidigt riktas mot frågan om filmer med 
sexuella inslag.  
 
4. Video-/TV-filmer 
Såvitt jag kan se av M:s uttalanden i polisförhör krävs inte att M sett på några 
pornografiska filmer eller sexuella inslag på TV för att de uppgifter han för 
fram skulle vara möjliga att formulera, speciellt som M varit utsatt för ledande 
frågor av modern och av förhörsledaren, dvs. fått hjälp att konstruera 
uppgifterna (oavsett om det skulle ligga något verkligen inträffat i dem). 
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Hörda personer och M själv förnekar att M skulle ha fått se pornografisk film. 
M hävdar själv att han vid ett enda tillfälle skall ha sett ett sexuellt inslag på 
en TV-film tillsammans med modern. Detta förefaller snarast anmärkningsvärt 
lite för en 9-åring i dagens Sverige. Mycken sexualitet visas och diskuteras i 
mer ordinär TV-film och reportage idag och M kan ha sett avsevärt mer än 
som här antyds.  
 
Hot mot tillförlitligheten II: utredningsmetodiken i polisförhören 
Det finns två utskrifter av videoförhör med M. Det första förhöret ägde rum 
10 dagar efter det första samtalet mellan barnet och modern, 2001-11-14 och 
varade i 45  minuter. Det saknas bestyrkande av att förhörsutskriften är 
korrekt i förhållande till bandet, något som antas av mig i det följande. Det 
andra förhöret ägde rum 2001-12-06 och varade 55 minuter. Även denna 
utskrift är obestyrkt i förhållande till bandets innehåll.  
 
1. Frågan om att tala sanning 
Det är lämpligt att i inledningen av det första förhöret ta upp frågan om vad 
sanning är och att det gäller att tala sanning i ett polisförhör. Barn som är 9 år 
gamla har inte fullt utvecklat sanningsbegrepp och ett barn kan även t.ex. ha 
en föreställning att det skall berätta det som mamma vill snarare än vad som är 
sant. I början av det första förhöret hänvisar förhörsledaren förutsättande till 
att hon "fått lite uppgifter av din mamma" (sid. 4) och modern sitter för övrigt 
i ett rum intill. Vidare begär förhörsledaren av barnet i nästa fråga "Om du kan 
berätta det för mig", dvs. det är barnets version av mammas uppgifter som 
skall berättas, inte sanningen. Det är en utbredd uppfattning bland 
internationella forskare inom området barnförhör (t.ex. Poole & Lamb, 1998) 
att sanningsfrågan bör tas upp med barnet. Det går inte att utan vidare anta att 
barnet förstår vad sanning är eller att det är sanningen som skall fram. Att 
frågan inte tagits upp och hanterats innebär ett allvarligt hot mot 
tillförlitligheten. 
 
2. Övertygelse/förväntan från förhörsledarens sida 
Det framgår både direkt av uttalanden och bekräftelser från förhörsledaren 
samt indirekt genom inriktning på frågorna att förhörsledaren har 
uppfattningen att det förekommit sexuella övergrepp. En sådan övertygelse 
kan inverka både genom förväntanseffekter på barnet (sådana effekter kräver 
inte att förväntningar uttalats ens, då det finns många andra tecken 
som kan ge förväntanseffekter, t ex tonfall, ansiktsuttryck, tystnader etc.) och 
genom att övertygelsen leder till ett ensidigt eller skevt urval av frågor och till 
förutsättande, ledande, upprepade, argumenterande etc. frågeteknik). Vidare 
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leder övertygelse hos förhörsledare till att framförda uppgifter inte kritiskt 
prövas i förhören.  
 
På sid. 4 säger t.ex. förhörsledaren inte bara att hon vill ha de uppgifter som  
mamma berättat utan även t.ex. "om du tycker det är jobbigt att prata", "Men 
jag har hört såna här barn som har berättat förut, så du behöver egentligen 
inte skämmas för mig, men jag kan förstå att du kan känna att det är lite 
jobbigt".  Dessa budskap i början av förhöret ger barnet besked om att 
det skall komma med ett visst slag av uppgifter som är jobbiga att prata om.  
Senare på sid. 8 tar barnet upp det av förhörsledaren själv tidigare införda 
jobbighets-temat - "jag ville inte hålla detta för mamma och så, för jag mådde 
illa av det...". Det är således inte barnet självt som först för in detta tema och 
barnets uttalande av temat kan ha uppkommit genom förhörsledarens tydliga 
budskap om att det skall vara jobbigt.  
 
 
På t.ex. sid. 8 föreskriver den övertygade förhörsledaren: "Ja, det var skönt 
när du fick berätta för mamma förstår jag", vilket markerar vad 
förhörsledaren anser. Att "förstå" hur andra bör känna har inget med saklig 
metod att göra.  
 
Även på slutet på sid. 14 förstärker och befäster förhörsledaren genom att 
värderande säga "Du gjorde rätt i att berätta för mamma", vilket även i sak är 
tveksamt, då barnet verkar ha blivit pressat att svara på frågor snarare än 
berättat.  
 
Det är utifrån en sådan gentemot barnet öppet deklarerad övertygelse som 
förhörsledaren tre veckor senare startar och genomför det andra förhöret.  
Vidare säger förhörsledaren allra sist att M varit "en jätteduktig kille", vilket 
även det är en tveksam bekräftelse om felaktiga uppgifter lämnats. 
 
Det varnas allmänt i internationell facklitteratur för övertygade förhörsledare 
(se t.ex. Ceci & Bruck, 1993; Jones, 1992; Raskin & Esplin, 1991) och de 
brukar anges som ett allvarligt hot mot tillförlitligheten.   
 
Vad gäller t.ex. vittneskonfrontationer med vuxna vittnen så är det en utbredd 
uppfattning att den förhörsledare som leder sådana inte bör känna till vem den 
misstänkte i raden av personer är på grund av styrkan i förväntanseffekter.  
 
Det behöver knappast påpekas att när en övertygad förhörsledare erhåller 



 12

förhörsresultat med ett barn i linje med sin egen övertygelse, speciellt när 
denna är öppet visad, och annan förklaring ges ingen eller liten möjlighet 
framkomma, så är det tillräckligt skäl att avvisa förhörsresultatet ur källkritisk 
synpunkt. Så är fallet i de båda polisförhören med M.  
 
3. Första polisförhöret: Förutsättande och ensidig förhörsstrategi 
Med den innehållsliga strategin i ett förhör avses inriktningen och urvalet av 
frågor i förhöret. Om förhöret inriktas på endast en möjlighet/en förklaring 
genom ett snävt urval av frågor, så ges andra förklaringar liten eller ingen 
möjlighet att framkomma. Om inga alternativa förklaringar givits möjlighet att 
framträda i materialet, så har det föga eller inte alls varit möjligt att falsifiera, 
dvs genom inhämtade uppgifter ifrågasätta eller förkasta det som uppkommit 
genom den förutsättande förhörsstrategin. Strävan att falsifiera hypoteser är 
som vetenskapsfilosofen Popper påpekat grundläggande vad gäller att 
säkerställa hypoteser. Hypoteser som inte utsatts för falsifieringsförsök kan 
inte accepteras. Det kan då tänkas att de skulle bli falsifierade om sådana 
försök gjordes.  
 
Det första polisförhöret är extremt förutsättande, vilket kan matematiskt visas 
genom att räkna frekvenserna för antalet frågor som är neutrala, som berör 
hypotesen/övertygelsen  om sexuella övergrepp och de som berör alternativa 
hypoteser/förklaringsmöjligheter. Följande resultat erhålls för det första 
polisförhöret (det är möjligt att någon enstaka bedömning kan diskuteras utan 
att det förändrar bilden i stort): 
 
 
 
Neutrala frågor                                                    49  (19,9%)                                          
Frågor rörande sexuella övergreppshypotesen  197  (80,1%) 
Frågor rörande alternativa hypoteser                    0    (0,0%) 
Summa:                                                              246  (100%) 
 
De neutrala frågorna förekommer nästan enbart på de tre första sidorna, 
varefter en förutsättande och ensidig fokusering sker på den sexuella 
övergreppshypotesen. Andra förklaringar torde ha mycket svårt att kunna 
framträda vid sådan metodik. Om den sexuella övergreppshypotesen är 
felaktig så leder en sådan förhörsmetodik lätt till att den erhåller bekräftelse 
genom anpassning från barnets sida.  
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4. Det andra polisförhöret: ofullständig prövning av alternativa hypoteser som 
strategi 
I detta fall har den misstänktes advokat försett den övertygade förhörsledaren 
med frågor som denne utgår från. Dessa frågor gäller sådant som vad M 
brukat göra hemma hos X, förekomst av sexprat med kamrater, sexdiskussion 
i skolan, vad som kan ha hänt på ett läger, om barn dragit ner byxorna på 
varandra i skolan, eventuellt tittande på sexfilm eller video, tittande på sexfilm 
(?) med mamma. Det är dock utredningsmetodiskt olämpligt att den 
förhörledare som hållit första förhöret och som fått barnet att utveckla sig 
kring övergreppshypotesen samt som klart uttalat sin övertygelse inför barnet 
får hålla i ett sådant förhör. De bindningar och fixeringar som föreligger från 
det första förhöret är uppenbara.  
 
Det största problemet med detta slag av förhör är dock att lista upp och få med 
alla tänkbara alternativa hypoteser för närmare prövning. Förhör med modern 
(2001-11-12, dvs. före första förhöret med pojken) och andra närstående sedda 
i ljuset av psykologisk forskning om påverkan indikerar att den främsta 
alternativhypotesen som framträder är utfrågning och press från modern. 
Denna berörs inte överhuvudtaget i frågorna i det första förhöret och inte i det 
andra förhöret. Inte heller berörs frågan om pojkens sårbarhet, benägenhet att 
vara till lags och relation till modern, t.ex. benägenhet att lyda modern, låta 
henne definiera sanningen och att drabbas av ogillande om han inte gjorde det. 
Detta att missa alternativ är det vanliga tankefel som i logiklitteraturen 
benämns "imperfecta enumeratio" (ofullständig uppräkning), vilket är mycket 
vanligt i vardagsliv och utredningsverksamhet.  
 
Den numeriska analysen ger följande bild av det andra förhöret. 
 
Neutrala frågor                                                       30  (11,5%) 
Frågor rörande sexuella övergreppshypotesen       87  (33,5%) 
Frågor rörande alternativa hypoteser                    143  (55%) 
Summa:                                                                 260  (100%) 
 
Även om det här görs försök att få grepp om situationen kring ett antal  
alternativhypoteser, så kan inte detta kompensera dels en frånvaro av 
diskussion av sanningsfrågan i båda förhören, dels att det första polisförhöret 
varit extremt ensidigt och förstärkande, dels en övertygad förhörsledare i båda 
förhören, dels att alternativhypoteser med stöd i själva materialet inte har 
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prövats och dels att de svar som verkar ge stöd åt hypotesen om sexuella 
övergrepp inte underkastas kritisk prövning.   
 
Alternativhypotesen om moderns påverkan har inte närmare prövats med vare 
sig modern själv eller med sonen M. Därmed föreligger bevisligen en viktig 
utredningsmetodisk brist, vilken på grund av minnets fungerande dessutom 
torde vara svår att åtgärda långt i efterhand.  
 
En tredjedel av frågorna i det andra förhöret utgör en fortsättning av det 
okritiska frågandet kring sexuella övergrepp i det första förhöret.  
 
5. Felaktig frågeteknik i polisförhören 
Det förekommer i det första polisförhöret frekvent förutsättande, ledande, 
upprepade och ignorerande frågor i linje med förhörsledarens egen 
övertygelse och den ensidiga innehållsstrategin.  
 
Som redan påpekats startar förhörsledaren på sid. 4 felaktigt upp det första 
polisförhöret genom att hänvisa till uppgifter från pojkens mamma och begär 
att pojken skall berätta vad mamma berättat. Han ges knappast någon  
chans att komma med andra uppgifter och ingen prövning görs av om de 
uppgifter han uttalat till mamma skulle kunna ha blivit felaktiga, t.ex. genom 
förväntan, utfrågning och press från mammans sida. Förhörsledaren hänvisar 
även med namn till den misstänkte och pekar ut att M har lekt med honom. 
Därefter övergår förhörsledaren till att starkt suggerera om att det kan vara 
"jobbigt" att prata, att M inte behöver "skämmas" och att förhörsledaren "kan 
förstå att du kan känna att det är lite jobbigt".  Detta innebär att förhörsledaren 
genom ett flertal uttalanden dikterar förhörets agenda, dvs. att ta fram 
uppgifter om något "jobbigt", som M "egentligen inte" behöver skämmas för.  
 
M svarar med en hänvisning till "mamma" förknippad med ordet "sant". 
M: Mamma har också berättat det också var sant.  (sid. 4, något ovanför 
mitten) 
Om pojken själv vet att anklagelserna mot X är sanna borde ingen hänvisning 
till mamma behövas, men det kan vara så att mamma definierar sanningen för 
pojken. Förhörsledaren förutsätter omedelbart att något hänt i enlighet med 
tidigare uppgifter från modern. 
F: Mm, kan du berätta för mig vad som har hänt?  (förutsättande fråga)  
 
Förhörsledaren ställer därefter en ledande fråga: 
F: Var det länge sedan?   (ledande fråga) 
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Efter denna följer ett oklart, följsamt svar: 
M: Nu var det ganska länge sedan, eller länge sedan det var ju inte så för 
flera månader så eller något sånt.  
Observera här hur barnet upprepar förhörsledarens ledande uttryck "länge 
sedan" två gånger i sitt vaga svar.  
 
Därefter följer följande belysande sekvens: 
 
F: Kommer du ihåg första gången?  
(förutsättande, ännu ej uttalat vad som skall ha hänt mer än ordet "så") 
M: Nej.  
F: Vad hände första gången? Du sade att X började göra så, vad, kommer du 
ihåg vad som hände första gången?  
(förutsättande, ännu ej uttalat vad som skall ha hänt, ignorerande av barnets 
"Nej"- svar och kräver två gånger svar i alla fall, frågan är multipel och 
innebär hög kognitiv belastning, dvs. fråga + påstående + fråga, på barnet) 
M: Då visade han den bara mest så.  
(efter det tidigare nej-svaret från barnet är detta svar mycket anmärkningsvärt, 
då det innebär att barnet nu minns den första gången.  
Förhörsledaren har här ignorerat barnets första svar (”Nej”) och krävt svar på 
frågan.) 
 
Denna sekvens där barnet ändrar svaret från att inte minnas till att minnas vad 
som skedde efter förhörsledarens upprepning av frågan två gånger efter att den 
ställts i början av sekvensen uppvisar en orimlig förhörsteknik samt tyder på 
att barnet anpassar sig till förhörsledarens krav på svar. Svaret bör betraktas 
som en förhörsartefakt, dvs. effekt av en felaktig frågeteknik (ignorerande av 
svar, förutsättande frågor, ställande av fråga tre gånger, alltför hög kognitiv 
belastning för en 9-åring) 
 
Efter det angivna svaret som bör bedömas som en förhörsartefakt fortsätter 
förhörsledaren att arbeta med begreppet "den" och upprepar suggestivt "han 
visade den" sex gånger på sid. 4 och början av följande sid. 5, vilket medför 
att svaren blir tvivelaktiga.  
 
På mitten av sid. 5 är det förhörsledaren som själv ledande introducerar 
teman om att ta av sig kläderna. Det är således inte alls M som för in dessa 
teman i förhöret. Strax nedanför mitten på sidan står följande, vilket är riktat 
mot X:s kläder. 
F: När han gör det här, har han kläder på sig då? 
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Strax efter är det förhörsledaren som ledande introducerar byx-temat. 
F: Han har tröja på sig, har han byxor på sig? 
 
På sid. 6 fortsätter förhörsledaren att ledande föra in temat om att ta av sig 
kläderna och nu riktas temat mot M:s kläder.  
F: Han bara, ja, okej. Bad han att du skulle ta av dig någon gång?  
Trots att förhörsledaren här får ett nej-svar, så upprepar förhörsledaren kort 
efter frågan en gång till, tämligen likalydande, en mycket olämplig 
frågeteknik, då barn ofta ändrar sitt svar när frågor upprepas därför att 
de förstår att förhörsledaren vill ha ett annat svar. 
F: Mm, bad X att du skulle ta av dig kläderna?  
Förhörsledaren repeterar även klädtemat på sid. 7 utan att M fört in det: 
F: Hade ni kläder på er? 
Lite längre ner kommer även följande: 
F: Mm, ville han att du skulle ta av dig kläderna då eller? 
 
Exempelvis längst ner på sid. 5 finns följande anmärkningsvärt ledande 
sekvens: 
 
M: Nej, för han hade låst då. 
F: Jaha. Låser han alltid dörren till sitt rum?  (ledande, observera "alltid" 
som verkar vara gripet ur luften, då inte M antytt något sådant) 
M: Ja  (instämmer i ledande fråga med "alltid") 
F: När han skall visa "den"?  (hamrar/suggererar in "visa den" för 7:e gången, 
ledande) 
M: Ja. (instämmer i ledande fråga) 
 
Enligt andra hörda personer har inte förekommit att dörren låsts mer än någon 
gång, vilket stärker misstanken om att de avgivna svaren är 
förhörsartefakter, dvs. resultat av den ledande förhörstekniken. Det kan för 
övrigt anmärkas att användning av monotoni-uttryck typ "alltid" ofta  
innebär fabulering, då verkligheten för det mesta varierar sig. Här är det 
närmast förhörsledaren som visar fabuleringstendens i den ledande frågan. 
 
Den här påvisade okritiska, förutsättande, ledande och upprepande 
frågetekniken på sid. 4 och 5, efter de neutrala frågorna i starten, är inte 
sakligt godtagbar utan som lätt inses är uppstarten av förhöret 
utredningsmetodiskt katastrofal. De grova felen kan ha medfört att resten av 
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förhöret innehåller mängder av förhörsartefakter, dvs. icke-korrekta svar som 
uppkommit genom brister i förhörstekniken.  
 
Några senare exempel är följande.  
På sid. 9 förstör förhörsledaren ett viktigt klargörande av vad M påstår genom 
att gå in med ledande fråga, när det lika gärna kan förhålla sig på ett annat sätt. 
 
M: Han hade ju börjat visa sin och gjort saker då, så gjorde jag samma sak, 
då drog jag den upp och ner, så kom det spermier en gång. (oklart uttalande) 
F: Fick du dra i hans? (ledande) 
M: Ja.  (instämmande utan precisering i ledande fråga)  
F: Eller drog du i din egen? (ledande efter att M bundit sig för andra 
alternativet) 
M: Nej, hans.  
 
Om M drog i sin egen snopp eller i X:s snopp är en öppen fråga utifrån vad M 
säger - uttalandet är tvetydigt och jag uppfattar det mer som att M drog i sin 
egen snopp ("så gjorde jag samma sak"). Förhörsledaren går in med ledande 
fråga och får ett instämmande utan precisering. När förhörsledaren sedan 
frågar om den andra möjligheten har M redan bundit sig för att det var X:s 
snopp. Misstaget kan inte repareras med denna andra ledande fråga.  
I stället för att låta M närmare beskriva vad som skedde så förhindrar 
förhörsledaren ett klargörande genom att ställa en ledande fråga. "Ja"-svaret 
har inget sakligt värde och resten som följer kan vara påhitt med ja-svaret som 
grund.  
 
På sid. 10 finns exempelvis följande sekvens, där förhörsledaren helt ignorerar 
vad barnet sagt och i fråga förutsätter att barnet haft X:s snopp i munnen. 
 
F: Nej. Bad han att du skulle ta hans snopp i din mun?  (ledande) 
M: Ja han har sagt att jag skulle testa, fast jag ville inte. Eller vill inte. 
F: Mm, nej, nej. Hur kändes det?  (genom att ställa frågan ignoreras vad 
barnet har sagt (”jag ville inte”) och förutsätts i strid med barnets svar att 
barnet haft snoppen i munnen) 
 
Möjligen belyser exemplet även att förhöret varit för långt tidsmässigt även 
för förhörsledaren.  
 
Det kan utan svårighet påvisas ytterligare stora mängder av felaktig 
frågeteknik i det första och i det andra polisförhöret. Jag kan dock inte se att 
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det skulle vara särskilt meningsfullt att offra andras resurser och läsartid på att 
gå igenom ännu fler fel, då redan de här påvisade utredningsmetodiska felen 
sammantagna bör räcka för att förkasta polisförhörens innehåll kring 
övergreppshypotesen flera gånger om. Ett urval av förhörsledarens felaktiga 
frågeteknik kommer dock att framgå även av en del sekvenser jag tar upp 
under rubriken "Svarsfenomen" i det följande, se speciellt avsnittet om 
presseffekter.  
 
Sammanfattningsvis är polisförhören inte sakligt godtagbara vad gäller sådant 
som diskussion av sanningsfrågan, förhörsledarens övertygelse, det första 
förhörets förutsättande och ensidiga inriktning och frågeurval, ofullständighet 
i täckning av alternativa hypoteser i det andra förhöret, samt  
massiv förekomst av förutsättande, ledande, upprepade, ignorerande etc. 
frågor och starka misstankar om förhörsartefakter i svaren. Därutöver har 
polisförhören inte alls tagit upp frågan om moderns påverkan på pojken och 
frågan om pojkens sårbarhet och benägenhet att vara till lags. Tecken på 
denna benägenhet finns även i polisförhören i form av följsamhet mot 
förhörsledaren. Ur källkritisk synpunkt bör innehållet i polisförhören kring 
övergreppshypotesen förkastas, då denna hypotes förts in som en 
förutsättning/övertygelse och inte som en hypotes, vilken görs till föremål för 
kritisk och prövande utredning i polisförhören. Det är inte här frågan om att 
utreda utan om att förhörsledaren driver en övertygelse eller ger stöd åt ena 
parten i en konflikt. Den misstänkte torde starkt missgynnas av detta 
arbetssätt, vilket för övrigt inte är förenligt med Rättegångsbalkens (23 kap 
4§) objektivitetskrav.  
 
Hot mot tillförlitligheten III. Svarsfenomen 
I helhetsbilden i fallet ingår även innehållet i pojkens svar och en del 
svarsfenomen i polisförhören.  
 
Uppgifter uppkommer först efter press 
Det står klart att uppgifter om sexuella övergrepp i detta fall inte uppkommer 
genom att pojken själv spontant nämner dem utan de uppkommer som 
reaktion på utfrågning och press från modern. I uppkomstsituationen är 
uppgifterna inte spontana och föregås av moderns förväntningar. Dessutom 
har modern förmedlat bilden av rätt vaga uppgifter, inte av någon spontan 
berättelse med mer konkreta inslag.  
 
 
 



 19

Ingen berättelse avges 
I det första polisförhöret så berättar inte pojken heller spontant om sexuella 
övergrepp. Det finns ingen berättelse och pojken är dock 9 år. Förhörsledaren 
dikterar i början vad det är för slag av historia som skall berättas (”Det gäller 
sexuella övergrepp”) och startar förutsättande, ledande och hänvisande till 
mammas uppgifter och lyckas efterhand genom mycket ledtrådar och press få 
pojken att så sakteliga börja vagt konstruera uppgifter som efterhand utvecklas 
under press. Det är uppenbart att det är frågan om en samkonstruktionsprocess 
mellan förhörsledaren och pojken, där förhörsledaren driver på, och inte om 
en berättelse som härrör från pojken.  
 
Följsamhet 
Ett flertal sekvenser i förhörsmaterialet (varav något visats i avsnitt II ovan) 
tydliggör hur följsam pojken är i sina svar. Några belysande exempel utöver 
redan givna kan vara på sin plats. Exemplen belyser även ytterligare 
förhörstekniken.  
 
sid. 6 första förhöret 
Följande sekvens antyder följsamhet hos M: 
F: Du sade att du spelade TV-spel annars? 
M: Ja, det är det jag brukar göra. Eller inte brukar så men om jag är med H 
då, så säger han om han inte tycker att, om han inte tror att jag tycker det är 
kul, så går jag in och spelar TV-spel ibland så.  
Här verkar det som M anpassar sig till vad H tror. 
 
sid. 7 första förhöret 
F: Hade han "den" om jag säger så. På din rumpa eller emellan skinkorna? 
M: Emellan. (väljer sista alternativet i ledande två-valsfråga) 
F: Emellan skinkorna. Mm, var han inne i dig? 
M: Ja (instämmer utan precisering i ledande fråga)  
Förhörsledaren ställer här en ledande två-valsfråga. Vid muntligt ställda 
sådana förekommer tendensen att välja det sista alternativet (se Krosnick, 
1999), vilket sker här. Det är även så att förhörsledaren själv introducerar  
temat "emellan skinkorna". M har inte sagt något om detta dessförinnan.  
M har efter ett antal förutsättande och pressande frågor från förhörsledaren  
kommit fram med det vaga svaret "Men nu i 3:an har han visat snoppen och 
tagit den i rumpan och så". När M ombeds utveckla detta kommer en 
svarssekvens med fem stycken "jag vet inte", vilket borde gjort förhörsledaren 
skeptisk. När förhörsledaren därefter ställer två-valsfrågan får M något 
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konkret att ta tag i. Förhörsledaren ställer därefter den ledande frågan "var han 
inne i dig?", vilken följsamt besvaras med "Ja".  
 
Vet-inte-svar 
Det förekommer här och var anmärkningsvärt mycket vet-inte-svar, vilket 
innebär frånvaro av konkreta detaljer och frånvaro av situations- och 
förloppsbeskrivningar.  
 
På sid. 7 i första förhöret finns t ex följande sekvenser, där uttrycket "vet inte" 
förkommer totalt sex gånger: 
 
F: Mm, tror du, att du kan förklara hur det har gått till, va menar du när du 
säger att han har tagit den i rumpan? 
M: Jag vet inte men han har tagit snoppen i min rumpa då. 
F: Hur kändes det? 
M: Jag vet inte. för jag tänkte inte på det sättet som jag brukar göra annars. 
F: Nähä. Hur tänkte du? 
M: Jag vet inte. Eller jag vet ju men jag vet inte hur jag skall förklara det. 
F: Mm.  
M: Jag vet inte.  
 
Längre ner på sid. 7 finns följande sekvens: 
 
F: Den gången du sade nej, vad ville han att ni skulle göra då? 
M: Jag vet inte, det sade han inte. Han bara sade "va tråkig du är" bara för 
att jag sa nej, för att jag inte ville.  
 
Extrem dialogfattigdom i uppgifter 
Det förekommer ytterst lite av dialogredovisning i M:s uppgifter både vad 
gäller vad M själv skall ha sagt och vad gäller sådant X skall ha sagt. 
M skall ha sagt nej vid något tillfälle. X skall ha sagt "va tråkig du är", något 
som M nämner tre gånger på sid. 6 och 7 i första förhöret. Det är naturligtvis 
lätt att låna ett sådant samtalscitat från någon annan situation, där X tyckt att 
M var tråkig.  
 
På sid 6 finns t ex följande sekvenser: 
F: ....Bad han att du skulle ta av dig någon gång? 
M: Nej. 
--- 
M: ......fast en gång har jag sagt nej då. Då sade han "va tråkig du är". 
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--- 
F: Brukar X säga någonting? 
M: Nej, inte jag heller.  
--- 
F: Den gången du sade nej, vad ville han att ni skulle göra då? 
M: Jag vet inte, det sade han inte. Han bara sade "va tråkig du är" bara för 
att jag sa nej, för att jag inte ville.  
 
sid. 7 
F: Nej. Sade han någonting då? 
M: Näpp. 
 
Om de påstådda sexuella händelserna inte inträffat ligger sådana dialogfattiga 
svar nära tillhands (det finns inga inträffade dialoger att utgå från) och det 
framstår som anmärkningsvärt att de två pojkarna skulle ha varit så tysta. 
Observera att M här hävdar att pojkarna inte brukar säga någonting, M hävdar 
inte att han inte minns vad de sagt vilket vore ett annat sakförhållande. Det är 
således en extrem dialogfattigdom som uppvisas i svaren. Det blir svårt att 
förstå hur vissa händelser skulle kommit till stånd om pojkarna inte sagt något, 
t ex följande beskrivning: 
 
F: Mm, var det så att du också skulle visa din "den", när han skulle visa sin 
"den", var det så? (ledande fråga med lite extra press på slutet) 
M: Mm, då skulle jag visa min då också. (instämmande svar på ledande fråga, 
följsamhet, observera ord-likheterna mellan frågan och svaret)  
F: Då klädde du också av dig? (ledande fråga) 
M: Mm. (vagt instämmande på ledande fråga) 
 
Händelser av det slag som beskrivs i sekvensen ovan och även andra påstådda 
händelser skulle ha regisserats fram utan att pojkarna sagt något, ett något 
anmärkningsvärt förhållande, som verkar förutsätta en hel del pekande och 
minspel från ett par pojkar som kan tala.   
 
Motsägelser 
Det förekommer motsägelser (se även nedan ang. tidsperiodmotsägelser) i 
M:s uppgifter och ibland uppkommer de i nära anslutning till vad som sagts.  
 
sid. 7 
F: Den gången du sade nej, vad ville han att ni skulle göra då? 
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M: Jag vet inte, det sade han inte. Han bara sade "va tråkig du är" bara för 
att jag sa nej, för att jag inte ville.  
F: Mm, ville han att du skulle ta av dig kläderna då eller? 
M: Nej, att vi skulle göra det då. Alltså så där, visa den då. Du kan få säga 
snoppen om du vill men.  
 
I den återgivna sekvensen vet först M inte vad X ville, men strax efter att 
förhörsledaren distraherat genom att ånyo omotiverat repetera kläd-temat så 
vet plötsligt M vad X ville, nämligen "visa den". Motsägelsen uppkommer 
tämligen omedelbart. Det kan vara så att M här pratar på och när 
förhörsledaren inriktar uppmärksamheten på kläd-temat, så tappar M bort vad 
han sagt och går in på "visa den"-temat som mycket intresserat förhörsledaren.  
 
På sid. 10 kommer en helt annan version än de två ovan uttalade versionerna 
("vet inte/sa inte"- respektive "visa den" -versionerna), nämligen dels att X nu 
sagt något och dels att det gällde att ta X:s snopp i munnen.  
F: Nej. Bad han att du skulle ta hans snopp i din mun? (ledande fråga) 
M: Ja han har sagt att jag skulle testa, fast det ville jag inte. Eller vill inte. 
Det framstår som mycket anmärkningsvärt med tre olika versioner kring 
samma sak (sagt nej-händelsen). Detta tyder på att M pratar på utan att det han 
pratar om är verklighetsförankrat och antyder att nej-händelsen kan vara 
påhittad.  
 
sid. 8 och 9 
Ibland är det lite mer text mellan motsägelserna.  
På sid. 8 hävdar M att det kommit spermier ur X:s snopp (spermie-temat har 
införts av M:s mamma i samtal med M): 
F: Nej, så det har kommit flera gånger. 
M: Det har ju inte kommit mer än 15 eller något sånt.  
På sid. 9 beskrivs hur pojkarna gjort för att få fram spermier. 
F: Hur många gånger tror du att ni gjort så här? (det är inte vad M tror som 
skall efterfrågas)  
M: Jag vet inte.  
 
I den sista sekvensen vet inte M hur många gånger det kommit spermier.  
På sid. 10 uppkommer en motsägelse till uppgiften om en mängd spermie-
utlösningar, när de tillfällen som M träffat X diskuteras. Förhöret sker den 14 
november. Detta kan jämföras med följande svar: 
M: Nej, jag vet inte när det var, men det kan du fråga mamma, när det var. 
När jag var där uppe sist. För då hade han en kompis sist jag var där, så det 



 23

hände gången innan, men det var ganska länge sedan. Det var nog 2 månader 
eller något sånt.  
F: Men du hade fortfarande fyllt 9 år? 
M: Ja, i 9 års åldern.  
Den 14 november minus två månader blir den 14 september och M fyllde 9 år 
den 31 augusti. Det finns även anledning erinra om svaret "Det var nog nu" 
från M:s sida, syftande på 9-årsåldern närmast. Såvitt jag förstår 
tidsförhållandena och antal träffar mellan M och X är det inte realistiskt med 
ett så stort antal spermie-utlösningar som M antyder. En utredning över 
tidpunkterna för träffarna bör göras om det inte gjorts.  
 
Inte kunna svara eller vaghet 
En hel del svar är vaga och M beskriver inte alls vad som hänt eller säger att 
han inte vet hur det gått till.  
 
sid. 7 
Som framgår på annat ställe i yttrandet så kommer fem stycken "Jag vet inte" i 
M:s yttranden när förhörsledaren på sid. 7 ber M förklara hur det gått till när X 
tagit snoppen i rumpan på M. 
 
sid. 9 
En ytterligare bekräftelse på vagheten kring snoppen i rumpan finns här: 
F: ...Hur många gånger har han varit med sin snopp i din rumpa?  
(förutsättande fråga) 
M: Det vet jag inte. Jag vet aldrig. Jag vet inte någonting om hur många 
gånger vi har gjort det eller, hur vi har gjort det och så.  
Svaret är högst anmärkningsvärt och tyder på att det påstådda slaget av 
händelse inte inträffat, men förhörsledaren företar ingen kritisk prövning, 
t.ex. tar upp frågan om uppgiften är sann.  
 
sid.10 
F: Mm, men sista gången var det ju ingenting då. Men gången innan då? 
    (pekar ledande ut "gången innan" som lämplig för sexuell händelse) 
M: Då hade vi gjort något. (observera det vaga "något", inget konkret, samt  
     att ordet "vi" och inte X används; det kan alltså vara M själv som varit 
     mest agerande) 
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Tidsperiod-osäkerheter och tidsperiod-motsägelser 
Den 31 augusti år 2001 fyllde M nio år och har då nyss börjat gå i 3:e klass 
(enl. svar på sid. 1). Förhörsledaren försöker få svar på när "han visade den" 
skall ha inträffat.  
 
sid. 4 i första förhöret 
F: Kommer du ihåg första gången? 
M: Nej 
F: Vad hände första gången? Du sade att X började göra så vad, kommer du 
ihåg va som hände första gången?  (förhörsledaren kräver trots nej-svaret att 
M skall redogöra för den första gången, vilket M vagt gör) 
M: Då visade han den bara mest så  (observera motsägelsen av det tidigare  
nej-svaret)  
 
Det framgår av sekvensen att M motsäger sig själv. Som kommer att framgå  
även av följande utdrag så anger sig M upprepat minnas respektive inte 
minnas vad som tilldrog sig tidigare före 9 års ålder. 
 
F: ...Han visade "den" för dig. Mm, kommer du ihåg när det var? 
M: Det var ju inte länge sedan jag fyllde 9, så jag var nog i 8 års åldern eller 
något. (observera osäkerhetsmarkörer "nog", "eller något") 
F: Ja, vi skall se, du fyller år precis efter skolan har börjat, 31 augusti, ja. Vet 
du om det hände före du fyllde 9? 
M: Ja, fast jag tror inte det var så ofta då. Jag tror inte det var så mycket så 
då. Det var nog nu. Det började la strax innan jag fyllde 8. Alltså inte långt 
innan jag fyllde 8, så började det så. (observera osäkerhetsmarkörerna "tror" 
(2 st.), "nog" och "la"; särskilt anmärkningsvärt är uttrycket "nog nu" - det 
som har inträffat nyligen borde inte behöva någon osäkerhetsmarkering med 
"nog") 
F: Mm, kommer du ihåg vilken klass du kan ha gått i, när han visade "den" 
första gången? 
M: 2:an gick jag i.  
F: Då gick du i 2:an? Det var första gången X visade "den" för dig? 
M: Ja.  
F: Okej, nu kanske du tycker jag är lite tjatig så där men, kan du komma ihåg 
om det var före eller efter jul om det var på höstterminen i 2:an eller 
vårterminen i 2:an?  
M: Jag vet inte. Fast nu när jag var 8 så hände det inte så jättemycket så. 
F: Då hände det inte så mycket när du var 8? 
M: Nej 
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F: Nej 
M: Jag var uppe hos han mycket då men, hos H då alltså, sen satt vi så men 
då hände det inte så mycket sånt. Alltså så vi gjorde så då. 
F: Nej, som han visade "den"? 
M: Mm.  
F: Mm, så när du var 8 år så hände det inte så mycket. Men tror du han 
visade den för dig när du var 8 år?  (saken gäller inte vad M "tror" utan vad 
som inträffat)  
M: Det vet jag inte. Jag vet inte, men som jag kan minnas så var det inte så 
många gånger som han gjorde det. (observera själva motsägelsen i svaret, där 
M hävdar "jag vet inte" två gånger och sedan hävdar sig minnas; observera 
även att M med sina "jag vet inte" motsäger ett i början av sekvensen avgivet 
svar "jag var nog i 8 års åldern") 
F: Nej, men det var mer än en gång i alla fall? (tar ej hänsyn till uttalad 
osäkerhet; ledande)  
M: Ja (instämmande svar på ledande fråga)  
 
På sid. 6 säger M följande: 
F: Du sade att när du var 8 år då, då var det mest att ni jämförde den, förstår 
jag då. Era olika eller gjorde X något mer? 
M: Nej, inte som jag kan minnas. Jag minns bara vad som har hänt denna 
sommaren så. (motsäger bl.a. tidigare uttalande om att det förekommit 
visande av "den" före 9 års ålder; nu minns M "bara" det senaste)  
F: Mm, efter nu när du börjat 3:e klass. 
M: Mm.  
 
På sid. 13-14 i första förhöret hävdar M motsägande att han minns att  
pojkarna visade sina snoppar i 2:an och att det var så det började. Efter 
att ha fått många suggestioner från förhörsledaren så verkar nu minnesbilden 
ha blivit skarpare och utvecklats något. 
M: Eller, så var det väl då, sen vet jag inte om det har hänt något mer. Det 
var väl då han visade sin och det var väl då vi drog skinnet upp och ner. 
F: Drog ni skinnet upp och ner även i 2:an? 
M: Jag vet inte, men jag vet i alla fall att vi visade snoppen då. 
Observera M:s osäkerhetsmarkeringar.  
 
Uttalad osäkerhet och motsägelser framgår tydligt här. Här finns upprepade 
allvarliga motsägelser mellan uttalanden om vad som hänt före 9 års ålder och 
uttalanden enligt vilka M inget minns om detta. Uttalandet "Det var nog nu" 
framstår som mycket anmärkningsvärt, då det inte borde vara särskilt svårt att 
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minnas det diskuterade slaget av händelser så kort tid efter. Anmärkningsvärt 
är även att M fem gånger uttalar att det inte hände så mycket (eller likartat 
uttalande) i 8 års åldern (före M fyllde nio) och ännu mer anmärkningsvärt är 
att M riktar sina uttalanden mot denna period och inte riktar dem mot den 
senare perioden nu efter fyllda nio år, då M går i 3:e klass utan bara uttalar 
"Det var nog nu". Om M har klara minnen av sexuella övergrepp ter det sig 
rimligt att mentalt fokusera mot dessa och tala i första hand om dessa och inte 
allmänt tala om vad som inte hände tidigare. Svaren från M kring tidsperiod 
framstår som underliga och antyder att M inte har något konkret att rapportera.  
 
Misstänkta presseffekter 
Förhörsledaren utövar press, dvs. för inte in möjligheten att pojken inte har 
något äkta att berätta om sexuella övergrepp utan försöker hela tiden få fram 
uppgifter om sådana. På exempelvis sid. 10 finns en sekvens som kan 
misstänkas resultera i en påhittad uppgift om "snopp mot snopp" (jag vet inte 
om detta är något som talats om mellan modern och pojken), vilken senare 
kommer att utvecklas:  
 
Pojken har klargjort att X hade en kompis med sista gången de träffades och 
att de då inte gjorde något sexuellt. Ändå finns följande sekvens där 
förhörsledaren felaktigt använder uttrycket "sista gången".  
 
F: Kommer du ihåg vad du gjorde innan du träffade X den här sista gången. 
Kommer du ihåg om det hände något speciellt den här dagen. (observera att  
förhörsledaren här kopplar handlingsverbet "gjorde" till M , inte till X, vilket 
kan skapa förvirring för M, då det varit ett tema att X gjort saker) 
M: Nej, alltså hans kompis var med eller? (förstår inte vad förhörsledaren 
avser, då förhörsledaren uttryckt sig otydligt)  
F: Nej, sista gången som ni hade sex om jag säger så? (avser näst sista 
gången; M har inte sagt vad som skall ha skett; förutsättande fråga; det är 
förhörsledarens egen idé att pojkarna hade sex och att det gällde båda- "ni") 
M: Nej det var ju så som jag berättade nu då, snoppen i rumpan. (detta svar 
tillgodoser förhörsledarens idé om sex och utnyttjar vad som avhandlats 
närmast före i förhöret utan tidsangivelse, dvs. vad som verkar finnas närmast 
mentalt tillgängligt att svara med för pojken som tidigare bara sagt "gjort 
något" om den näst sista gången) 
F: Sista gången var det? (verkar inte nöjd?) 
M: Jag vet inte. Jag hade haft snoppen i rumpan och ja, snopp mot snopp och 
så.  (observera att svaret startar med "jag vet inte" för att sedan ange två 
beteenden; det första beteendet är tvetydigt - vem hade snoppen i rumpan på 
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vem? Det är möjligt att M här utvecklar svaret med ytterligare ett beteende för 
att göra förhörsledaren nöjd.)  
F: Snopp mot snopp, hur gör man då? om jag får fråga    
(Förhörsledaren nappar här på det nya beteende som M för in) 
M: Jag vet inte hur jag skall förklara. Hur skall man förklara, haft snopp mot 
snopp ungefär. (kan inte ge någon konkret uppgift utöver själva frasen, vilket 
ger stöd åt misstanke om förhörsartefakt) 
F: Okej. Hållt snopparna mot varandra. (förhörsledaren går själv in och talar 
vagt om vad svaret skall betyda och förbiser därvid andra möjliga betydelser) 
 
Före sekvensen har M sagt "Då hade vi gjort något" utan att nämna något 
konkret och det var oklart om det var "sex" som avsågs. Svaret kan ha varit 
enbart ett språkligt yttrande för att tillgodose förhörsledarens press efter svar. 
Nu pressar förhörsledaren på med förutsättande strategi och barnet svarar med 
det som finns tillhands verkar det som. De två tydliga "jag vet inte"-
uttalandena indikerar förhörsartefakt liksom att barnet inte kan det allra minsta 
klargöra svaret "snopp mot snopp". Det förekommer att barn ger avledande 
och påhittade svar som reaktion på press. Förhörsledarens kritiska vaksamhet 
vaknar inte här. Det hade varit befogat att gå in med kritiskt prövande frågor.  
 
Pojken ombeds senare i förhöret på sid. 11 att klargöra snopp mot snopp-temat 
med hjälp av dockor och pojken visar att dockorna ligger, såvitt kan förstås 
ligger den ena dockan ovanpå den andra.  
Följande anmärkningsvärda sekvens förekommer i dialogtexten: 
 
F: Okej, och så....vad gör ni när ni ligger ner? (förutsättande fråga med 
handlingsverbet "gör" och handlingspersonerna "ni" - det finns andra 
möjligheter)  
M: Inget.   (observera detta svar och jämför med den senare utvecklingen) 
F: Ligger ni helt still? (verkar ifrågasättande, men är även ledande) 
M: Ja.  (följer idén i frågan) 
F: Vem brukar ligga längst ner, underst? (förutsätter att den ene brukar ligga 
underst, skulle t.ex. kunna vara 50/50)  
M: X då.  
F: X ligger underst? (verkar ifrågasättande; den påstådde förövaren ligger 
underst) 
M: Ja.  
F: Är det, säger X till dig att du skall lägga dig på honom?  (ledande)  
M: Nej, han börjar ju med sånt, då gjorde jag också det. Så har jag gjort så 
då.  
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F: Brukar det hända något när ni ligger snopp mot snopp? (ledande) 
M: Nej.  (observera svaret och jämför med den senare utvecklingen) 
F: Ni brukar ligga under täcket? (starkt ledande i påståendeform)  
 
Ett ytterligare exempel på press utgör en sekvens kort efter på sid. 10. 
 
F: Nej. Bad han att du skulle ta hans snopp i din mun? 
M: Ja han har sagt att jag skulle testa, fast jag ville inte. Eller vill inte. 
F: Mm, nej, nej. Hur kändes det? (genom att ställa frågan ignoreras vad barnet 
har sagt och förutsätts att barnet haft snoppen i munnen) 
 
Enligt M:s uttalanden, som kan misstänkas vara förhörsartefakter med tanke 
på hur temat snopp mot snopp uppkom tidigare i förhöret,  så ligger pojkarna 
stilla och inget händer. Förhörsledarens påverkansteknik och målsättning är 
dock sådana att hon efter några få repliker förvandlar svarssituationen till att 
ganska så mycket sexuellt händer trots att M talar om "sover". Observera 
följande starkt pressande fråga, som startar ett flöde av sexuella uppgifter från 
M: 
 
F: Okej, vad gör den andra då, om jag ligger så här säger vi, eller jag eller 
om du ligger så här nu och låtsas att du eller skall sova, vad gör X med dig 
då? (upprepad suggestion med handlingsverbet "gör", två stycken hypotetiska 
"om", två stycken "eller", två stycken "ligger", två stycken "jag", två stycken 
"du"(och ett "dig"), en glidning från det opartiska "vad gör den andra" till det 
utpekande och partiska "vad gör X")  
Denna fråga är svår att motstå då den ger en så stark kognitiv överbelastning, 
speciellt på en 9-åring, med sina dubbla "gör", dubbla "om", dubbla "eller", 
dubbla "ligger", dubbla "jag", dubbla "du" och på slutet den förutsättande "vad 
gör X med dig då?" Den suggestiva effekten av dockorna skall heller inte 
underskattas och den har ofta påtalats i internationell facklitteratur. Dessutom 
återstår nu knappt två sidor dialogtext i det 45 minuter långa förhöret. Pojken 
bör vara ganska psykiskt trött vid det här laget och kan uppfatta att förhöret 
inte tar slut förrän förhörsledaren är nöjd.  
 
Resultatet av den beskrivna massiva suggestionsinsatsen blir följande:  
 
M: Olika, men han tar ju en...ohörbart...i snoppen i munnen och min i hans 
då. Min i hans mun.  
 
Pojken återupptar här ett tidigare tema från sid. 10, som pojken tog upp efter  
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det att förhörsledaren felaktigt ställt den förutsättande frågan "Hur kändes 
det?" (tidigare visat i detta avsnitt i yttrandet), dvs. pojken använder samma 
teknik som ovan påvisats när förhörsledaren pressade på om  vad som hänt 
"sista gången". Pojken tog även då upp ett tema som varit uppe kort före.  
 
Förhörsledaren fortsätter och vill ha mer och mer och hon får mängder i denna 
förhörskollaps. Några exempel ur vad som följer belyser vad som händer. M 
vet vad förhörsledaren vill ha för slags material.  
 
F: Okej, brukar han göra något mer?  (suggererar efter mer) 
M: Ja, drar det där överskinnet upp och ner då? 
Sekvensen fortsätter med att även M säger sig göra samma sak med X:s 
snopp. 
 
Längre ner finns följande exempel 
 
F: Mm, då vänder vi på det. Du sade att ibland ligger ni så här, på magen då 
på sängen?  
M: Mm, det är då han, det är då vi har snoppen i rumpan då. 
F: Då gör ni snoppen i rumpan. Gör du också snoppen i rumpan ibland på X? 
M: Ja.  
 
På sid. 13 frågar förhörsledaren ledande "Kör han in snoppen i bajshålet på 
dig?" och får svaret "Ja". Dock missar här förhörsledaren att fråga om M har 
kört in sin snopp i X:s bajshål. I det suggestiva förhörsklimatet med en 
uttröttad 9-åring hade det nog gått att få ett ja-svar även på den frågan och 
många andra frågor.   
 
På sid. 13 tar förhörsledaren upp antal gånger de olika slagen av sexuella 
beteenden skall ha inträffat. Trots felaktig frågeteknik med "tror"-frågor (4 st.) 
och upprepade siffermässiga suggestioner, inkl fingervisningssuggestion, får 
förhörsledaren mycket vaga svar med inslag av bland annat "tror", "kanske", 
"vet inte" (4 st.).  
 
Ingenstans i förhöret verkar någon kritisk alarmklocka ha ringt för 
förhörsledaren varken vad gäller de egna ohållbara metoderna eller fenomen i 
svaren. Ingen kritisk prövning företas ens när uppgifterna motsägs eller 
stegras. 
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Den förhörsteknik som här något tydliggjorts ligger långt utanför saklighetens 
domän och mycket starka misstankar om att omfattande 
presseffekter/förhörsartefakter uppkommit i det första polisförhöret föreligger 
utifrån den redovisade analysen.   
 
Erkännande-temat 
I polisförhören med M förekommer upprepat att M uttalar att X bör "erkänna" 
det han gjort, vilket är ett ovanligt tydligt tema i just detta fall. Följande 
uttalande av M på sid. 11 i första förhöret antyder varifrån denna idé kommer. 
M: Han ville träffa mig, men jag ville inte träffa han och jag fick inte det för 
mamma, förrän det var klart. Förrän han har erkänt då.  
Pojken kopplar här mamma till erkännande-temat och det är möjligt att det är 
från mamma pojken fått uppfattningen att X skall erkänna likaväl som 
uppfattningen att X begått sexuella övergrepp kan komma från mamma. Det är 
i och för sig en naturlig tanke från en mor att den hon tror är förövare bör 
erkänna. Förhörsledaren borde dock visat mer observans kring varifrån 
pojkens idéer kan härröra.  
  
Hot mot tillförlitligheten IV. Andra iakttagelser  
  
1. Frånvaro av spontant rapporterade undvikandebeteenden 
Om de påstådda sexuella övergreppen varit obehagliga så bör enligt 
inlärningsteori uppkomma undvikandebeteende i form av undvikandetankar 
och undvikandehandlingar, vilka kan uppstå redan efter ett enda 
obehagstillfälle. Några spontant rapporterade, upprepade 
undvikandebeteenden från M:s sida gentemot X har jag inte uppfattat i 
materialet. M har såvitt kan förstås själv gått till den aktuella bostaden och till 
X:s rum och inget våld har rapporterats. M påstår sig vid ett tillfälle ha sagt 
nej till något (olika motsägande versioner finns om det och uppgiften bör 
därmed anses otillförlitlig). Att undvikandebeteenden inte har rapporterats kan 
tyda på att de påstådda övergreppen inte ägt rum eller på att M inte uppfattat 
dem som obehagliga eller själv velat delta i dem.   
 
2. Frånvaro av bekräftelse på att X:s dörr "alltid var låst" 
I polisförhör hävdar M bekräftande på fråga att X:s dörr alltid var låst. Detta 
har inte bekräftats av andra hörda personer och endast ett tillfälle nämns då 
dörren skall ha varit låst och då den dessutom öppnats vid knackning utan att 
något anmärkningsvärt verkar ha pågått (se t.ex. förhör med IP, LP). Detta 
tyder på att M:s uppgift om att dörren alltid var låst är påhittad, vilket får 
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konsekvenser även för hur övriga uppgifter bör källkritiskt värderas. 
Uppgiften verkar ha tillkommit under press från förhörsledaren.  
 
3. Socialt stöd till pojkens uppgifter 
Det innebär ett hot mot tillförlitligheten att felaktiga uppgifter inte sällan får 
socialt stöd. Förväntan och socialt tryck från omgivningen kan enligt 
socialpsykologisk forskning ha mycket destruktiva effekter på omdöme och 
saklighet hos dem som utsätts och även vuxna kan t.ex. börja hävda att sådant 
som är uppenbart felaktigt är sant eller t ex tilldela andra personer livsfarliga 
elstötar med en apparat bara för de blir tillsagda att göra det.  
 
I detta fall förekommer i ett flertal av förhören med närstående och andra som 
känner målsäganden att de okritiskt uttalar tilltro till målsägandens uppgifter, i 
stället för en mer avvaktande hållning till vad en närmare utredning kan visa. 
Om uppgifter är felaktiga kan de lättare bibehållas och även utvecklas till 
falska minnen genom socialt stöd och genom upprepade samtal om 
uppgifterna. Det kan även påpekas att vid det andra polisförhöret finns såvitt 
kan förstås tre stödpersoner närvarande i ett angränsande rum, vilket även det 
kan antyda något om det sociala stöd målsäganden haft och förmodligen har 
för sina uppgifter. Att förhörsledaren agerar partiskt och ger starkt stöd har 
redan framgått av utdrag ur första polisförhöret.   
 
Sammanfattande bedömningar 
Vid granskning av det befintliga, mig tillställda materialet har ett avsevärt 
antal hot mot tillförlitligheten påvisats. De funna hoten har sammanförts i fyra 
kategorier: uppkomstbetingelser, utredningsfaktorer, svarsfenomen 
och andra iakttagelser. 
 
I. Uppkomstbetingelser 
Det bedöms utifrån det totala befintliga materialet som säkerställt att det 
förekommit förväntningar, utfrågning och press från modern vid 
uppkomsten av utsagorna om sexuella övergrepp. Materialet antyder 
även en benägenhet att vara till lags hos pojken och att modern kan bli arg på 
pojken.  
 
II. Utredningsfaktorer 
Det framgår klart av det befintliga förhörsmaterialet med målsäganden 
 
att frågan om att tala sanning i förhören inte tagits upp med målsäganden, 
att förhörsledaren haft en övertygelse i saken, som även uttalas i förhöret 
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     och redan anges i starten 
att det första polisförhöret genomförts extremt förutsättande och ensidigt 
att det andra polisförhöret visserligen sökt kring alternativa hypoteser, men 
     ignorerat både möjligheten av moderns påverkan och pojkens benägenhet 
     att vara till lags 
att förhörsledarens frågeteknik i stor utsträckning är felaktig med  
     förutsättande, ledande och upprepade frågor, ignoreranden av svar  
     samt press i linje med förhörsledarens övertygelse och även att förhören  
     pågår relativt länge.  
  
     Karaktären hos en del uppgifter borde föranlett kritisk prövning, vilket  
     inte skett. Det är förhörsledaren själv som för in ett flertal teman kring  
     påstådda övergrepp i det första förhöret. Denna införsel får långtgående 
     konsekvenser i förhörsförloppet.  
 
Utredningsmetodiken har inte varit saklig och opartisk, men väl osaklig och 
partisk. Detta får omfattande konsekvenser vid bedömning av framkomna 
uppgifters tillförlitlighet. Ur kritisk-vetenskaplig, källkritisk synpunkt kan det 
inte råda någon tvekan om att förhörsuppgifterna kring sexuella övergrepp bör 
förkastas. Det starkt partiska sätt att utreda som använts i speciellt det första 
polisförhöret med målsäganden torde missgynna den misstänkte.  
 
III. Svarsfenomen 
Det framgår klart av materialet att ett antal anmärkningsvärda fenomen 
förekommer i målsägandens svar i polisförhören. Dessa fenomen kan delvis 
sammanhänga med den felaktiga förhörsstrategin och de felaktiga 
frågeteknikerna. Det har påvisats  
 
att uppgifter framkommer först efter press, dvs. målsägandens uppgifter om  
     sexuella övergrepp har inte uppkommit spontant 
att ingen berättelse avges av den 9-årige målsäganden utan uppgifter pressas 
     efterhand fram 
att följsamhet kan påvisas i en del svar 
att vet-inte-svar förekommer när målsäganden borde veta 
att målsäganden rapporterar extrem dialogfattigdom pojkarna emellan 
att motsägelser förekommer mellan svar 
att tidsperiod-osäkerheter och tidsperiod-motsägelser förekommer 
att starka misstankar om presseffekter/förhörsartefakter föreligger 
att erkännande-temat verkar kunna härröra från modern 
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Förekomsten av de här angivna svarsfenomenen pekar i riktning mot att 
påståenden om sexuella övergrepp från målsäganden är felaktiga och 
tillkomna genom påverkan från som det verkar främst modern och 
förhörsledaren.   
 
IV. Andra iakttagelser 
Några undvikandetankar eller undvikandebeteenden har inte spontant 
rapporterats av målsäganden så när som på att målsäganden vid ett tillfälle 
säger sig ha sagt nej (kring detta förekommer motsägande versioner).  
 
Uppgiften från målsäganden att dörren till X:s rum "alltid" var låst har inte  
bekräftats av andra hörda personer.  
 
Det framgår av förhör med personer runt målsäganden att ett flertal uttalar  
tilltro till målsägandens uppgifter, vilket innebär att målsäganden lättare kan 
fasthålla vid uppgifter om de är felaktiga eller känna att han måste hålla fast 
vid uppgifter som är felaktiga.   
 
Tolkningsmöjligheter: diskussion 
De här påvisade hoten mot tillförlitligheten utgörs väsentligen av rimligt 
säkerställda förhållanden som det befintliga materialet uppvisar.  
 
Påståendena om sexuella övergrepp är inte säkerställda, bland annat därför att 
den påstådde gärningsmannen nekar och att det föreligger omfattande hot mot 
tillförlitligheten samt bristande utredning kring vissa alternativa förklaringar. 
Uppgifterna om sexuella övergrepp i polisförhören med målsäganden bedöms 
som otillförlitliga (icke hållbara vid källkritisk prövning, se de redovisade 
hoten mot tillförlitligheten) och bör därmed inte användas som stöd åt 
hypotesen om sexuella övergrepp. Vid hypotesprövning skall enbart uppgifter 
som bedömts vara tillförlitliga användas och det blir då svårt att se att 
hypotesen om sexuella övergrepp skulle kunna få stöd, så som det befintliga 
materialet ser ut ur tillförlitlighetssynpunkt. Det återstår då bara moderns 
uppgifter och dessa är behäftade med tillförlitlighetsproblem som hon själv 
och andra uppgivit, dvs. förhandsförväntan innan uppgifter framkommer, 
ledande utfrågning och press på kvällen när pojken vill sova samt starka 
känslor hos henne. Moderns uppgifter bör därför bedömas som otillförlitliga i 
det avseendet att sexuella övergrepp skulle ha skett. Att hon pressat fram 
sådana uttalanden från pojken är en annan sak.  
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Hypotesen att påståendena om sexuella övergrepp uppkommit genom 
förväntningar, utfrågning och press från modern i kombination med 
benägenhet att vara till lags (och eventuellt förändrat medvetandetillstånd) hos 
pojken får avsevärt stöd av främst uttalanden från modern och pojken själv i 
materialet, men även av uppgifter från ett par andra hörda personer. Det hade 
dock varit önskvärt med en noggrannare utredning kring denna hypotes i 
samtal med såväl modern som pojken. Varken i det första eller i det andra 
polisförhöret med pojken fokuseras denna hypotes. Den kan i och för sig 
något ytterligare prövas i efterhand, men tidsavstånd (med verkan på minnet) 
och mentala fixeringar kring vad som skall ha hänt kan vara hindrande vad 
gäller att söka mer exakt utreda vad som skedde och huruvida pojken velat 
vara sin mamma till lags. I dagsläget (maj 2002) behöver det inte vara så att 
pojken är medveten om vad som skedde och en falsk tro kan ha utvecklats, att 
det som upprepat talats om med mamman och i polisförhör faktiskt inträffat 
(förutsatt att uppgifterna om övergrepp är falska). Från forskning rörande 
samtalsminne är även känt att den som ställt frågor i samtal (i detta fall 
modern) i liten utsträckning minns dessa. Mer tonvikt brukar ligga på att 
redovisa vad den andre sagt och även det med stora bortfall, förvrängningar 
och falska tillägg. Konfliktfaktorer kan dessutom tänkas försvåra ett 
utredande. Det kan därför vara svårt att i dagsläget (maj 2002) djupare utreda 
vad som skedde mellan modern och pojken den aktuella kvällen.  
 
Efterskrift 2011 
Sakkunnigyttrandet togs av tingsrätten med i bedömningen och jag hördes i 
domstolen.  Tingsrätten avgav friande dom. Åklagaren lät därefter samma 
förhörsledare genomföra ytterligare ett förhör med barnet, varvid barnet 
mindes föga (jag fick läsa utskriften). Åklagaren valde att inte överklaga  
tingsrättens dom.  
 
Det kan anmärkas att om påståenden inte har sin grund i motsvarande 
inträffade händelser utan uppkommit genom samkonstruktionsprocesser med i 
detta fall modern respektive förhörsledaren, så kan det vara svårt att senare 
minnas vad som blev sagt. Minnet har då inte tillgång till några faktiskt 
inträffade händelser i saken. Det tunna utfallet av det tredje polisförhöret är 
därmed väl förenligt med hypotesen att de påstådda sexuella övergreppen inte 
inträffat och de kan som materialet antyder ha pressats fram av modern och 
förhörsledaren.  
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Den misstänkte i detta fall var en ung man i 18-20-årsåldern med goda vitsord 
och utan kriminell belastning, något som även kan tänkas ha påverkat 
domstolen.  
 
Tankefel: en summering 
I utredningsarbete förekommer ofta tankefel med avsevärd frekvens och med 
variationer i art, även om vissa tankefel är vanliga och andra mindre vanliga. 
Här listas tankefel som förekommer eller antyds i utredningstexten. Bakom 
metodfel finns ofta tankefel. De här listade tankefelen kan överlappa eller 
ibland utgöra beteckningar på samma eller nästan samma fenomen. 
Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Baron (1994),  Edvardsson (2003), 
Hardman (2009), Pohl (2004) och Reisberg (2010).  
 
- alternativa hypoteser missas, dvs. flera alternativa hypoteser berörs i det 
andra polisförhöret (t.ex. sexprat i skolan) men  två tunga påverkansfaktorer 
som jag pekar på (moderns respektive förhörsledarens press)  
uppmärksammas inte i materialet förrän mitt sakkunnigyttrande påtalar dessa. 
 
- bortseende från beroende, dvs. pojkens beroendeställning i förhållande till 
modern och utredaren 
 
-diskursrestriktioner (att inte uppmärksamma och tala om)  beträffande den 
press som modern och förhörsledaren utövat 
 
- felkällor ignoreras av förhörsledaren och åklagaren, t.ex. ledande och 
pressande frågor och underlåtande av motfrågor 
 
- frågetekniska fel av varierande slag, vilka innebär att utredaren inte förstår 
vilken förödande verkan sådana fel kan få 
 
- frånvaro av rapporterade undvikandebeteenden från barnet gentemot den 
misstänkte ignoreras 
 
- förutsättningsfel, dvs. förhör sker under förutsättningen att sexuella 
övergrepp har inträffat. Detta är något som skall utredas, inte förutsättas.  
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning och ofullständigt 
beaktande av möjliga alternativa hypoteser, av felkällor etc. 
 
- källkritiska misstag, dvs. källkritisk prövning av uppgifter underlåts  



 36

 
- motsägelser mellan svar ignoreras av förhörsledaren 
 
- noggrannhetsfel, dvs. noggranna förhör och exakt dialogutskrift av förhör 
med modern som kan misstänkas utgöra en central påverkansfaktor skulle 
varit en stor fördel för utredningsarbetet 
 
- sanningsfrågan ignoreras, dvs. i förhören ingår inget moment där frågan om 
att tala sanning diskuteras med barnet 
 
- självkritik svag eller saknas hos utredaren, som begår en mängd grova fel, 
vilka innebär påverkan av barnet. Utredaren visar inte tecken på att inse denna 
påverkan eller möjliga påverkan.  
 
- svar ignoreras, dvs. förhörsledaren upprepar fråga när svar redan givits  
 
- utsageanalytiska tankefel, dvs. utredaren underlåter att närmare undersöka 
hur centrala utsagor uppkommit och utvecklats 
 
- överkonfidens, dvs. överdriven tilltro till egen bedömning 
 
- övertygelsefel, dvs. övertygelse föreligger hos utredaren och får destruktiva 
verkningar i alla moment i utredningsarbetet, t.ex. i urvalet av frågor och i 
formuleringen av de enskilda frågorna och i utredarens inför den förhörde 
uppvisade svar och reaktioner.  
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