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Sammanfattning. Syftet med denna skrift är att klargöra hur det kan 
förekomma okunniga och närmast kriminella arbetssätt från polis och 
chefsåklagare vid utredning av påståenden om sexuella övergrepp. 
Socialtjänsten har anmält misstanke om sexuella övergrepp av en far mot 
sin son.  Fem polisförhör med tolkning till teckenspråk genomförs på starkt 
påverkande och pressande sätt och med mängder av tanke- och metodfel, 
vilka här påvisas. Bland annat genomförs förhör omdömeslöst med en 
kontaminerande växlingsteknik, där fadern sammanblandas med barnets 
fantasier om en ”ful gubbe”. Socialsekreterare och familjehemspappa tillåts 
sitta med i förhörsrummet. Dialogutskrifter förfalskas genom censur av ett 
mängd sekvenser och uttalanden i förhören vilka antyder otillförlitlighet. 
Påstådda symtom anförs okritiskt som evidens. Chefsåklagaren förhalar 
fallet i 3-4 år och tvingas till sist av domstol att ta upp fallet, men avskriver 
då tre veckor före utsatt förhandling. Chefsåklagaren har åsamkat barnet 
stort lidande och har hindrat umgänget mellan fadern och sonen. Detta är 
ett fall där polis och åklagare inte fungerar vad gäller utredningsmetodik 
och därmed åsamkar människor psykiska och sociala skador. Den anlitade 
psykologens utlåtande är så undermåligt att chefsåklagaren inte använde 
sig av det.  
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 I. Inledning 
 
Bakgrund 
Jag har av advokat AA fått i uppdrag att utifrån det befintliga 
förundersökningsmaterialet på vetenskapliga grunder granska 
utredningsmetodiken och pröva de sakliga grunderna för påståendet om 
sexuellt utnyttjande av underårig. Inga andra frågeställningar berörs och 
endast befintliga dokument används. Jag har haft tillgång till det totala 
förundersökningsmaterialet, inkl videobandade förhör, och en del 
anslutande material. De dokument som används framgår av texten. 
Advokat A har tillsammans med en teckenspråkstolk, Lena Tolk, på min 
begäran noga gått igenom och kontrollerat utskrifterna av videoförhören.  
Härvid har några felaktigheter och utelämnanden utöver de som framgår 
även för den icke teckenspråkskunnige framkommit - några av de viktigare 
påpekandena från teckenspråkstolken kommer jag att nämna. Resultaten 
visade att åtgärden att kontrollera med teckenspråkstolk var befogad.  
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Den sakkunniges utgångspunkter 
Mina utgångspunkter utgörs av grundläggande principer inom vedertagen 
kritisk-vetenskaplig metodik och främst inom den vetenskapliga 
psykologin, men även inom vetenskapsteori, logik och historievetenskaplig 
källkritik. Mitt arbete avgränsas till det material som jag bedömer kan 
anses vara av störst betydelse rörande påståendet om sexuellt utnyttjande. 
 
Uppläggning 
Dokumentmaterialet är omfattande och jag har valt att lägga upp arbetet så 
att jag ur materialet tar fram det som jag bedömer möjligen skulle kunna 
utgöra en saklig grund för ett påstående om sexuellt utnyttjande. 
De aktuella evidensen har jag indelat i två grupper: 
I. Serien av polisförhör i sin helhet 
II. Symtom/tecken som anges i det övriga materialet. 
Jag har härvid kunnat arbeta med videobanden på 32 tum skärm med 
möjlighet till slow motion på kritiska punkter.  
Jag inleder yttrandet med några allmänna teoretiska och 
utredningsmetodiska utgångspunkter. Inom respektive avsnitt presenteras 
ett urval av grundmaterial som löpande kommenteras. Jag utgår från att 
domstolen har tillgång till det totala förundersökningsmaterialet och kan 
kontrollera om jag enligt domstolens mening skulle ha utelämnat eller 
förbisett något av betydelse. Jag är givetvis beredd att ge min analys och 
bedömning rörande förhörssekvenser, tecken etc., som jag valt att inte i 
mitt yttrande kommentera.  
I slutet av yttrandet formuleras de slutsatser som följer och jag antyder 
vissa teoretiska perspektiv på det här aktuella fallet. I den här aktuella 
senare versionen har ett par korta avsnitt /IV:7-8) tillförts och ett avsnitt 
med summering av tankefel tillförts. En del referenser har strukits och 
några få relevanta referenser har påförts samt redovisas i bilaga 1 ett 
undermåligt psykologutlåtande som chefsåklagaren, mycket rimligt, valt att 
inte använda. Denna psykolog förstod som framgår av utlåtandet inte alls 
att det var några problem med dialogutskrifterna av polisförhören. 
Utlåtandet uppvisas för att stärka den dokumentation kring missbruket av 
psykologi av psykologer som jag framfört i andra fallgranskningar (se 
DiVA).  
    
 Förhör och förhörsanalys   
Det är en viktig utgångspunkt för förhör och förhörsanalys att 
Regeringsformen 1 kap 9§ föreskriver "saklighet och opartiskhet" vid 
myndighetsutövning. Objektivitetsprincipen vid förundersökning finns för 
övrigt inskriven i Rättegångsbalken 23 kap 4§. 
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"Vid förundersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala emot den misstänkte, 
utan även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis, som är till hans 
förmån, tillvaratagas." 
 
Beträffande förhör med barn finns särskilda föreskrifter i 
Förundersökningskungörelsen 15-19§§, varvid 17§ lyder 
 
"Förhör med barn skall verkställas så att fara för att barnet tager skada därav ej 
uppkommer. Särskilt stor varsamhet bör iakttas i fall som beröra sexuallivet. Det bör 
noga tillses att uppseende ej väckes kring förhöret. Detta får ej göras mer ingående än 
omständigheterna oundgängligen kräva. Om möjligt bör förhör hållas endast en gång." 
 
Refererade lagrum innebär t.ex. i en rimlig tolkning att en utredare måste 
arbeta med lika ansträngning för att söka evidens såväl för som emot en 
hypotes om t.ex. misshandel, sexuellt utnyttjande etc. Att enbart söka 
evidens för en hypotes innebär att man gör sig skyldig till det vanliga 
tankefel, som i internationell facklitteratur benämnes "confirmation bias" 
(ung. ensidigt bekräftelsesökande). Detta innebär rimligen också att 
alternativa hypoteser noga måste prövas. Detta innebär rimligen 
därutöver att påverkan på förhörda genom t ex förutsättande, pressande, 
ledande etc. situationer och frågor skall undvikas och kontroller ske i den 
mån detta inte helt kan undvikas. Kontroller kan t.ex. ske genom ledande 
situationer och ledande frågor i motsatt riktning. Svaren på ledande 
frågor kan vara användbara om de innebär motsvar (se t.ex. Trankell, 
1963), men inte om de innebär svar i linje med situationens eller 
frågans tendens. Det är också så komplext att svaret på en viss fråga 
påverkas av samtliga föregående frågor och svar och andra påverkningar 
(inkl. tidigare förhör), inte bara av närmast föregående fråga. Närmast 
föregående fråga kan vara neutral, men svaret kan ändå styras av tidigare 
förhör (inkl. avgivna svar), tidigare ledande frågor eller av ledtrådar i 
situationen i övrigt, t.ex. ansiktsuttryck m.m. Jag skall här antyda en del 
påverkande faktorer vid förhör. Dessa faktorer kan grovt indelas i två 
grupper:  
 
 
              I. Faktorer före förhöret som kan påverka enskilda svar 
                 - barnets kunskaper, erfarenheter direkt erhållna eller via  
                    media 
                 - barnets begreppsliga och språkliga förmåga 
                 - situationer och händelser, t ex vuxnas agerande, omedelbart  
                   omhändertagande, transport till förhör, vad som händer på  
                   förhörsplatsen före förhöret och hur barnet tolkar  
                   situationer och händelser 
                 - budskap och förväntningar från vuxna före förhöret 
                 - budskap och förväntningar från andra barn före förhöret 
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                 - vilken uppfattning barnet bibringats om vad förhöret gäller  
                   och om betydelsen av att lämna sanna uppgifter 
                 - ev motiv att ändra på uppgifter 
 
            II. Faktorer under förhöret som kan påverka enskilda svar 
                - förhörsledarens yttranden 
                - förhörsledarens paraspråk (dvs. fenomen kopplade till tal  
                   som inte är ord, t ex tonfall, tempo, pauser, skratt,  
                   hummanden, harklingar osv.) 
                - förhörsledarens icke-verbala tecken/ s.k. kroppsspråk, t.ex.  
                   blickar, ansiktsuttryck, gester, hållning, beröringar av den    
                   förhörde, 
                   rörelser/förflyttningar, avstånd till den förhörde 
                - rumsliga och tekniska förhållanden, t.ex. närvaro av  
                   lekobjekt, ritmateriel, möbleringens art och utformning mm 
 
Vid ett svar på en viss fråga nr n råder en situation enligt  
figur 1 varvid, varvid föregående faktorer tänks påverka ett visst svar. Observera att alla 
föregående frågor och alla föregående svar kan påverka det följande Svar n. Med 
”paraspråk” avses fenomen i anslutning till talet såsom tonfall, tystnader, harklingar, 
dvs. sådant som inte är ord. Med ”icke-verbala tecken” avses sådant som blickar, 
ansiktsuttryck, gester, positioneringar, beröringar av personer.  
 
                Före-faktorer vad gäller situationer,  
                budskap, egna tolkningar mm 
 
                Rumsliga, materiella faktorer 
                vid förhöret 
 
                Fråga 1                                        Svar 1  +  svarsreaktion (verbal+paraspråk     
                 (+paraspråk                                                 +icke-verbal) hos förhörsledaren     
                  + icke-verbala tecken)                                                                                     
  
    
                Fråga 2 (++)                                 Svar 2 + svarsreaktion fhl 
                Fråga 3 (++)                                 Svar 3+ svarsreaktion fhl 
                ...                                                ... 
                Fråga n-1 (++)                              Svar n-1 + sarsreaktion fhl 
                Fråga n (++)                                 Svar n 
 
 
Figur 1. Principskiss över påverkanssituationen vid ett svar på en fråga  
               nr n i ett förhör.    
 
 
Det är inte sakligt att först påverka ett barn med t.ex. budskap före förhöret 
eller ledande frågor i början av förhöret och sedan ställa neutrala frågor och 
hävda att svaren på dessa skulle vara tillförlitliga. Det är också så att 
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barnets svar innebär en inlärning, t.ex. kan felaktig inlärning av svar ske i 
förhör. Svaren kan befästas genom operant (konsekvensstyrd) inlärning, 
t.ex. genom att de väcker intresse, gillande etc hos förhörsledaren, vilket 
kan uttryckas med ansiktsuttryck, ord, gester m.m.  
 
Det är också så att förhörsledarens formulering av frågor påverkas av vilka 
svar barnet gett på tidigare frågor. Om förhörsledaren ställer en 
förutsättande, ledande, pressande etc. fråga, så kan denna styra fram ett 
felaktigt svar, vilket i sin tur kan styra fram en fråga med t.ex. felaktiga 
förutsättningar osv. osv. Det ena felet kan ge det andra i en lång kedja. 
 
Det har påpekats i bl.a. en forskningsöversikt av Guerin (1986) att en 
människas beteende påverkas när en eller flera andra människor är 
närvarande - forskarna talar om s.k. "social facilitation", dvs. 
underlättande av t.ex. socialt accepterade beteenden. Guerin talar om 
  
"a conformity or normative response to gain approval. In the presence of evaluating or 
observing others, behaviors which elicit social approval or avoid social disapproval are 
more common". (s 64)  
 
Detta är något att tänka på även vid förhör. Vid förhör går förhörsledaren 
in och regisserar hela situationen samt ställer frågor och påståenden och 
avger egna svarsreaktioner (verbala, paraspråk och icke-verbala), varvid 
graden av påverkan ökar utöver de grundläggande närvaroeffekterna.  
  
När det gäller samtal med barn är det väl känt och ofta påpekat att det 
största problemet att få sanningsenliga svar uppkommer genom att barn 
ofta vill ge de svar som de tror att den vuxne vill ha (se t ex Ceci & 
Bruck,1993; Donaldsson,1978; Doverborg & Pramling,1991; Underwager 
& Wakefield,1990). Det är också viktigt att ha så god kontroll som möjligt 
över hur utsagor uppkommer och påverkar varandra även utanför 
förhörskontexten. I vilken/vilka situationer uppkommer de första 
utsagorna? Vilka har barnet talat med före förhöret om den aktuella saken 
och vad exakt har sagts och frågats? Sådana samtal kan ge upphov till 
föreställningar, minnesförändringar, falska minnen mm. Forskning rörande 
situationer där den ena parten ingetts förväntansskapande information 
rörande den andra har i mängder av experiment visat hur lätt 
förväntanseffekter på den andres beteende uppkommer (se t.ex. Hewstone, 
1989). Exempelvis visade ett experiment av Snyder & Swann (1978) att 
förväntanseffekter lätt uppstår i samspel mellan två personer. I ett 
experiment med två grupper intalades person A att person B var antingen 
"fientlig" eller "icke-fientlig". Man fann att person B började bete sig 
fientligt eller icke-fientligt beroende på vad man sagt till person A. 
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Förhörsresultat med speciellt barn måste därför bedömas utifrån vilka 
förväntningar och vilken övertygelse förhörsledaren har. Det varnas 
allmänt i internationell facklitteratur för övertygade förhörsledare (se 
t ex Ceci & Bruck,1993; Jones, 1992). Det har också visats vid experiment 
hur barn försöker besvara även bisarra frågor med hopkonstruerade svar 
(Hughes & Grieve, 1980) och samma gäller vid en del barnförhör (se t ex 
Underwager & Wakefield, 1990; Ceci, Crotteau, & Huffman (1994) 
redovisar forskning rörande s.k. "source misattribution errors" hos barn 
vid förhör, dvs. barnet tror att det verkligen varit med om något som det 
fått höra om från annat håll, t ex  avförhörsledaren, eller enbart tänkt på. 
Det har också visats inom mängder av inlärningsforskning (se t.ex. 
Schwartz & Reisberg, 1991) att beteenden lätt kan utvecklas genom att 
man förstärker successiva approximationer till det önskade beteendet. 
I socialt samspel används sådant som uppmärksamhet, blickar, 
hummanden, nickningar etc. som förstärkare av andras beteende. 
Polisförhör, läkarsamtal etc. utgör inga undantag från sådana processer.  
Om man som utredare undviker strikt prövning av hypoteser för respektive 
emot och dessutom alternativ hypotesprövning eller inte beaktar 
felmöjligheter/tillförlitlighetsproblem, så föreligger hög risk för att de 
bedömningar man arbetar fram blir felaktiga.  
 
I Rikpolisstyrelsens (RPS) rapport 1991:5 "Vittnesförhör" ges en 
relativt lättillgänglig framställning om problem vad gäller frågor vid 
förhör. Det påpekas hur förhörsledaren kan förvanska informationen och 
lätt kan påverka vittnen till felaktiga minnesuppgifter. Den fria berättelsen 
förordas. Pressfrågor betraktas som olämpliga. De innebär press före 
frågan eller press efter frågan. De kan innebära att frågan upprepas eller att 
betydelsen av frågan understryks före frågan. Starkare press ger fler 
felaktiga upplysningar enligt Smith (1986). Det påpekas också i RPS-
rapporten att vissa frågetyper "är särskilt ägnade att påverka och leda den 
hörde och bör därför under alla förhållanden undvikas". Exempelvis nämns 
som de farligaste förutsättande frågor. Vidare nämns bl.a. valfrågor av 
olika slag och förväntansfrågor. Med ledande frågor avses frågor som 
genom sitt innehåll, form eller sätt för deras framställande inbjuder till visst 
svar (RPS, s. 58). Smith (1986) har funnit att det finns stor risk för att 
(neutrala) vittnen svarar i överensstämmelse med ledande frågor. Mycket 
tyder på att vittnets egna förväntningar och de förväntningar han tror att 
andra har, lättare kan göra honom till offer för ledande frågor (RPS, s. 63). 
Det påpekas också att hypotetiska frågor ("om"-frågor) ofta kan leda till 
felaktiga svar. Det är också så att resultaten av senare förhör påverkas av 
vad som skett vid första förhöret. Minnet kan påverkas vid första förhöret. 
RPS-rapporten pekar också på hur språkbruksskillnader mellan 
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förhörsledaren och den förhörde kan leda till fel. När det gäller barn 
accentueras rimligen detta problem. 
Det konstateras med fet stil att "varje förhörsledare måste vara medveten 
om att kommunikationen mellan den hörde och förhörsledaren är en 
komplicerad kedja av tolkningar och verbala återgivningar och att det 
ligger en stor fara i att vara omedveten om detta förhållande (a.a., s 
81f). 
Ett annat problem i förhör är vad som i transaktionsanalytisk teori (Schiff-
skolan) brukar betecknas som "discounts", dvs. 
ignoreranden/förbiseenden/nedvärderingar, i detta fall beträffande vad den 
förhörde säger. Förhöret fortsätter som om svaret inte existerat. 
Exempelvis: "Slog pappa dig?" - "Nej, det gjorde Olle." - "Kan du berätta 
hur pappa slog dig." Detta slag av beteende innebär att förhörsledaren inte 
kan relatera till verkligheten (i dessa episoder) och inom 
transaktionsanalysen betecknas detta slag av grava "discounts" som 
patologiska. Om förhörsledaren inte lyssnar och är följsam till de uppgifter 
som framkommer blir tillförlitligheten låg.  
Exempelvis de återgivna tio felaktiga förhören rörande sexuella anklagelser 
med barn i Underwager & Wakefield (1990) belyser vilka absurda 
uppgifter som efterhand kan växa fram i felaktigt genomförda förhör. 
Underwager & Wakefield har konstruerat kategorisystem för värdering av 
förhörsledarens frågor och barnets svar - detta har översatts och tillämpats 
på ett svenskt polisförhör av Hoonk (1993). Exempelvis klassificeras 
frågor i "objektiva" respektive "påverkande". Jämför exempelvis frågan 
"Vad hände?" med frågan "Vad gjorde pappa?" - i den sista riktas svaret in 
mot pappa och det förutsätts att han gjorde något (person + handlingsverb 
suggereras).  
 
Minnesförändringar 
Inom modern minnesforskning (se t ex  Loftus, 1982;  Baddeley, Eysenck 
& Anderson, 2009); Reisberg, 2010) är det vedertaget att skilja på tre olika 
minneskapaciteter hos människor. Vi har ett sensoriskt minne kopplat till 
varje sinne som är mycket kort, om vi t.ex. nyper oss i skinnet och släpper 
så försvinner minnet på någon sekund. Vi har ett arbetsminne 
(korttidsminne), där vi under kort tid, högst ca 20-30 sekunder, hanterar 
information (jfr hur vi kan slå upp ett telefonnummer, memorera det, slå 
det och sedan försvinner det för oss). Det är naturligtvis bara en liten del av 
den tillgängliga informationen/intrycken som hanteras i arbetsminnet. 
Samtidigt klarar vi av endast ca 7+2 informationsbitar. En liten del av 
informationen kan kodas in och organiseras in i långtidsminnet, där den i 
stor utsträckning dels glöms och dels förändras (utan att vi är medvetna om 
att minnena ändras). Exempelvis kan sådant som härrör från annat håll 
(före eller efter det inträffade) läggas till eller störa, snedvrida etc. minnet 
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av en händelse. Tankar, känslor, motiv osv. som vi själva har kan också 
inverka och förändra minnen. Givetvis spelar tidslängden till 
erinringssituationen stor roll. Inom minnesforskningen har t ex 
framkommit att människor kan rapportera olika minnesbilder av samma 
starka händelse vid olika tidpunkter (t.ex. Neisser & Harsch, 1990).  
Vad gäller långtidsminne så skiljer forskningen på episodminne, i vilket vi 
minns enskilda händelser och på semantiskt minne, vilket är teoretiskt 
organiserat med begrepp, regler osv. Episodminnet är mer sårbart, medan 
det semantiska minnet är mer stabilt. Vidare talar forskarna om s k implicit 
minne, vilket gäller sådant som förmågan att cykla, simma osv.  
Vid en samtals- eller förhörssituation så uppkommer 
minnesrekonstruktioner, vilka i hög grad påverkas av föreliggande 
situation, motiv och intressen, ledtrådar, vem man talar med, uppfattade 
syften, hur frågorna ställs och vilka reaktioner som samtalspartnern ger på 
svaren. De minnesbilder som rekonstrueras kan därför skilja sig mycket åt 
mellan olika situationer. 
Inom den s k diskursiva psykologin (se t.ex. Edwards & Potter, 1992) 
betraktas minnet som interaktivt, som ett socialt fenomen. Edwards & 
Potter (a.a., s.158) pekar bl.a. utifrån empiriskt material från rättsliga 
sammanhang mm på hur deltagarna i ett samtal kan vara fångade i ett 
underliggande intressedilemma, nämligen hur man skall kunna skapa 
redogörelser (t.ex. minnen) som tillgodoser underliggande intressen utan 
att de undermineras genom att framstå som socialt icke acceptabla uttryck 
för dessa intressen.  Om jag t.ex. anmäler någon för brott för att t.ex. 
hämnas, sätta dit personen etc., så kan jag tendera att dölja dessa motiv och 
deras ev. inverkan på mina minnen i min redogörelse och snarare tendera 
att framhäva mer respektabla motiv - det är frågan om sociala spelregler 
även kring minnen och dessa kan verka omedvetet.  Ur saklig synpunkt 
uppkommer viss missvisning.  
 
Vi vill gärna tro att minnet fungerar som en videokamera eller bandspelare, 
men forskningen ger en helt annan bild.  
Minnesforskaren Loftus (1982) har i en lätt tillgänglig bok pekat på en del 
av minnesforskningens resultat och problem. På sid. 184 formulerar hon i 
sammandrag en hel del av vad modern minnesforskning visat - mina 
understrykningar. 
 
"Minnet bleknar enligt ett talesätt. Men i själva verket växer det. Det som bleknar är 
kanske den ursprungliga varseblivningen, den faktiska upplevelsen av händelsen. Men 
varje gång vi erinrar oss en händelse måste vi rekonstruera minnet och därför ändras det 
för varje gång - färgas av efterföljande händelser, av ökad förståelse, av ett nytt 
sammanhang, av förslag från andra och av andra människors hågkomster. 
Allt det som ändrar minnet smälter samman med vår erfarenhet och vi blir säkra på att 
vi såg eller gjorde det vi minns." 
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Loftus (a.a., s. 66) refererar också till en minnesstudie av Orne (1951) med 
långt tidsintervall och erinringsansträngningar. Användning av hypnos 
förändrar inte situationen särskilt mycket, då en samtals-/förhörssituation 
kan vara tämligen likvärdig enligt forskning.  
 
"Att hypnotiserade människor, som uppmanas att återuppleva tidigare upplevelser, 
levererar en uppsjö av påhittat material visades på ett levande sätt av en psykolog, som 
hypnotiserade college-elever och sedan återförde dem till sexårsdagen. Han uppmanade 
dem att i tankarna gå tillbaka och återuppleva sexårsdagens händelser alldeles som de 
hände då och beskriva exakt vad de var med om. Försökspersonerna gav långa 
beskrivningar, kryddade med otaliga små detaljer. Eleverna kände inte till att 
psykologen skaffat fram upplysningar från deras föräldrar och andra källor för att 
jämföra med deras minnen. Resultat: trots att "minnena" var så detaljerade var de 
hopplöst felaktiga. Händelser från andra födelsedagar blandades ihop med sexårsdagens 
händelser. Fakta som eleverna bara hade läst om i böcker och tidningar inkluderades i 
deras "minnen" från födelsedagen. Ibland hittade de på saker som aldrig inträffat."  
 
Loftus (1993; se även Ceci et al, 1994; Garry et al, 1994) redovisar 
forskning som visar att det är lätt att få människor att tro att de varit med 
om en händelse som inte inträffat. Ett av fallen var följande.  
 
Den 14 år gamle Chris övertygades av sin äldre bror Jim att han hade blivit borttappad i 
ett köpcenter.  Den falska suggestionen var att när Chris var omkring fem år gammal, så 
hade familjen åkt till ett köpcenter och Chris hade tappats bort. Han återfanns slutligen 
gråtande av en äldre man som hjälpte Chris att finna sina föräldrar. 
Chris fick skrivna summeringar av denna händelse plus tre andra som faktiskt inträffat 
och skrev ner vad han mindes under fem dagar. Han instruerades att skriva "Kommer 
inte ihåg" om han inte mindes.  
Redan från första dagen kunde Chris komma ihåg saker om den icke existerande 
mannen och mindes ännu mer de följande dagarna. Efter två veckor kunde han till och 
med minnas den skalliga hjässan och glasögonen hos sin räddare och gjorde det klart 
och livfullt. När Chris rapporterade och fick klart för sig att minnet var falskt så 
uttryckte han bestörtning.  
  
Loftus (1982, s. 172f) pekar på hur symtom kan uppstå genom att 
människans minne är lättpåverkat, t..ex. har det visat sig att patienter kan få 
biverkningar av mediciner på grund av att man informerat dem om 
biverkningarna. Det är också väl belagt att tron på verkningslösa s k 
placebo-piller kan ge starka reducerande effekter på medicinska symtom.  
 
"En stor samling psykologiska och medicinska bevis pekar på att den antydda 
informationen (speciellt om den ges i kombination med en placebo - ett sockerpiller t 
ex) kan framkalla symtom som är fysiologiskt osannolika. En läkare i Los Angeles har 
ett övertygande exempel. Under en orienteringsdiskussion för att få patientens samtycke 
sade han att illamående och kräkningar kunde förekomma efter operationen. Nästa dag 
sövdes patienten, men strax efteråt inställdes operationen. När patienten vaknade 
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klagade hon över att hon mådde mycket illa och hon kräktes oavbrutet i tjugo minuter. 
Sedan fick hon veta att operationen hade inställts och att det narkosmedel hon fått inte 
framkallade illamående och kräkningar, och då upphörde hennes kräkningar 
omedelbart.  
Detta exempel visar hur stark suggestionens makt är. Det är inte bara att antydd 
information kan införas i patientens minne, utan patienten kan faktiskt komma att 
uppleva obehagliga och onödiga symtom. Den antydda informationen införlivas med 
personens minne och detta leder i sin tur till att denne upplever biverkan." 
 
Detta exempel kan bl.a. jämföras med hur den vitt spridda 
symtomideologin rörande sexuella övergrepp eventuellt kan förstärka 
förekomst av upplevda negativa psykologiska effekter hos äkta eller 
framsuggererade offer. I den internationella facklitteraturen diskuteras 
numera utifrån mängder av inträffade fall det s.k. "false memory 
syndrome" rörande sexuella övergrepp, vilket bland annat visat sig kunna 
uppkomma under terapier genom påverkan av terapeuter, som t..ex. 
föreslagit orsak till patientens tillstånd. Professionella gruppers påverkan 
på minnet i samband med utredning av anklagelser om sexuella övergrepp 
framstår i internationell litteratur som ett stort metodproblem . Detta sker 
bland annat genom felaktigt genomförda förhör med t.ex. förutsättande, 
ledande, pressande etc. frågor (se t.ex. Underwager & Wakefield, 1991) 
och i terapisessioner (se t.ex. Lindsay, 1994). 
 
Falska anklagelser 
Ett exempel på område, där falska anklagelser påvisats, men av en del utan 
vetenskaplig grund också i det närmaste förnekats, utgör sexuella 
övergrepp. Den absoluta sanningen är liksom vid de som äkta bedömda 
fallen oftast inte känd utan med falska anklagelser/falska fall menas här 
liksom i internationell facklitteratur att det föreligger mycket starka skäl att 
ur kritisk-vetenskaplig synvinkel betvivla att något sexuellt övergrepp ägt 
rum. Det kan ofta vara lämpligare att tala om fall utan påvisad saklig 
grund - bevisbördan åvilar de som anklagar, vilket inte verkar vara allmänt 
accepterat. Ur utredningsmetodisk synpunkt är det viktigt att försöka förstå 
hur falska anklagelser uppkommer. Liknande uppkomstprocesser som vid 
falska påståenden om sexuella övergrepp kan också förekomma vid falska 
anklagelser om andra handlingar.  
I samband med 1600-talets häxprocesser i Sverige (se t.ex. Ankarloo,1971; 
Hiärne, 1676; Åberg, 1989) så skapades falska fall genom ryktesspridning 
och angiveri, falska vittnesmål från vuxna och i stor utsträckning genom 
falska vittnesmål av barn, som ibland mobiliserades som vittnen i större 
mängder och suggererades att berätta om Blåkullafärder och berätta om 
vad som försiggick på Blåkulla. Hiärne har beskrivit hur barnen härvid 
utgick från sin vardagserfarenhet. Exempelvis beskrev en bondes barn 
Blåkulla som en förgylld variant av livet på en gård, medan ett barn till en 
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snickare i Stockholm gav en beskrivning nära sin vardagserfarenhet i 
staden. Liksom i en del av dagens förhör med barn om sexuella övergrepp, 
så skapades vad som kan betecknas som imaginativa variationer utifrån 
den kända verkligheten som svar på de vuxnas förväntningar. Vid 
"bevisningen" så användes den s.k. additionsprincipen vad gäller triviala 
tecken, vilken är lika aktuell mer än 300 år efteråt vid anklagelser från inte 
minst socialförvaltningar och BUP-kliniker mot främst föräldrar.  
Redan Wachtmeister (1943) redovisar analyser beträffande ett betydande 
antal falska fall, bl.a. med socialt överförda föreställningar. Trankell 
redovisar sitt Lars-fall 1956, där socialpsykologisk analys ledde till en 
annan slutsats än en traditionell polisiär bekräftelseinriktad metodik. I 
Sverige finns därefter fall med sakligt ogrundade anklagelser beskrivna av 
bl a textanalytikern Scharnberg (1996) som analyserar vad han bedömer 
som falska fall och analyserar den roll som den psykoanalytiska läran med 
dess ovetenskapliga tolkningsfilosofi spelat för uppkomsten av falska fall.  
 
I internationell facklitteratur finns många falska fall beskrivna och även 
epidemier eller snarare sociala katastrofer med mängder av falska 
anklagelser, t.ex. i Cleveland i England (Butler-Sloss, 1988), i Jordan i 
Minnesota, i Bjugn i Norge (Rieber-Mohn, 1994) och i Roum i Danmark 
(Tange, 1995). Sverige har hittills varit förskonat från liknande händelser, 
men betingelserna verkar föreligga för närvarande, t.ex. i form av 
utredningsmetodisk naivism och övergreppsideologi - risken är betydande. 
Exempel på internationella arbeten av större format utgör Underwager & 
Wakefields bok om "The real world of child interrogations", som ger en 
inlärningsteoretisk belysning och redovisar ett tiotal felaktigt genomförda 
barnförhör samt analyserar felaktiga intervjuarbeteenden. Kritiska arbeten 
av Loftus, Ofshe, Green, Ulfes, Klajner-Diamond, Lindsay. Weissman   
och ett betydande antal andra forskare har under 80- och 90-talet påvisat 
och diskuterat falska falls uppkomst. Horner, Guyer, & Kalter (1993ab) har 
vid experiment påvisat professionellas/experters starka benägenhet att 
bedöma falska fall som äkta, medan de sällan bedömer äkta fall som falska.  
Ur det vetenskapliga materialet har växt fram en bild av vilka faktorer som 
tenderar att dyka upp vid falska fall, vilken här något summariskt skall 
antydas. Exempel på återkommande faktorer utgör  
- förutsättande, ledande och pressande situationer och förhörsmetoder,  
   inkl upprepade förhör och inkl påverkan från vårdnadshavare i samtal,  
   utfrågningar etc   
- överföringar av idéer mellan barn  
- vårdnads- och umgängeskonflikter, familjekonflikter   
- psykisk störning hos anmälaren (gäller även myndighetspersoner) 
- falskanmälaren har ett stort intresse för sexuella övergrepp, har läst om  
  detta, gått på kurs, själv varit utsatt etc. - en fixerad tolkningsrepertoar  
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  verkar finnas när en sådan falskanmälare ställs inför allehanda tecken 
- anmälaren fabulerar eller ljuger 
- bristande kunskaper bl.a. om utredningsmetodik hos  
  myndighetspersoner, förmåga till hypotestänkande saknas, diverse  
  tankefel, bl.a. tolkningsfel 
- osakliga grupprocesser och skvaller inom myndigheter 
- okunnighet och "overconfidence" bland sakkunniga - ofta saknas  
  självkritik 
- starkt känslomässigt engagemang hos daghemspersonal, socialarbetare,  
  terapeuter  m.fl.  
- terapimetoder med t ex hypnos, styrd dagdröm, uppmuntran att försöka  
  minnas, suggestioner om att patienten varit utsatt osv kan ge upphov till  
  falska minnen (s.k. "false memory syndrome") 
- felaktig användning och feltolkning kring barns beteenden med s.k.  
  anatomiska dockor 
- dålig tillgång till medicinska normdata och medicinska felbedömningar 
- massmedial påverkan genom t.ex. TV-program 
- påverkan från psykoanalytiska schabloner och tankefel 
- falsk anmälan, misstankar etc. tidigare ger upphov till ytterligare falsk  
  anmälan 
 
Någon gång kan ett barn ha motiv att ljuga, men det är de vuxnas 
misstankar, påverkan på barnen och bristande kritiska tänkande som är 
huvudproblemet vid uppkomsten av fall utan saklig grund, dvs. liknande 
evidens skulle lätt kunna tillskapas kring de flesta barn.   
 
II. Utdrag ur polisförhören 
Fem förhör har ägt rum under perioden nov 0000 till maj 0003 - detta är ett 
i relation till såväl förundersökningskungörelsens föreskrifter som 
psykologiska aspekter (t ex minnesbortfall, minneförändring, 
känslomässigt obehag för den förhörde mm) anmärkningsvärt antal 
förhör och anmärkningsvärt lång tidsperiod. Samme förhörsledare har 
hela tiden varit med även om inte han utan chefsåklagaren står som 
förhörsledare vid det femte förhöret. Detta kan skapa omfattande 
beroende av en enda förhörsledares teoretiska utgångspunkter och 
förhörsteknik.  
 
Jag gör utdrag och återger dialogen med separeringsteknik (se Scharnberg 
1996), dvs. förhörsledarens och barnet Henrik Helgessons svar återges i 
separata kolumner. Det går då lättare att se vem som för in uppgifter. Det 
skall självfallet inte vara förhörsledaren som för in nya uppgifter utan 
den förhörde. Men här kommer vi att få se hur förhörsledaren för 
uppgifter som barnet kan ta till sig och delvis tar till sig och använder.  
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Det förekommer en hel del småfel, mindre utelämnanden och i ett av 
förhören utelämnanden av ett antal längre sekvenser. Jag påtar mig inte 
ansvar för korrigering av fel, men där jag uppfattat dem, så för jag in vad 
som gäller vid  analys av de sekvenser jag tagit upp - andra fel och 
utelämnanden lämnar jag därhän. Självklart skall utskrifter vara helt 
kompletta och så långt möjligt felfria. Föreligger hörproblem, 
tolkningsproblem etc., så skall detta noteras i utskrifterna. Vidare bör 
viktigare förflyttningar, rörelser, skratt etc. noteras i utskriften. Om t.ex. 
den förhörde reser sig eller någon vidrör den förhörde så bör det noteras. I 
förhör om sexuella övergrepp kan det bl.a. gälla att den förhörde pekar på 
kroppsdelar, gör sexuella rörelser etc. Påpekanden om sådant har inte alls 
skett i denna uppsättning av utskrifter.  
Utskrifter av förhör bör också bestyrkas, lämpligen av förhörsledaren 
och/eller annan närvarande samt av den som gjort utskriften. I detta fall 
finns endast bestyrkanden av en person på förhör nr 4 och på 
sammanfattningen av förhör nr 5. Förhör nr 1, 2 och 3 är obestyrkta och 
omfattande utelämnanden av relevant material, som inte alls angetts i 
texten, finns på förhör nr 2. Detta är ur saklig synpunkt icke acceptabelt 
och att anse som förfalskning av förhörsutskrifter. Året för det första 
förhöret anges här av sekretesskäl till 0000 och ökas med 1 på fjärde 
siffran för varje följande år.  
 
Förhör 1, 0000-11-05 kl 09.05 - 09.35; Henriks ålder: 9 år, 3 mån 
F=förhörsledaren, H = tolken, som återger Henriks svar och då inte 
nödvändigtvis korrekt. 
Utöver dessa två är en socialsekreterare och en polis närvarande, dvs. 
situationen är fyra vuxna mot ett barn, vilket är anmärkningsvärt och ur 
påverkanssynpunkt klart olämpligt. Den passivt deltagande polisen sitter 
nära och snett bakom Henrik, vilket är en olämplig placering 
psykologiskt. Övriga medverkande syns inte alls, så någon kontroll över 
deras signaler finns inte, t ex går det inte att se tecknen från 
teckenspråkstolken. Påverkansrisken ökar generellt sett med antal 
närvarande. Förhörsplatsen är en sjukhusavdelning, dvs. miljön kan vara 
tveksam och ledande. Henrik har också hämtats ur sin miljö och dit dagen 
innan och som det framgår utan att veta varför. På sid. 3 säger Henrik att 
han "somna klockan 3 i natt och gick upp klockan 7". Henrik talar själv om 
"tre timmar" och verkar åsyfta sovtiden. Två starka gäspningar från Henrik 
förekommer under förhöret. Henrik vidrörs vid två tillfällen - 
beröringssuggestioner.  
Sådant förfaringssätt som vid detta förhör ter sig oetiskt och olämpligt,  
och kan tänkas skapa förvirring, förväntan, trötthet eller liknande.  
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Det är otillfredsställande ur redovisningssynpunkt att förhörsledaren, 
tolken och socialsekreteraren inte syns på videobandet, eftersom uppgifter 
uppkommer interaktivt, dvs. genom socialt samspel.    
 
Sid 2 
F: Ja, varför är polisen hos dig nu. 
                                                                T: Jag vet inte, nä jag vet  
                                                                     inte. (visar ingen  
                                                                     medvetenhet om att det  
                                                                     skulle gälla sexuellt  
                                                                     utnyttjande - talar emot  
                                                                     sexuellt utnyttjande) 
 
Sid 3 
Det framgår vad Henrik har emot sin pappa. 
Förhörsledaren frågar varför han inte vill träffa sin pappa. 
 
                                                                 H: Han retar mig och det  
                                                                      blir bara rörigt med  
                                                                      mig.(icke-sexuellt tema, 
                                                                      talar emot sexuellt  
                                                                      utnyttjande) 
F: Har det hänt någonting mellan dig  
    och pappa? (ledande fråga) 
                                                                  H: Ja. (instämmer på  
                                                                       ledande fråga utan att  
                                                                       säga mer; självklart har det 
                                                                       hänt någonting mellan ett barn  
                                                                       och dess pappa) 
F: Va är det. Kan du berätta för oss vad 
    det är som har hänt. (förutsättande fråga,  
  utgår från enkelt ja-svar på ledande fråga) 
                                                                  H: Ja, det är rörigt. Ibland 
                                                                       brukar knuffa mig,  
                                                                       pappa. Flera gånger har 
                                                                       har han gjort det. Det  
                                                                       är inte roligt.  
                                                                       (icke-sexuellt tema, jag  
                                                                       uppfattar "liksom", inte  
                                                                       "ibland"; talar emot  
                                                                        sexuellt utnyttjande) 
F: Har han gjort något annat än bråkat med  
    dig så. (ledande, pressar) 
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                                                                   H: Nä. (motsvar, som talar  
                                                                        emot sexuellt  
                                                                        utnyttjande) 
F: Vill du berätta för oss vad som har hänt. 
    (ignorerar svaret "nä" helt och ställer 
      förutsättande fråga - förutsätter att något 
     hänt därutöver) 
                                                                    H: Ja, han kastar mat. 
                                                                        (om detta är äkta eller  
                                                                         påhittat för att  
                                                                         tillgodose den  
                                                                         förutsättande frågan är  
                                                                         svårt att säga, talar  
                                                                          emot sexuellt  
                                                                         utnyttjande) 
F: På Henrik (ledande; jfr "Vart?") 
                                                                    H: Ja, han kastar på mig. 
                                                                        (instämmer) 
F: Jaha. Något mera som han gjort med dig. 
    (pressar efter mera, visar att avgivna svar 
     inte räcker) 
                                                                    H: Nä. Det är det han har 
                                                                         gjort. (motsvar - talar  
                                                                         emot sexuellt  
                                                                         utnyttjande) 
F: Han har inte gjort något med din kropp. 
    (ledande, här för F in temat "din kropp", 
     vilket alltså inte Henrik för in) 
                                                                     H: Ja, liksom när mamma  
                                                                          har lagt upp mat då så  
                                                                          blir pappa arg och så  
                                                                          knuffar han till. 
F: Henrik. (ledande) 
                                                                      H: Ja. (instämmer) 
 
Sid 4 
Efter några repliker om teckningar, vin, öl och pappa följer denna sekvens. 
F: Var du rädd för honom då?  
     (ledande)  
                                                                      H: Ja. (instämmer) 
Några repliker senare följer denna sekvens. 
                                                                       H: Ja. Pappa brukar  
                                                                            vara hos mig men  
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                                                                           det vill jag inte jag.  
                                                                           Han ljuger då och  
                                                                           säger så här ("vin   
                                                                           och öl") då.  
                                                                           (talar emot sexuellt 
                                                                            utnyttjande) 
F: Brukar han vara hos Henrik på hans rum? 
    (ledande, F för själv in temat "hans rum" i  
     förhöret)  
                                                                       H: Ja, jag vill inte de. 
F: Varför vill du inte de. 
                                                                       H: Ja, jag vill va själv. 
F: Men har pappa gjort något med dig eftersom 
    du vill vara själv? (ledande, F för in temat  
    "pappa gjort något med dig" i förhöret) 
                                                                        H: Nä, jag vet inte. 
                                                                            (motsvar - "vet inte  
                                                                             kan betyda "jag vet  
                                                                             inte vad du vill ha  
                                                                             för svar"; talar  
                                                                             emot sexuellt  
                                                                             utnyttjande) 
F: Du får gärna, du får berätta för oss, vet du. 
    Det är inget farligt. (ignorerar föreg. svar,  
    pressar att berätta) 
                                                                        H: Nä, jag vet, jag vet  
                                                                             inte. Jag vet inte. 
                                                                             (repeterar föreg.  
                                                                              svar) 
F: Har han gjort nåt dumt med dig? 
    (ledande, F för in temat "gjort nåt dumt 
     med dig") 
                                                                        H: Pappa ja.  
                                                                             (instämmer på  
                                                                              ledande fråga) 
F: Vad har han gjort. Berätta det för oss du. 
    (då Henrik svarat på en ledande fråga kan 
      det vara så att denna fråga som utgår från  
      Henriks svar ställs 
     utifrån ett falskt ja-svar) 
                                                                        H: (svarar med en  
                                                                             beskrivning av ett  
                                                                              slagsmål mellan  
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                                                                              föräldrarna; icke- 
                                                                              sexuellt tema; talar  
                                                                              emot sexuellt  
                                                                              utnyttjande)  
F: Har pappa gjort någonting med Henrik. 
    (ledande, F för än en gång in temat 
     "pappa gjort någonting med Henrik") 
                                                                       H: Ja, han har druckit  
                                                                            vin och öl. Vin. 
                                                                             (dryckestemat, talar  
                                                                             emot sexuellt  
                                                                              utnyttjande) 
F: Ja, men har han gjort Henrik något illa. 
    (ledande, F för in temat "gjort Henrik något 
     illa"; F förnekar hur illa berörd Henrik är  
    av pappans drickande genom denna fråga  
    som har innebörden att han inte gör illa  
    genom att dricka; "men" signalerar att F 
    vill ha en annan inriktning på svaren, en  
    nedvärdering av betydelsen av vad Henrik säger) 
 
Sid 5 
                                                                       H: Ja. (instämmer på  
                                                                            ledande fråga) 
F: Och vad har han gjort med Henrik. 
    (denna fråga utgår från instämmande svar 
     på en ledande fråga, vilket kan vara fel- 
     aktigt, förutsättande; upprepar temat 
     att pappan gjort något) 
                                                                       H: Nä, jag vet inte. 
                                                                           (verkar ha förletts att   
                                                                           instämma, ändrar  
                                                                           svar) 
F: Har han gjort något med din kropp. 
    (ledande, F upprepar temat "din kropp") 
                                                                       H: Vad menar du.  
                                                                            Vad då kropp, nä. 
                                                                            (förstår inte,   
                                                                              motsvar som  
                                                                              starkt  
                                                                              pekar på att Henrik  
                                                                              inte varit med om  
                                                                              något sådant) 
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... 
F: Har din pappa varit i ditt rum  
och legat med dig? (dubbelt ledande, dubbel- 
tydig; F för in idén om "legat med";  
jfr t.ex. "Vad händer?") 
                                                                      H: Ja, men det vill jag  
                                                                           inte han skall va med 
                                                                           mig. 
(här rör någon vid Henrik; beröringssuggestion)                                                                    
... 
F: Hur har pappa varit då han legat med dig? 
(ledande, upprepar idén om "legat med") 
                                                                      H: Mamma har legat och 
                                                                          särat på benen. (ej  
                                                                          svar på frågan, men  
                                                                          antyder att Henrik sett  
                                                                          något sexuellt mellan  
                                                                          fadern och "mamma";  
                                                                          talar emot sexuellt  
                                                                          utnyttjande att han  
                                                                          svarar med annat) 
                                                                                             
.. 
F: Har han, har han då gjort nånting  
med Henriks kropp? (ledande, F upprepar 
igen temat "din kropp") 
                                                                    H: Nä. (motsvar, talar  
                                                                        emot sexuellt   
                                                                        övergrepp)   
F: Har han klätt av sig? (ledande, 
 F för in idénom "klätt av sig")  
                                                                    H: Ja. (instämmer på  
                                                                          ledande fråga; ingen 
                                                                          situation anges; alla 
                                                                          pappor klär av sig) 
... 
F: Har Henrik klätt av sig? (ledande,  
upprepar idén om "klätt av sig")                                                                            
                                                                    H: Ja. (instämmer på  
                                                                         ledande fråga; alla 
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                                                                          barn klär av sig)  
Sid 6   
F: Har pappa tagit av honom den. 
    (ledande, F för in idén om "tagit av") 
                                                                    H: Ja, jag brukar ha  
                                                                         pyjamas på mig då.  
                                                                         (oklart om svaret  
                                                                         hänför sig till denna  
                                                                         fråga eller den  
                                                                         närmast föregående) 
 
F: ...Har pappan tagit av Henrik pyjamasen. 
(ledande, F upprepar idén om "tagit av")  
                                                                    H: Ja, jag vill inte han  
                                                                         skall va där.  
                                                                         ( upprepar icke-sexuell  
                                                                         precisering)  
... 
F: Har han gjort något dumt med dig då han 
legat med dig. (ledande, F för en gång till 
 in idén om  "gjort något dumt") 
                                                                    H: Nä, jag vet inte. Jag 
                                                                         vet ingenting. 
                                                                        (motsvar på ledande  
                                                                         fråga, talar emot  
                                                                         sexuellt  
                                                                         utnyttjande)                                                      
... 
F: Har han gjort med sin snopp på dig? 
(ledande, F för in idén om "snopp") 
                                                                    T: Nä, nä. (motsvar på  
                                                                         ledande fråga, talar  
                                                                         emot sex. utnyttjande;  
                                                                         ordet "nåt" saknas i  
                                                                         utskriften efter gjort) 
F: Aldrig. 
                                                                     H: Nä, nä, nä. (upprepar 
                                                                          föreg. motsvar) 
F: Aldrig, aldrig. 
                                                                     H: Nä, aldrig. (upprepar 
                                                                          motsvar och använder 
                                                                          F:s ord "aldrig", talar  
                                                                          emot sexuellt  
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                                                                          utnyttjande) 
F: När ni har legat i din säng då. Har han 
hållit om dig då, kramat dig. (ledande,  
F för in idén om "hållit om, kramat") 
                                                                     H: Ja, jag vill inte de, jag 
                                                                         vill inte. (instämmer  
                                                                          på ledande fråga och  
                                                                          preciserar) 
... 
F: Nä. Men han har inte gjort något dumt  
med dig, nåt illa så att det gjort ont på dig. 
(ledande, F upprepar temat "gjort något dumt", 
upprepar idén om "nåt illa" och för in idén  
om "gjort ont") 
                                                                    H: Nä, nä....va själv.  
                                                                        (motsvar på ledande  
                                                                        fråga, icke-sexuellt  
                                                                        svar, talar emot  
                                                                        sexuellt utnyttjande)... 
F: Åh Henrik, jag frågar dig ännu en gång här. 
Pappa har inte gjort något dumt med dig som  
gjort ont på din kropp. (ledande, pressar,  
F upprepar tre teman som F fört in) 
                                                                   H: Nä, nä. (motsvar på  
                                                                       ledande fråga, talar  
                                                                       emot sex. utnyttjande) 
Sid 7 
... 
F: ...Men jag vill att du berättar för mig  
vad din pappa skulle kunna ha gjort med dig.  
Jag vill att du berättar det.  
(pressar - använder "jag vill" två ggr,  
närmast hypotetisk fråga - "skulle kunna") 
                                                                   H: Ja, jag vet, jag förstår   
                                                                        vad du säger.  
F: Jag vill att du berättar de för mig.  
Jag tror att du har nåt mer som du vill  
berätta. (pressar, använder "jag vill" och 
"jag tror", ledande påstående om vad  
Henrik "vill") 
                                                                    H: Va. Vadå.  
                                                                     (verkar inte förstå, talar 
                                                                       emot sexuellt  
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                                                                       utnyttjande) 
F: Va har pappa gjort med dig. 
(förutsättande, pressar; suggererar 
med ”pappa” + handlingsverb) 
                                                                     H: Ja, han knuffa mig. 
                                                                      (svarar på  pressen med 
                                                                      icke-sexuellt tema, talar  
                                                                      emot sexuellt  
                                                                      utnyttjande) 
F: Ja, ingenting annat. 
(fortsätter pressa efter mer) 
                                                                     H: Å så sparkar. 
                                                                          (producerar mer,  
                                                                           icke-sexuellt tema,  
                                                                           talar emot sexuellt  
                                                                           utnyttjande) 
F: Jaha. Men inget i sängen.  
(pressar efter något "i sängen", 
F för in idén om "i sängen") 
                                                                    H: Nä, jag vill inte,  
                                                                      jag vet inte. Jag vet  
                                                                      ingenting. Jag vet  
                                                                      ingenting. (motsvar och  
                                                                      verkar inte förstå vart 
                                                                      F vill komma) 
F: Henrik. Har du upplevt nåt otrevligt  
tillsammans med din pappa när ni legat 
i sängen. (pressar, ledande, F för in idén  
om "nåt otrevligt". Temat ”i sängen” 
upprepas.) 
                                                                   H: Ja. Äckligt ja. 
                                                                        (instämmer på ledande  
                                                                        fråga, svaret kan syfta  
                                                                        på känslor inför  
                                                                        pappans berusning) 
F: Va, va har de varit för någonting. 
                                                                   H: Nä, jag vet inte.  
                                                                       (obs att känslor kan  
                                                                       vara svåra att formulera  
                                                                        i ord, beteenden är lättare 
                                                                       att beskriva) 
F: Det är inte farligt å berätta de för oss 
Henrik. (pressar,övertalar, hamrar med  
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"berätta" för 7:e gången på denna sida) 
                                                                   H: Nä, jag vet inte. 
                                                                       (upprepar exakt samma 
                                                                        svar som på föreg.  
                                                                        fråga, verkar plågad) 
F: Varför vill du inte berätta de.  
(förutsätter utan saklig grund  
att han inte vill berätta -  
jfr om Henrik inte har något att berätta -   
pressar, hamrar med "berätta” för 8:e  
gången på denna sida) 
                                                                   H: Nä, jag vet inte.  
                                                                       Det räcker så. 
                                                                       Jag vet ingenting. 
                                                                        (upprepar  
                                                                       svaret för 3:e gången 
                                                                       och förstärker det  
                                                                       genom tillägg) 
F: Är du rädd för din pappa? 
(ledande, F för in temat om  
"rädd för pappa") 
                                                                  H: Ja. (instämmer på  
                                                                       ledande fråga) 
F: Om du berättar det som du inte vill 
berätta, blir din pappa arg på dig då. 
(förutsätter att Henrik inte vill berätta något, 
hamrar på med "berätta" för 9:e och 10:e  
gången på denna sida, ledande betr. "arg", 
F för in arg-temat, hypotetiskt "om"  
inleder frågan) 
                                                                  H: Ja. (instämmer på  
                                                                      ledande fråga) 
F: Varför skulle han bli arg på dig. 
(upprepar "arg"-temat) 
Här får Henrik en klapp på knät - 
beröringssuggestion enl. Lena Tolk.  
                                                                  H: Ja, då sparkas han. 
                                                                      (inte svar på frågan, 
                                                                       ett av Henriks egna  
                                                                       teman om pappan  
                                                                       kommer fram igen) 
                                                                       
F: Men det du inte vågar berätta är det  
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nåt hemskt. (förutsätter för 3:e gången  
att Henrik inte "vill/vågar" berätta något,  
F för in temat "nåt hemskt", hamrar med  
"berätta" för 11:e gången på denna sida)             (gäspar) 
                                                                  H: Ja, han slåss med   
                                                                       knytnävarna. (svar på  
                                                                       förutsättande fråga,  
                                                                       icke-sexuellt tema, talar  
                                                                       emot sexuellt  
                                                                       utnyttjande) 
 
F: Inget med din kropp har han gjort. 
(ignorerar våldsuppgifter, pressar, 
 F för åter in temat om "din kropp") 
 
                                                                  H: Nä. Jag har tröja och  
                                                                      byxor. Det har jag.  
                                                                      (motsvar med stark  
                                                                      känslomässig  
                                                                      reaktion enl. bandet,  
                                                                       verkar plågad,  
                                                                       talar emot 
                                                                       sex. utnyttjande) 
 
Förhöret avslutas därefter.  
 
Tabell 1.  Temaanalys för vissa teman/formuleringar hos förhörsledaren 
respektive Henrik i det första förhöret enligt hela utskriften (7 sidor). Avser 
pappan och Henrik, inte andra förhållanden som berörs.  
 
Förhörsledarens teman                     frekvens 
"berätta"                                               17 
"pappa gjort /någonting/"etc.                 8 
"din kropp/Henriks kropp"                    5 
"gjort nåt dumt" etc.                              5      obs hammarteknik 
"legat med"                                           5 
"/gjort/nåt/ mer/a" etc.                          5 
"rädd" (för pappa)                                4 
"jag vill"                                               3 
"legat i din säng/i sängen"                   3 
"hållit om/kramat dig"                         3 
"tagit av" (kläder)                                3 
"sin snopp"                                          2 
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"klätt av sig"                                        2 
"gjort ont"                                            2 
"nåt illa"                                              2 
"/gjort/ nåt annat"                                2 
"nakna" (pappa och mamma)              1 
"du vill"                                               1 
"nåt hemskt"                                        1 
"arg" (pappan)                                     2 
 
Henriks teman 
"jag vet inte, jag vet ingenting"            19 
"jag vill inte" (betr. pappans närhet i  
Henriks rum)                                        11 
"vin/öl" (pappans beteende)                   8 
"jag vill va själv"                                   6 
"slåss/slogs" (pappans beteende)           4 
"knuffa" (pappans beteende)                  3 
"sparka/sparkar"(pappans beteende)      3 
"rörigt" (pappans beteende)                   3 
"sova/vara bredvid" (pappan)                3  
"kastar mat" (pappans beteende)            2 
"äckligt" (pappans beteende)                  1 
"retar mig" (pappans beteende)              1 
"ljuger" (pappans beteende)                   1 
"arg" (pappans beteende)                       1 
"jag har tröja och byxor"                       1 
 
Tab. 1 visar att förhörsledaren och Henrik har olika teman. Henriks många 
vet inte-svar torde vara en konsekvens av att förhörsledaren för in sexuella 
teman som Henrik inte kan svara på. Det framgår att förhörsledaren 
använder hammarteknik (höga frekvenser av samma teman, dvs. ett 
flertal upprepningar). Henriks egna teman ignoreras och förtrycks genom  
förhörsledarens ignoreranden - de skulle annars ha fått högre frekvenser.  
 
Henriks nej-proportion i första förhöret 
Som ett mått på hur mycket Henrik går emot förhörsledaren i det första 
förhöret kan användas ett grovt mått bestående av antal "nej/nä"-svar 
dividerat med antal "nej/nä"-svar plus antal "ja/jo"-svar. Det är enbart antal 
uttalanden av orden som räknas - inga tolkningar görs. Svar som inte låter 
sig definieras som ja- eller nej-svar ingår inte i beräkningen.  
 
Antal nej/nä-svar   44 
Antal ja-svar         52 
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Nej-proportion     0.46 
 
Det kan konstateras att trots omfattande förekomst av ledande, 
förutsättande och pressande frågor samt hammarteknik, så går Henrik i ett 
avsevärt antal svar emot förhörsledaren och dennes ledande frågor. Han 
kan stå upp emot förhörsledaren och säger nej i nästan hälften av svaren.  
 
Sammanfattningsvis så är förhörsmetodiken som framgått inte godtagbar i 
relation till kravet på saklighet i Regeringsformen, kravet på objektivitet i 
Rättegångsbalken och föreskrifterna om förhör med barn i 
Förundersökningskungörelsen. Ur saklig synpunkt kan givetvis inte 
omfattande inslag av ledande, förutsättande, pressande, hamrande etc. 
frågor godtas. Förhörsledaren för in vissa teman med inriktning mot 
sexuella transaktioner och Henrik för in andra teman kring pappans 
alkoholbeteende och fysiska beteende i familjen. Henrik för inte in något 
sexuellt tema själv i första förhöret och ger motsvar på förhörsledarens 
ledande frågor med sexuell inriktning. Trots att förhöret är metodiskt 
felaktigt genomfört, så ger det genom Henriks motsvar på ledande frågor 
omfattande evidens som talar emot sexuellt utnyttjande från faderns sida. 
Eftersom fler förhör görs, så har man uppenbarligen inte uppfattat de 
omfattande evidensen som talar emot sexuellt utnyttjande. Det framgår att 
Henriks bekymmer kring fadern har andra teman.  
Förhörsledaren har i detta förhör givit ett antal suggestioner kring pappan, t 
ex "gjort något", "gjort något dumt", "legat med", "sängen", "snopp" m.fl., 
som tydligt angett vad förhörsledaren vill ha för material av Henrik. 
Det har tydligt framgått även för Henrik att förhörsledaren eftersökte annat 
material än pappans alkohol- och bråkbeteenden. Förhöret utgör ett 
inlärningstillfälle beträffande vad förhörsledaren antytt vara en 
lämplig historia. Inlärda teman framgår av min fetstil i förhörsledarens 
frågor och av . 1.  
 
Med dessa obestridliga ledtrådar och denna omfattande suggestion och 
inlärning  i det första förhöret samt med hänsyn till psykiska påfrestningar 
för Henrik och föreskriften om en gång i Förundersökningskungörelsen, så 
ter det sig ytterst tveksamt om några ytterligare förhör borde genomförts. 
Sådana förhör borde speciellt inte genomförts av en förhörsledare som 
pressat ensidigt i riktning mot bekräftelse av misstanken - metod- och 
tankefelet "ensidigt bekräftelsesökande". De borde dessutom inriktats mot 
prövning av alternativa hypoteser, något som inte sker. 
Jag skall dock för klarhetens skull beröra även de följande förhören för att 
ytterligare klargöra de omfattande bristerna i utredningsmetodiken.  
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Förhör 2, 0001-05-05, kl ?? - 13.50; avbrott 25 min; 14.15 -15.00 
Utskriften av förhöret är i undermåligt skick med omfattande 
bortredigeringar på en mängd ställen av material, även längre 
sekvenser, som jag bedömer vara utomordentligt viktigt att ha med.  Den 
bör göras om mycket noggrannt. Härvid bör alla beröringar av Henrik, 
gäspningar, att Henrik lägger huvudet på bordet, vänder ryggen till, tar tag 
i och tittar på klockan, att Henrik reser sig, att familjehemspappan Gunnar 
lutar sig fram emot Henrik i vissa frågor mm noga noteras i utskriften. Det 
som inte uttalas men enbart tolkas över till Henrik skall också vara 
utskrivet. Avbrottet i filmen bör också förklaras och innehållet i pausen på 
25 minuter redovisas.  
Utöver förhörsledaren och den kvinnliga tolken anges inga närvarande, 
men familjehemspappan står upptagen med förkortning i början och är med 
efter avbrottet, vilket ökar det sociala trycket på Henrik. Det sägs några 
saker i början av förhörsledaren som inte finns med i utskriften. 
Familjehemspappan Gunnar tillåts ställa ett par "frågor" (s. 6), vilka inte är 
frågor utan förutsättande påståenden - både närvaron och frågorna är klart 
olämpligt ur saklig synpunkt. Det finns inte något dokumenterat om vad 
som sagts/skett under avbrottet på 25 minuter, något som givetvis skall 
redovisas, t.ex. kan ytterligare suggestioner och påtryckningar ha 
förekommit.  
 
Förhör nr 1 har tidigare antytt för pojken vad förhörsledaren vill ha för slag 
av material. Pojken har inte träffat pappa på flera månader. Det framgår att 
något slags samtal om en ful gubbe ägt rum i familjehemmet, då F 
refererar till detta. En inlärning existerar före förhöret - denna inlärning kan 
ha påverkats av vad som skedde vid det första förhöret och i 
familjehemmet.  
 
Henrik sitter under förhöret vid ett bord och med ryggen mot en bokhylla. 
Det förekommer i vissa sekvenser att han lägger huvudet på bordet, mest 
med armen under och att han tittar bort, bl.a. på bokhyllan. Det 
förekommer att tolken tar på honom - beröringssuggestioner.  
Jag återger några sekvenser som belyser bristerna i metodiken. 
 
Sid 1 
F: Bråka han med dig tidigare? 
(ledande, jfr "Hur uppträdde pappa?") 
                                                        H: Ja. (instämmer i ledande  
                                                                fråga) 
... 
Sid 2 
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F: Var det pappa som kom in ibland? 
(ledande, jfr "Hände något ...?") 
 (Henrik ligger med huvudet på bordet)                                                       
                                                               H: Ja, ville inte.  
                                                               (instämmer i  
                                                               ledande fråga) 
F: Och det tyckte du inte om? 
(ledande, jfr "Vad tyckte du...?") 
                                                       H: Nä, ville inte. (instämmer  
                                                               genom negation utifrån F:s  
                                                               negation "inte") 
 ... 
F: Gjorde han något mera?  
(pressar efter mera) 
Enligt Lena Tolk är något med Gunnar och att Henrik talar om "snart rast" 
m.m. bortredigerat här. Därefter upprepar polisens tolk frågan: ”När 
pappa var inne i rummet och röka, vad hände mer? (saknas i utskriften) 
 
                                                      H: Ja, då hosta jag. (har sagt  
                                                               tidigare att pappa rökte i  
                                                                rummet) 
F: Gjorde din pappa någon- 
ting med dig? (pressar efter mera, 
upprepar "gjorde han något"-temat) 
                                                       H: Ja, han kände på mig.  
                                                               (instämmande svar efter  
                                                                ledande fråga) 
F: Var någonstans? 
                                                       H: På benen och på kroppen.  
                                                               ("kropp" har F fört in i  
                                                                förra förhöret) 
F: Ingen annan stans? 
(pressar efter mer) 
                                                       H: Bara på benen. (återtar  
                                                               kroppen och upprepar föreg.  
                                                               svar) 
... 
F: Hur var pappa klädd när han kom 
in till dig? 
                                                       H: Han röka och askade så då och  
                                                               tröja, skjorta och han röka  
                                                               bara, pyjamas på... 
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Innan Henrik svarar på denna fråga ger polisens tolk honom alternativ i 
form av tröja, skjorta, pyjamas enl. tolken Lena Tolk. I detta sammanhang 
lägger sig Henrik ner och gäspar. Polisens tolk frågar då om Henrik skall 
sova enl. Lena Tolk. Detta är utlämnat i utskriften och i det följande 
kommer att framgå hur även en del annat material som pekar på 
bristande tillförlitlighet i förhöret i stor omfattning systematiskt 
bortredigeras från utskriften. Utskriften förfalskas därmed och  
uttalanden framstår som mer tillförlitliga än de kan bedömas vara. Strax 
nedanför det nämnda uppger polisens tolk att det inte går att uppfatta vad 
Henrik säger. Detta har i så fall missvisande redovisats i 
förundersökningsprotokollet med "Mm".  
  
F: Hade du pyjamas på dig? Tog  
din pappa av sina kläder eller tog 
han av dina kläder vid något tillfälle? 
(ledande trippelfråga, F för  
åter in teman som F 
förde in i förra förhöret) 
                                                       H: Mm. (vagt instämmande (?)  
                                                               på ledande frågor, vilken av  
                                                               de tre frågorna instämmer  
                                                               Henrik i?, se kommentar ovan) 
F: Inne hos dig? 
(ledande, anger plats) 
 (tolken tar på Henrik,  
beröringssuggestion) 
                                                      H: Mm. (vagt instämmande(?)  
                                                               på ledande fråga och efter  
                                                               beröringssuggestion) 
F: Din pappa tog av sig kläderna 
inne hos dig? (ledande igen vad  
gäller person, handling o plats) 
                                                       H: Ja. (instämmer på ledande 
                                                               fråga, obs tidigare  
                                                               beröringssuggestion) 
F: Låg ni sedan i samma säng? 
(ledande, F för åter in ett tema 
som F förde in i förra förhöret) 
                                                       H: Ja, förut. (instämmer på  
                                                               ledande fråga) 
F: Låg du naken då? 
(ledande, F för åter in tema från 
förra förhöret) 
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                                                       H: Tröja. (motsvar på ledande 
                                                               fråga) 
F: Inga byxor?      
(ledande)                                          H: Och byxor, kalsonger.  
                                                              (motsvar, preciserar, talar  
                                                               emot sexuellt utnyttjande) 
 
F: Vad hade din pappa på sig? 
(förutsättande) 
                                                       H: När ska vi sluta och  
                                                            teckna här. 
                                                               (förhöret har handlat om                                            
                                                               liknande teman som förra  
                                                               förhöret, Henrik verkar vilja  
                                                               sluta, en olämplig    
                                                               psykologisk betingelse för  
                                                               förhör föreligger) 
 
OBS Ett avsnitt är utelämnat strax efter i polisens utskrift, bl. a. handlar det 
mycket om Henriks bekymmer kring klockan och tiden. Uttrycket "fem 
i två" upprepas.   
Efter Henriks replik "Gunnar skulle ju komma", så säger tolken enligt Lena 
Tolk på eget initiativ följande, som är viktigt då det innebär press och 
rollsammanblandning: 
"Henrik på rasten så skall jag följa med dig ut och titta på din skola. 
Men först måste du berätta lite mer för polisen." 
Detta hörs inte och finns inte med i utskriften. Det sista påståendet  
tillkommer definitivt inte en tolk att framföra. Att tolken tagit ställning 
är inte sakligt godtagbart. Detta har tagits bort i utskriften. Frågan är om 
det förekommer påverkan av Henrik under rasten. Särskilt med tanke på 
vad som sker i förhöret efter rasten. Rastens innehåll är icke redovisat.  
 
Efter rasten förekommer följande sekvenser, där förhörsledaren använder 
en sakligt förkastlig växlingsteknik med utnyttjande av en ”ful gubbe”.  
... 
F: ...Henrik, du har berättat att 
det är någon ful gubbe, som gjort 
någonting med dig? (ledande  
bekräftelseteknik, dvs. hänvisar till  
sådant Henrik sagt till någon  
vid annat tillfälle; 
det är F som för in temat  
om den fule gubben) 
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                                                      H: Ja, jo, jag vet det. Jag har fått 
                                                              suga på kuken.  
F: Vem är denne fule gubben? 
(förutsätter att historien är sann 
utan att kontrollera med Henrik 
först; prövar inte alternativ 
möjlighet att det är en fantasi) 
                                                     H: Jag har fått onanera i min mun  
                                                             och inne i rumpan och tagit  
                                                             mig i håret och ja, knullat med  
                                                             mig.  (fyra beteenden nämns,  
                                                             verkar som maximeringsbeteende   
                                                              hos Henrik;  
                                                             svarar ej på frågan, gäspar,  
                                                             när han svarar; verkar  
                                                             närmast uttråkad)  
F: Var bor den fule gubben?  
Vem gör så? (förutsätter fort- 
farande att historien är sann) 
                                                    H: En stor, ful gubbe. Det är fel. 
                                                            Och slått mig och sparkat mig 
                                                            och tagit mig i håret. (ökar på  
                                                            med ytterligare tre beteenden,  
                                                            maximeringsbeteende, svarar ej  
                                                            på frågan) 
Sid. 3 
F: Är det samma... 
                                                    H: Och knullat med mig. (nämner  
                                                           detta för 2:a gången, något som  
                                                           antyder att han gillar att säga detta                     
                                                          vanliga pojkkulturord) 
  
                                                            
 
Det framkommer att den fule gubben bor i ett rött hus i Socialstad, tros 
vara 50 år och heter Peter, sedan uppträder precisionsbrister/vaghet, 
kontrafaktiska uttalanden och motsägelser. Henrik verkar uttråkad och 
lägger huvudet ner på bordet i samband med åldersuppgiften. Historien får 
stöd genom att F förutsätter att historien är faktisk. När F frågar vad 
gubben heter så verkar det som Henrik skriver på ett papper, suddar och 
sedan skriver igen. Vid åldersuppgiften lägger sig Henrik ner på bordet. 
Henrik gäspar senare minst tre gånger på denna sida. Han verkar inte 
särskilt engagerad i historien om den fule gubben. Trötthet är ett förändrat 
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medvetandetillstånd som inte är lämpligt vid det här slaget av förhör.  
 
F: Har du varit hemma hos Peter? 
(ledande) 
                                                   H: Nej, aldrig. (motsvar 
                                                          på ledande fråga) 
                                                            
F: Var har han gjort så med dig 
någonstans?                
                                                   H: I Socialstad. (vagt) 
F: Var någonstans där? 
                                                   H: Vad då? Vad menar du med var? 
                                                           (det blir problem med detaljer, 
                                                            om det inte inträffat) 
F: Har ni varit i något hus eller 
har ni varit ute? (ledande valfråga) 
                                                  H: Ute, ja, ute. (instämmer i ett av  
                                                          valfrågans alternativ utan att  
                                                          ge någon detalj därutöver;  
                                                          gäspar; i regel väljer barn sista 
                                                          svarsalternativet i tvåvalsfrågor 
                                                          i polisförhör – det sista alternativet 
                                                          är lättast tillgängligt i arbetsminnet) 
F: Långt hemifrån där du bodde? 
(ledande) 
                                                 H: Ja, långt bort. (instämmer i  
                                                         ledande fråga, upprepar F:s 
                                                         ord "långt") 
F: Hur har du träffat Peter? 
(förutsätter fortfarande att  
Henrik faktiskt träffat Peter) 
                                                 H: I Socialstad. (vagt, svarar inte  
                                                         på frågan "hur") 
F: Var någonstans där? Kan  
du komma ihåg det? (förutsätter 
att Henrik faktiskt träffat Peter, 
tolken tar på Henrik) 
                                                 H: Nä, jag har aldrig träffat  
                                                      han. (erkänner att det är osant, 
                                                         här uppkommer en motsägelse  
                                                         till tidigare lämnade uppgifter  
                                                         om Peters sju beteenden mot  
                                                         Henrik, tittar på bokhyllan,  
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                                                         något brott på bandet finns här, 
                                                         något utelämnat eller  
                                                         bortklippt???) 
 
Förhörsledaren lyssnar inte, släpper inte taget och reder upp fantasin utan 
fortsätter direkt som om Henrik faktiskt träffat Peter. Henriks budskap går 
inte alls hem. 
 
F: Henrik, du säger att Peter  
gjort så här med dig. (ignorerar 
sista svaret) 
                                                H: Ja. (det har Henrik faktiskt sagt,  
                                                        men troligen som fantasi) 
F: Kan inte du berätta för oss  
var Peter bor?                                   (gäspar stort) 
                                                H: I Socialstad, i ett rött hus. 
                                                        (exakt samma svar som tidigare  
                                                        utan ytterligare detaljer) 
F: Henrik, är det någon annan 
som har gjort likadant med dig? 
(förutsätter att det är sant tvärsemot 
vad Henrik sagt om att han aldrig  
träffat Peter, pressar efter mer) 
                                                H: Nån med skägg och mustasch. 
                                                        (tittar bort i frågan) 
F: Vem är det som har det? 
                                                H: Samma som Gunnar, har precis 
                                                       samma skägg som Gunnar. (här dras  
                                                       Gunnar in med största sannolikhet  
                                                        som fantasiunderlag, då han som  
                                                        familjehemspappa ligger  
                                                        nära tillhands) 
F: Har Peter det? 
                                                H: Tveksam nickning. Mm, ja, ja. 
F: Har du träffat Peter 
många gånger? (ledande)  
                                                H: Ingen gång. (motsvar på ledande  
                                                        fråga, dvs. Henrik erkänner ånyo  
                                                        att han talat osanning, säger "noll"  
                                                        först) 
F: Har du inte träffat Peter? 
                                                H: Nej. (tittar bort vid frågan,  
                                                        bekräftar föreg. svar). 
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Förhörsledaren byter inte perspektiv och reder ut fantasin efter detta 
andra erkännande av osanning utan fortsätter omedelbart som om 
historien varit sann, dvs. ignorerandefel.  
 
F: Men du säger att Peter har  
gjort så här med dig? Då måste  
du väl ha träffat honom? 
(ignorerande, pressar,  
suggererar starkt för  
att få Henrik att hålla fast vid  
historien; obs tekniken att  
hänvisa bakåt samt använda  
ordet "måste" argumenterande - 
argumentativ påverkan) 
                                               H: Ja. (instämmer i press och  
                                                       suggestion, anpassar sig till 
                                                       F:s vilja) 
F: En gång, två gånger, 
tre gånger? (ledande valfråga, 
visar med fingrarna, dvs. även 
visuell suggestion) 
                                               H: Två gånger. (instämmer i ett  
                                                       av alternativen, därmed motsägs 
                                                       tidigare svaret "ingen gång") 
F: Ute? (ledande) 
                                               H: Ja, nä, röda huset i Socialstad. 
                                                       (därmed motsägs tidigare svaret 
                                                        "ute", tittar bort, lutar huvet i  
                                                       handen).  
                                                       Tolken tar på Henrik.  
F: Henrik, när du sover på 
natten, drömmer du mardrömmar? 
(ledande, F för in idén om mar- 
drömmar) 
 
Sid 4                                              (lägger huvudet på bordskivan) 
                                              H: Ja. (instämmer i ledande fråga, 
                                                      ligger nu med huvudet på bordet) 
F: Vem drömmer du om då? 
(förutsättande, förutsätter att 
drömmarna handlar om en  
person)                                           (huvudet på bordskivan) 
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                                              H: Om pappa. 
F: Varför drömmer du om 
pappa? Har din pappa gjort dig 
något? (ledande, F för åter in 
ett tema som F förde in i förra 
förhöret) 
                                             H: Han har sparkat mig.  
                                                     (instämmer i ledande fråga med  
                                                     tidigare lämnad uppgift) 
F: Ingenting annat, och han 
har dragit dig i håret?  
(pressar, ledande, för in ett  
förslag på vad pappa gjort,  
maximeringsbeteende) 
                                            H: Ja och knuffat mig, knuffat mig i  
                                                    vattnet så jag har ramlat i.  
F: Men pappa har inte  
gjort som Peter? (F 
för här in idén att pappa 
skulle kunna ha gjort som 
Peter, idén förs in även om 
F använder en negation;  
detta är en osaklig  
kontaminerings- 
teknik, där historien  
om Peter blandas in 
i relationen mellan Henrik 
och fadern)                                    (tolken tar på Henrik, då han tittar   
                                                      bort) 
                                                  H: Ja. (det svar F vill ha; det går att  
                                                    fantisera om pappa likaväl som  
                                                    om Peter, tolken tog på Henrik då   
                                                     han tittade bort) 
F: Var har det skett?                       (Henrik tittar bort, tolken tar på  
                                                      honom) 
                                                H: Hej då bokstaverar han lite för sig 
                                                        själv. Oj, oj kommer här också. 
                                                       (svarskollaps -  
                                                        detta stöder en hypotes om  
                                                        fantasikaraktären hos föreg. svar; 
                                                        gäspar) 
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Ungefär här säger tolken något bortredigerat om att "snart är det rast", 
vilket antyder att denna fråga är uppe igen. 
 
F: Henrik, bara en fråga till, 
är det bara Peter som har gjort 
så här med dig? (ledande, tolken 
tar på Henrik som lutar huvudet 
mot bordet) 
                                                 H: Mm, sluta nu. (ev.vagt  
                                                         instämmande,               
                                                         stark reaktion, huvudet upp o  
                                                         lutar sig bakåt) 
... 
F: Ingen annan? (pressar) 
                                                 H: Nej. (klart motsvar till F:s  
                                                        press) 
 
Förhöret avbryts här 25 minuter och familjehemspappan Gunnar är med 
när förhöret påbörjas. Vad som skett i pausen redovisas inte - eftersom 
förhörsledaren och familjehemspappan enligt  materialet inte alls 
förstått påverkansproblematiken så är pausen givetvis en riskfaktor 
för påverkan.  
Efter pausen börjar förhöret med att förhörsledaren använder ledande 
bekräftelseteknik genom att hänvisa till den tidigare berättelsen om den 
fule gubben, dock inte alls till de två svaren som pekade på 
osanning/fantasi. Ett avsnitt om "gungning" m.m. är utelämnat. Henrik 
gäspar. En kontaminerande växlingsteknik används för att koppla in 
pappan i historien.  
 
F: Vill du berätta för mig vad  
den här fule gubben gjort? Vad  
har han gjort? (ledande 
bekräftelseteknik) 
                                                H: Suga på kuken, knullade mig där 
                                                       bak och så fick jag jucka.   
                                                       (lång tvekan före svar, "jucka" 
                                                       verkar gå utöver de tidigare  
                                                       nämnda sju beteendena - tveksamt 
                                                       om Henrik kommer ihåg vad han 
                                                       tidigare sagt; ser road ut medan  
                                                       han svarar enl mitt intryck) 
F: Var har det skett? Har  
det skett i din säng? (ledande, 
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styr mot sängen, dvs. pappan  
genom växlingsteknik) 
  
                                               H: Nej, i Socialstad, i det röda huset  
                                                       hos Peter. (motsäger första  
...                                                    uppgiften om "ute") 
F:  Hur många gånger har  
du träffat honom? (förutsätter 
att Henrik har träffat Peter, trots 
att han tidigare sagt "ingen gång") 
                                                   H: Nä, jag har aldrig träffat  
                                                        honom. 
                                                          (motsvar på ledande fråga, som  
                                                           överensstämmer med tidigare  
                                                           svaret "ingen gång") 
F: Men vem är Peter då? 
                                                  H: Jag tror det bara. (fantasin  
                                                          bekräftas)  
F: Är du säker på att han 
heter Peter? (pressar, antyder att  
han vill ha ett annat namn) 
                                                  H: Nä, det tror jag inte. Jag har  
                                                        bara trott det.  
                                                         (fantasin bekräftas, 
                                                          Henrik tar bakåt på bokhyllan) 
F: Har detta skett hemma hos 
dig i ditt rum? (ledande, fort- 
sätter att förutsätta att historien 
är sann men gäller fadern, 
växlingsteknik) 
                                                  H: Nej, ute. (motsäger uppgiften  
                                                          strax före om att det skett i röda  
                                                          huset; antagligen minns inte  
                                                          Henrik vad han svarat och kan  
                                                          inte upprätthålla en stabil  
                                                          historia)  
 
En del text bl.a. från Gunnar och Henrik är utelämnad häromkring, bl.a.  
något med "gula huset", "träna fotboll" och "kl 3, pojke, Joh, nån 
brunhyad pojke". Detta verkar ha att göra med att Henrik skall träffa 
någon kompis kl 3 och är otålig för det. Vidare säger förhörsledaren: 
"Vi  skall följa med och titta", vilket skapar rollsammanblandning betr. 
förhörsledaren och kanske tolken också. 
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Detta är uppgifter som har att göra med förhörets tillförlitlighet som 
bortredigerats och därmed förfalskas utskriften.     
 
F: ...Henrik, om vi pratar om 
det röda huset i Socialstad, har 
du varit inne där? (ledande) 
                                                  H: Nä, aldrig. (motsvar till ledande  
                                                          fråga, motsäger ett tidigare svar  
                                                          om att han varit inne) 
F: Men var har du varit när 
detta har hänt med dig?  
(förutsätter att det hänt) 
                                                  H: Ute, nä, inne. (ändrar sig i  
                                                          svaret, antyder bristande  
                                                          verklighetsförankring) 
F: Var någonstans inne? 
                                                  H: I det röda huset.  
                                                          (nyss hade Henrik "aldrig" varit  
                                                           inne i det röda huset, nu har han  
                                                           varit inne; möjligt att han svarar  
                                                           på F:s förväntan att det skall  
                                                           ha hänt inne) 
Sid. 5 
Förhörsledaren använder kontaminerande växlingsteknik och för än en 
gång in pappan i historien om den fula gubben.  
 
F: Har du bott i ett rött hus? 
                                                H: Nej, aldrig. Aldrig den fula  
                                                        gubben där. (motsvar) 
F: Henrik, när din pappa kom in 
till dig i ditt rum, gjorde han  
någonting med din kropp då? 
(ledande, F för åter in teman  
om "gjort nånting" och "din kropp",  
vilka F förde in i första förhöret,  
för in pappan - växlingsteknik) 
                                                   H: Ja. (instämmer på ledande fråga,  
                                                           tar på sin axel; enl. Lena 
                                                           Tolk skall detta svar vara  
                                                            "nja", men saknar evidensvärde  
                                                            oavsett vilket) 
F: Vad gjorde han med din 
kropp? (förutsättande, upprepar 
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temana i föreg. fråga) 
                                                  H: Han tog på min kropp.  
                                                          (instämmer vagt på ledande  
                                                           fråga) 
F: Tog han på din snopp?  
(ledande, F för åter in  
temat om "snopp", som  
F tidigare fört in) 
                                                  H: Ja. (instämmer på ledande fråga;  
                                                          det kan påpekas att det kan vara  
                                                          hygieniskt befogat att en förälder  
                                                          någon gång tar på sin sons snopp  
                                                          i yngre år) 
F: Tog du på pappas snopp? 
(ledande) 
                                                  H: Ja. (instämmer på ledande fråga;  
                                                           det kan påpekas att  
                                                           nyfikenhetsberöringar från barn  
                                                           förekommer, se t.ex. Rosenfeld  
                                                           et al, 1986) 
F: Är det pappas snopp som du 
har haft i munnen? (förutsättande  
fråga - förutsätter att han haft en  
snopp i munnen, ledande betr.  
pappa) 
                                                  H: Nej. (motsvar på ledande fråga,  
                                                          talar emot detta slag av sexuellt 
                                                          utnyttjande; det hörs mycket  
                                                           tydligt att tolken säger Nej,  
                                                          Da, Daniel, Daniels,  
                                                          Daniels"...plus något  
                                                           om  "han är 11 år, han är sjuk       
                                                           idag, brunhyad pojke m.m.   
                                                           - denna uppgift om   
                                                          "Daniels" är bortredigerat      
                                                          på utskriften; jag har    
                                                          lyssnat på denna viktiga uppgift 
                                                          Flera gånger och är helt säker) 
 
Att redigera bort denna tydliga och som envar borde omedelbart förstå 
avgörande upplysning i utskriften framstår som ett mycket 
anmärkningsvärt sakförhållande i utredningsmetodiken och innebär 
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förfalskning av utredningsmaterial. Detta kan vara den allvarligaste 
bortredigeringen i hela detta förhör.  
Förhörsledaren följer inte alls upp detta svar "Nej, Daniels" utan 
fortsätter som förut att ensidigt fokusera förhöret mot pappan., dvs en 
allvarlig s.k. "discount" (ignorerande) sker. Daniel figurerar i 
utredningsmaterialet (bil 15:2). Jörgensen beskriver honom på följande 
sätt: 
"Denne Daniel var sexfixerad allt sedan Jörgensen lärde känna honom 
under 1989. Daniel tecknade ofta sexord och även då Daniel och Henrik 
rest samtidigt". Denna upplysning pekar också på att förhörsledaren här 
kan ha gjort ett helt avgörande ignorerande och missat substansen i den 
fule gubben, t.ex. kan vi tänka oss att de unga gossarna har fantiserat ihop 
sådana historier och att historier av detta slag förekommer i pojkkulturen 
på skolan. Men uppgifter finns även om att det förekommit inträffade 
experiment med snopp-sugning etc. (Uppgift till Jörgensen bil 15:1). 
Upplysningen pekar också på varifrån Daniel kan ha fått en del av sin 
sexuella repertoar. 
  
Henriks uppgifter får inte gensvar utan det är hela tiden förhörsledarens 
verklighetsuppfattning som bestämmer förhörsinnehållet. Hade 
förhörsledaren här lyssnat på Henrik kunde förhöret fått en helt annan 
utveckling med uppgifter kring Daniel och kanske andra. Sekvensen visar 
vad som blir följden av att använda övertygade förhörsledare.  
... 
F: Gjorde du någonting med din 
pappas kropp eller gjorde han någon- 
ting med dig? Tog din pappa dig på 
din snopp? (ledande trippelfråga) 
 
                                                     H: Ja. (instämmer i någon av de tre  
                                                         ledande frågorna - oklart vilken;  
                                                         här föreligger ett  
                                                         ordningsföljdsfel mellan frågor  
                                                         och svar i utskriften; ja verkar  
                                                         höra till den första dubbelfrågan;  
                                                         dessutom har några yttranden     
                                                         bortredigerats även här) 
F: Hur gjorde han med din  
snopp? (förutsätter att pappa 
gjort något med Henriks snopp) 
                                                    H: Vet inte. (kan inte precisera,  
                                                         vilket antyder att svaret "ja" inte  
                                                         hade någon grund) 
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F: Gjorde han så som du visade  
förut? (F gör här en tydlig  
onaniliknande rörelse, dvs. en  
rörelsesuggestion sker)  
                                                   H: Nej. (motsvar, talar emot  
                                                         sexuellt utnyttjande)                                                        
F: Gjorde du något med din 
pappas snopp? (ledande) 
                                                   H: Nej, inte jag, usch. Nä. 
                                                         (motsvar på ledande fråga) 
F: Din pappa stoppade inte  
sin snopp i din mun? 
(ledande) 
                                                   H: Nej. (motsvar på ledande fråga;  
                                                         bekräftar tidigare svar) 
F: Din pappa har inte gjort så 
med dig, som du säger Peter 
har gjort? (ledande,  
kontaminerande växlingsteknik) 
                                                   H: Pappa stoppa inte in den i  
                                                      munnen.  
                                                       (bekräftar tidigare svar en gång  
                                                        till, talar emot sexuellt utnyttjande;  
                                                        jfr svaret med "Nej, Davids") 
... 
F: Vem är den fule gubben? 
(förutsätter att han finns) 
                                                 H: Och drog mig i håret och  
                                                       boxade mig och slog mig, 
                                                       sparkade mig. (svarar inte på 
                                                       frågan utan fortsätter  
                                                       maximeringsbeteendet) 
F: Är det pappa? 
(ledande, kontaminerande 
växlingsteknik) 
                                                H: Nä, den fule gubben. 
                                                       (motsvar på ledande fråga, som  
                                                        visar att Henrik skiljer på den fule  
                                                        gubben och pappa; skakar på  
                                                       huvudet vid "nä") 
 
F: Har du träffat honom  
en-två-tre gånger? (ledande 
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valfråga, förutsätter att han 
träffat honom) 
                                              H: Nä, en gång. (instämmer i ett av  
                                                      alternativen, vilket motsäger  
                                                      tidigare svar om "två gånger";  
                                                      minns förmodligen inte vad han  
                                                      sagt) 
Sid. 6 
Utelämnade sekvenser vid rad 8. Bl.a. försöker Henrik förklara att han 
skall träffa någon brunhyad kille kl 3. "När ska vi åka hem?" . Det 
förekommer att Henrik tittar på tolkens klocka och det nämns tidpunkten 
"tio eller fem i tre". Detta är bortredigerat i enlighet med gällande princip 
att dölja sådana sekvenser och även att Gunnar tecknar är bortredigerat. Att 
Gunnar som sitter nära Henrik tar på denne framgår inte av utskriften. 
Detta att Gunnar sitter nära, böjer sig fram emot och ett  flertal gånger tar 
på Henrik är en viktig del av påverkanssituationen, som givetvis är helt 
oacceptabel ur utredningsmetodisk synpunkt. Det är uppenbart hur Gunnar 
vill få Henrik att säga just det som Gunnar anser att Henrik skall säga.  
 
F: Några frågor till. Vi måste 
ha lite mera ifrån dig. (detta 
uttalande påvisar tydligt F:s  
pressande och osakliga förhåll- 
ningssätt, obs ordet "måste" - 
sista meningen utgör argumentativ 
påverkan)  
 
Gunnar: Det är viktigt att du försöker 
och berätta nu om vem den fule 
gubben heter. (familjehemspappan  
pressar, förutsätter att den  
fule gubben finns) 
                                                             H: Peter. 
Gunnar: Men jag vet ju att du vet 
vem, det är ju aldrig barns fel, 
bara storas fel och alla här vill 
hjälpa och skydda dig.  
(argumenterar mot svaret,   
förutsätter att den fule gubben finns,  
generell argumentativ påverkan,  
tar 3 ggr på Henrik  
medan han säger detta)                      Henrik gäspar lite efter.  
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Det har bl.a. bortredigerats att Gunnar här säger något av innebörden att 
"Helen, Berit och jag, mamma och dina syskon vill också hjälpa dig". 
 
Dessa två yttranden från familjehemspappan i förhöret visar vilket 
slag av påverkan Henrik utsätts för i familjehemmet. Det är ingen i 
sakfrågan om faderns ev. sexuella övergrepp neutral person utan en helt 
övertygad familjehemspappa som talar här. Påverkan från och samverkan 
med den sociala myndigheten framgår av att Gunnar nämner "Helen" och 
dessutom först av alla - (jag antar nu att socialsekreterare Helen Socialqvist  
avses, det skulle kunna finnas någon annan Helen).  
 
Förhörsledaren fortsätter trots Henriks tidigare svar att förhöra 
under förutsättningen att den fule gubben existerar, dvs. ignoreranden 
begås. 
 
F: Henrik, när du var hos honom, 
bjöd han dig på något? (ignorerande,  
förutsätter att han finns och att Henrik träffat 
honom, trots tidigare klara  
erkännanden om osanning) 
                                                    H: Nä, jag har aldrig träffat  
                                                          han,  jag har aldrig sett han,  
                                                          aldrig, aldrig. (detta har  
                                                            Henrik tidigare upprepat 
                                                            klargjort, men inte fått gehör  
                                                            för p g a ignoreranden) 
 
Förhörsledaren ignorerar helt svaret och fortsätter att sammanblanda 
uppgifter om pappan och den fule gubben genom en kraftfull 
kontaminerande växlingsteknik av varannan-gångs-typ, som innebär 
att han varannan gång frågar om den fule gubben och varannan gång om 
pappan - se nedan, där jag avkortat Henriks svar en del. 
 
F: Fick du någonting av Peter? 
                                                   H:Nej, vin, dricka och dö och  
                                                          lögn... (kan tvingas ljuga ihop ett  
                                                          svar och använder i själva svaret  
                                                          ordet "lögn"!) 
F: Dricker pappa vin? 
                                                   H: Pappa, nä...... 
F: Dricker Peter vin? 
                                                   H: Ja, lite, inte mycket. Nä han  
                                                           tycker det är äckligt....... 
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F: Henrik, har du varit ute och  
åkt bil med din pappa Ove? 
                                                   H: Vi var ute och fiska .... (en lång  
                                                           historia på 24 rader följer) 
Sid. 7 
På denna sida når efterhand berättelsen om den fule gubben nya 
utvecklingsmöjligheter just genom en annan kontamineringmetod som kan 
kallas kontaminerande besöksteknik. Mängder av sekvenser har här 
utelämnats. Bl.a. vid rad 19 tar Henrik sin klocka och gör tecken, enligt 
Lena Tolk skall detta vara "klockan snart". Även denna påminnelse om 
Henriks intresse av förhörets avslutande har bortredigerats enligt 
principen att redigera bort sådant som talar för bristande 
tillförlitlighet. Det framgår inte heller av utskriften att Gunnar som sitter 
nära Henrik periodvis böjer sig fram emot denne. Henrik rycks också i 
armen. Vid syrgasen framgår också att Henrik säger något om att han "ville 
inte alls vara med om syrgas", vilket är utelämnat. Detta verkar vara en 
obehaglig sjukhusupplevelse, som möjligen kan ha något samband med att 
han inte vill ha ner föremål i halsen. Det är viktigt att sådana upplysningar 
inte utelämnas ur utskriften. Enligt Lena Tolk säger Henrik: "vad äckligt 
med syrgas. Dom var knäppa som satte det, det ville jag inte alls vara med 
om. Äckligt. Ville inte alls ha på mig". En viktig fråga är när denna 
händelse inträffade i förhållande till barnläkarbesöket i rättsintyget år 0000.  
 
F: Kan du då inte försöka och tala om  
vad den fule gubben heter och  
var han bor? (förutsättande) 
Vid denna fråga som gäller Gunnars tidigare 
uttryckta tema, så böjer sig Gunnar fram emot  
Henrik.  
... 
F: Var mamma med inne hos 
den fule gubben? (ledande,  
kopplar ihop mamma med  
den fule gubben genom  
besök) 
                                                  H: Ja. (instämmer i ledande fråga) 
F: Då måste hon ju ha sett 
vad han gjorde med dig? 
(ledande, pressande genom 
argumentativ påverkan) 
Tolken tar på Henriks knä - 
beröringssuggestion.               H: Ja. Nä, .....(Henrik svävar ut från  
                                                          frågan genom att tala om  
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                                                          mammas tecknande; efter ordet  
                                                          "sedan" fattas en mängd text om  
                                                          godis etc.; svarskollaps) 
 
Därefter har ännu en gång i enlighet med den konsekventa tendensen 
bortredigerats  text om att att Henrik vill avsluta förhöret och träffa 
en kompis. Det är till och med så framträdande att Gunnar reser sig och 
går ut för att tala med kompisen och sedan kommer in igen - inget noterat i 
utskriften. 
   
Enligt Lena Tolk säger Henrik bl.a.  
"Jag vill sticka, snart jag tror att Ulf kommer snart." 
Lite senare säger Henrik: "Vet att vi träffas onsdagar". 
Ett mer fantastiskt avsnitt om den fule gubben, där denne inte längre är 
lokaliserad bara i Socialstad, är också bortredigerat - detta kan också tala 
för bristande tillförlitlighet.  
"Ja har eventuellt träffat han en gång. Malmö. Inte där. USA. Andra 
gången i Socialstad. Jag vet inte. Jag skall leta upp den här fule gubben. 
Jag vet var han bor. Leta upp var han bor och läsa namnet (här uttalar 
polisens tolk något om kuvert medan Lena Tolk anser att det förmodligen 
syftar på brevlåda)."  
 
Ytterligare exempel på text som bortredigerats är följande: 
"pappa har sagt pappa tror det är en ful gubbe, farlig gubbe, var det 
någonting att suga på, snoppen igen, han bor ensam i Socialstad".  
Detta är ett viktigt uttalande då det antyder att Henriks pappa på 
något sätt skulle kunna vara upphovet till historien om den fule 
gubben. När förhöret här får innehåll mer på Henriks villkor, så sker 
bortredigering av material.  
 
Ytterligare en sekvens som bortredigerats i enlighet med den konsekventa 
tendensen att inte visa upp Henriks intressefokus (= att träffa kompisen) i 
förhöret är vad Henrik säger när Gunnar kommit in: "Väntar Kalle där?".   
Det är också så att Gunnar lutar sig fram emot Henrik en period efter han 
kommit in igen. 
 
 
F: Henrik, har den här fule 
gubben varit hemma hos din  
mamma och pappa? (ledande,  
kopplar fule gubben till mamma  
och pappa genom "besöksteknik")     Gunnar lutar sig fram mot  
                                                              Henrik. 
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                                                         H: Ja....(börjar tala om sin cykel; 
                                                          svarskollaps) 
F: Hade den här fule  
gubben varit hemma hos din 
mamma och pappa? (upprepar 
ledande fråga) 
 
Sid. 8 
Omkring rad 12 har utelämnats sekvenser med innebörden "bara lite till, 
lite till" och dessutom  "någon fråga till, någon fråga till, Henrik" från 
polisen.  Polisen säger också "fyra frågor till". Undanhållandena av vad 
som sagts mildrar bilden av den press som råder. Gunnar lutar sig också 
fram emot Henrik.  
 
                                                  H: Ja. (instämmer på ledande fråga) 
F: Då måste de veta vem det är? 
(ledande, argumentativ påverkan)  
                                           
                                                         Gunnars tema igen. 
                                                         Gunnar lutar sig fram emot Henrik. 
                                                  H: Ja, det räcker nu. Ja, pappa och  
                                                          mamma vet vem han är. (anger  
                                                          att han vill avsluta förhöret,  
                                                          instämmer på ledande fråga) 
F: Har han skägg? 
(ledande) 
                                                  H: Pappa har mustasch.  
                                                          (markerar att pappa är en annan) 
F: Den fule gubben?                    
                                                  H: Ja. 
F: Skägg, samma som Gunnar? 
(ledande)  
                                                  H: Ja, samma som Gunnar, ja...... 
                                                          Det räcker nu. Jag är trött. 
F: Henrik,har din pappa             (Gunnar lutar sig fram) 
gjort så med dig som den  
fule gubben har gjort med  
dig? (ignorerande av Henriks 
trötthet; F försöker återigen  
med denna osakliga och ledande 
kontaminerande växlingsteknik, 
när Henrik två gånger angett 
att "det räcker nu" och sagt 
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att "jag är trött" - F bör ha  
uppfattat att Henrik nu svarar "ja" 
på praktiskt taget alla frågor sedan  
mitten av sid. 6 – ja-sägar-inställning  
och är otålig att                                    
få träffa kompisen Kalle)                   
                                                 
                                                         Gunnars tema, Gunnar lutar sig fram 
                                                      H: Ja. (instämmande svar på ledande  
                                                        fråga och på Gunnars     
                                                        kroppsliga ledtråd 
                                                        och instämmande liksom på  
                                                        alla andra frågor i denna del av  
                                                        förhöret, stark anpassning råder;  
                                                        dessutom bör påpekas att det är  
                                                        lika lätt att fantisera om pappa  
                                                        som om en ful gubbe)  
 
 
 
F: Har din pappa Ove gjort  
så med dig? (ledande) 
Gunnar lutar sig bakåt igen, 
har fått det han ville ha.  
                                                     H:  Ja, tre – det räcker nu. Ja. 
                                                        (instämmande svar på ledande  
                                                         fråga, Henrik markerar för tredje  
                                                         gången på slutet att han fått nog)                       
F: I din säng? (ledande) 
                                                    H: Ja. Nu är det sista frågan. 
                                                       (instämmande svar på ledande  
                                                        fråga, sedan Henrik tre gånger  
                                                        markerat att han fått nog) 
F: Har han gjort så mer än en 
gång med dig? Har din pappa  
gjort så mer än en gång? 
(ledande)  
                                                   H: En gång. Nu är det bara en kvar.  
                                                      Det är den sista. Sen är det stopp. 
                                                      (svar på ledande fråga, där Henrik 
                                                       använder F:s uttryck "en gång")  
                                                        
F: Henrik, detta du har berättat,  
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är det sant att det är din pappa som 
har gjort så med dig? I din säng? 
(icke sakligt rimlig fråga - det är F  
som genom införsel av teman och 
ledande frågor och osaklig teknik 
har interaktivt skapat  
något som möjligen kan betecknas  
som berättelse, inte Henrik;  
Henrik har i stort bara ibland  
instämt i några av de ledande etc.  
frågorna, ibland inte instämt. 
Denna fråga om sanning ställs 
nu när Henrik är slutkörd och  
dessutom tidigare klart angett 
att han talat osanning om den 
fule gubben, vilket mötts med 
ignoreranden.)                                Henrik reser sig före "I din säng".           
 
                                                H: Slut och noll. Ja. (instämmande  
                                                        svar på ledande fråga med  
                                                        kontrafaktiskt påstående; en "ja"- 
                                                        svar-intällning föreligger sedan  
                                                        mitten av sid 6; Henrik reser sig  
                                                        före den sista lilla frågan om  
                                                        sängen och ger sig iväg ut) 
F: Jättesant? 
Tolken tar tag i Henriks hand, när  
han är på väg ut och hindrar honom 
att gå och han tvingas svara för 
att få gå. Att framtvinga svar  
är inte tolkens uppgift.  
                                                H: Ja. (se kommentar föreg svar) 
                                                        Efter sitt "ja" rusar Henrik ut  
                                                        och  
                                                        när F gör sin slutinläsning om  
                                                        avslutning av förhöret finns inte  
                                                        Henrik i bild och förmodligen  
                                                        utanför rummet på väg mot  
                                                        kompisen. Detta innebär  
                                                        ytterligare bekräftelse på den  
                                                        grundläggande  
                                                       otålighetspsykologin för Henrik  
                                                       i detta förhör.  
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Frekvensanalyser 
Det kan här räcka med att konstatera att förhörsledaren använder ordet 
"snopp" totalt 8 ggr vad gäller förhållandet mellan Henrik och pappan, 
medan Henrik använder ordet 0 ggr vad gäller samma relation. Däremot 
använder Henrik några gånger ord som "kuk" och "snopp" i historien om 
den fule gubben, men denna historia saknar intresse som evidens för 
sexuellt utnyttjande. Henrik har alltså tillgång till sådana språkliga 
uttryck, men de används inte rörande pappan. 
 
Nej-proportionen för Henriks svar i andra förhöret 
Det är belysande för förhörsutvecklingen att jämföra nej-proportionerna i 
första och andra förhöret och även att jämföra nej-proportionerna i slutet av 
respektive förhör. I det andra förhöret finns också i utskriften ett antal 
"Mm"-svar - sådana finns inte i utskriften av det första förhöret.  
 
Antal "ja,jo,mm"-svar                        59 
Antal "nej,nä"-svar                            27 
 
Nej-proportionen                             0.31 
 
Jämförelse mellan nej-proportioner i förhör 1 resp 2 
Nej-proportionen beträffande hela förhöret har sjunkit från 0.46 i det första 
förhöret till 0.31 i det andra förhöret. Nej-proportionen på sista sidan i resp. 
förhör (sid. 7 i första förhöret, sid. 8 i andra förhöret) har sjunkit från 0.36 i 
det första förhöret till 0.00 i det andra förhöret. För det andra förhöret 
gäller att från mitten av sid. 6 till och med slutet på sid. 8, så förekommer 
20 ja-svar och 2 nej-svar, dvs. nej-proportionen är 0.09. 
Detta antyder att Henrik i förhör nr 2 har lärts att instämma betydligt mer 
än i det första förhöret. Förhörsledaren kan i större utsträckning få de svar 
han vill ha.  
 
Sammanfattningsvis så har påvisats att även förhör nr 2 förhörsmetodiskt 
genomförts i strid med Regeringsformen, Rättegångsbalken och 
Förundersökningskungörelsen. Förhörsledaren fortsätter att föra in samma 
teman som i första förhöret och Henriks egen motsägelsefulla och av 
honom erkänt osanna fantasiberättelse om den fule gubben används 
osakligt och påverkansmetodiskt avancerat för att kontaminera uppgifterna 
kring pappan.  Ett par yttranden i förhöret från familjehemspappan har klart 
visat att en påverkanssituation föreligger där vad gäller att den biologiska 
pappan skall ha begått sexuella övergrepp. Att låta familjehemspappan sitta 
med i den andra halvan av förhöret är metodiskt felaktigt, och speciellt 
med tanke på hans övertygelse och de påträngande kroppsliga signaler han 
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ger Henrik. Rollsammanblandningar föreligger för såväl 
familjehemspappan som för förhörsledaren och tolken. Det framgår att de 
båda senare skall göra annat tillsammans med Henrik, vilket innebär att 
Henrik kan påverkas av detta. Förhörsledaren har i detta förhör visat stor 
oförmåga att lyssna (ignoreranden), har ignorerat viktiga svar och arbetat 
intensivt med förutsättande, ledande och pressande frågor. Det största 
misstaget är att han missar att följa upp det kanske viktigaste svaret i 
förhöret, nämligen "Nej, Davids", vilket var svar på frågan om Henrik haft 
pappas snopp i munnen. Henrik har framtonat som trött, gäspande och 
uttråkad samt drivits till otålighetens gräns. Fokus för Henriks intresse 
har som på ett flertal ställen framgått av videobanden (men inte av 
den systematiskt tillrättalagda utskriften) varit att inte missa att träffa 
kompisen Kalle kl 3 och förhöret avslutas just kl 3 på ett mycket 
pressat sätt. Detta leder till bristande tillförlitlighet.  
Metodiken kan betraktas som i vissa stycken likartad s.k. hjärntvätt (se 
Wächters (1965) grundliga genomgång av litteraturen) och en stark 
suggestions- och inlärningssituation har varit förhanden, bl.a. genom att 
förvirrings- och upprepningsteknik tillämpats (jfr t.ex. Erickson, Rossi & 
Rossi, 1978; Ceci et al, 1994).   
Inga evidens för sexuellt utnyttjande föreligger vid en kritisk granskning. 
Antydningarna i den riktningen vad gäller pappan härrör från den osaklige 
och partiske förhörsledaren och från dennes förutsättande, ledande, 
pressande och kontaminerande etc. frågor. Däremot föreligger några 
motsvar, dock betydligt färre än i första förhöret, som talar emot 
sexuellt utnyttjande. Det viktigaste motsvaret är det tidigare nämnda 
"Nej, Davids", vilket talar emot sexuellt utnyttjande från pappan. 
Tillförlitligheten i det andra förhöret måste generellt bedömas som mycket 
lägre än i det första förhöret, då förhörsmetodiken som påvisats urartat till 
en mycket låg nivå sakligt och etiskt och ligger långt under någon 
acceptabel miniminivå. Att bedriva ett förhör med den påvisade 
otålighetspsykologin inbyggd är inte sakligt försvarbart och att 
redigera bort evidens i utskriften som pekar på stora brister i  
tillförlitlighet måste bedömas som mycket osakligt och innebär 
medvetens förfalskning. Konsekvent och upprepad bortredigering av 
uppgifter, som  talar emot tillförlitligheten, är en helt annan sak än några 
små missar, uppfattnings- och skrivfel i en utskrift.                                                                
                                                                                                                                                 
Förhör 3, 0001-12-17, kl 12.23 - 12.45 
Det har förflutit drygt 7 månader sedan förra förhöret. Förhörsledaren är 
densamme som föregående förhör, vilket bör leda till att tidigare inlärning 
lättare aktualiseras.  
Närvarande utöver förhörsledaren och tolken är familjehemspappan, vilket 
måste bedömas som förhörsmetodiskt olämpligt, speciellt med tanke på 
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dennes redovisade uppfattning i sakfrågan. Det framgår också av förhöret 
att "Vi skall gå och äta hamburgare sen i Norrstad", vilket pekar på den 
sociala påverkanssituation/belöningssituation som Henrik befinner sig i 
kring förhöret - jag antar att åtminstone familjehemspappan åsyftas. Att 
denne är närvarande betyder också att Henrik i större utsträckning kan 
känna att han inför denne senare måste stå upp för vad han säger under 
förhöret. Det framgår av videobandet att Henrik sitter inträngd i ett hörn 
med förhörsledaren och den manlige tolken nära framför sig och de lutar 
sig något fram emot Henrik. Det hela ger intryck av att han trängts in i 
hörnet av de två vuxna männen och familjehemspappan finns någon 
annanstans i rummet, dvs. pojken kan uppleva det som att han har tre 
män mot sig. Avståndet till videokameran är så långt att det inte går att 
urskilja Henriks ansiktsuttryck, dvs. inspelningen är inte alls acceptabel. 
Varför Henrik placerats i hörnet och inte närmare kameran kan man fråga 
sig.  
 
Samtal med familjehemspappan och någon personal vid namn Kerstin har 
ägt rum under perioden sedan förra förhöret. 
Det föregående förhöret slutade med omfattande ja-sägande och detta 
förhör inleds med omfattande ja-sägande (på sid. 1 och 2 tillsammans finns 
12 ja-svar och 1 nej-svar, dvs. nej-proportionen är 0.08).  
Det bör observeras att s k "false memory syndrome" (se t.ex. Ceci et al, 
1994; Lindsay, 1994; Loftus & Ketcham, 1994;   Underwager & 
Wakefield, 1990) nu kan föreligga beroende på suggestionerna, 
kontamineringstekniken, inlärningen och det starka sociala trycket i de 
båda föregående förhören och under mellanperioderna, dvs. Henrik kan 
själv ha utvecklat en föreställning och tro på att han varit utsatt, något som 
antyds av att han nu från början ger de uppgifter som förhörsledaren 
tidigare med mängder av påverkande frågor försökt få honom att ge ifrån 
sig. Historien om den fule gubben är nu genom de omfattande 
påverkansteknikerna, bl a kontaminerande växlingsteknik,  i det förra 
förhöret helt överförd till att gälla pappan. 
 
Sid. 1 
Det sägs saker i början av förhöret och tecknas över till Henrik och Henrik 
tecknar -  vilket utelämnats i texten. Henrik reser sig också och tittar i 
förhörsledarens papper - jag vet inte vad han kan ha sett och om det kan ha 
någon betydelse eller inte. Principiellt är det felaktigt.   
Bl.a. borde följande definitivt varit med, då det innebär en påverkan.  
Förhörsledaren säger redan i inledningen:  
"Jag vill gärna träffa dig Henrik, men helst skulle jag vilja att det var 
sista gången idag att du berättade för mig precis vad det är du har 
råkat ut för".  (förutsättande fråga) 
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Det är som att trycka på knappen på Henrik, som startar direkt "Pappa har 
ju varit väldigt stygg", men avbryts på grund av de inledande procedurerna. 
Förhörsledaren är inte förutsättningslös utan övertygad och förutsätter att 
Henrik råkat ut för något - av sammanhanget har Henrik redan förstått att 
det skall vara något sexuellt ihop med pappan. Budskapet till Henrik är 
tydligt - det kan bli sista gången om han berättar tillräckligt. Dessutom 
innebär den första satsen en olämplig rollsammanblandning - en 
förhörsledare skall enbart vara förhörsledare och inte en vän, kompis etc. 
Detta senare kan t ex leda till att felaktiga uppgifter lämnas för vänskaps 
skull eller suggereras fram genom vänskapen (jfr vad som sagts om att äta 
hamburgare ihop) och att en jävssituation föreligger. Regeringsformens 
föreskrift om "saklighet och opartiskhet" sätts ur spel av båda aspekterna 
på förhörsledarens inledningsdeklaration. Att förhörsledaren liksom 
tidigare inte prövar alternativa hypoteser innebär också att denna 
föreskrift sätts ur spel.  
 
F: Då berättade du någonting för mig  
alldeles i slutet av förhöret, att din  
pappa hade gjort någonting med dig. 
(anknyter till ja-sägar-slutet i föreg. 
förhör med omfattande påverkan,  
ledande bekräftelseteknik) 
                                                           H: Pappa han har ju vart stygg, 
                                                               han har slagit mig och dragit 
                                                               mig i håret och sparkat mig. 
                                                               (obs att dessa först nämnda  
                                                                teman är icke-sexuella, talar 
                                                               emot sexuellt utnyttjande) 
F: Ja nu vill jag liksom fortsätta och 
höra dig, där vi slutade förra gången 
och jag vet att du har berättat för bl.a. 
Gunnar och du har berättat för någon 
på elevhemmet, som heter Kerstin, att 
någonting hänt dig. Då vill jag att du 
berättar för mig, vad är det som har 
hänt, vem har gjort någonting med dig, 
vad är det som har hänt? 
(anknyter till förra förhöret och annat  
som Henrik uppges ha "berättat", dvs. 
ledande bekräftelseteknik; obs de två 
pressande viljemarkörerna  
"vill jag"; F anger också  
specifikt "där vi slutade förra gången"  
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som utgångspunkt, vilket är en  
tydlig ledtråd till Henrik om vad han 
vill ha för typ av uppgifter; F förut- 
sätter att något faktiskt hänt, trots att 
fantiserande erkänts i förra förhöret) 
                                                             H: Ja, pappa har sagt att jag skall 
                                                             suga på hans snopp och så har 
                                                             han tryckt snoppen i rumpan. 
                                                             (instämmande svar på  
                                                               förutsättande och ledande  
                                                              fråga;  
                                                               jfr bl.a. förhör nr 2, sid. 5 
                                                             "Pappa stoppa inte in den i 
                                                               munnen") 
                                                                                                                                                 
Men bristen på förankring i faktisk erfarenhet blir tydlig när 
förhörsledaren begär detaljer, t.ex.  
 
Sid. 2 
F: Hände det många gånger? 
(ledande) 
                                                             H: Jag vet inte, jag har glömt  
                                                               det.  
... 
F: Henrik kommer du ihåg, om du  
blödde efter att din pappa hade gjort  
så med dig? Blödde du i stjärten? 
(förutsättande, ledande) 
                                                            H: Ja, jag vet inte, jag tror inte 
                                                               det, jag vet inte. Jag har  
                                                               glömt det. (jfr rättsintyg; F  
                                                               säger inte "om" utan säger  
                                                               "att", vilket är förutsättande  
                                                               även för denna del av frågan,  
                                                               troligen kontrafaktiskt  
                                                               påstående i frågan) 
... 
F: Var det även, när du låg 
i sängen, som du blev tvingad 
att suga på hans snopp? 
(förutsättande, ledande) 
                                                          H: Ja, jag tror det. Inte 0001 var det 
                                                              inte. (instämmande svar på  
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                                                              förutsättande o ledande fråga;   
                                                              första förhöret skedde 0000) 
 
... 
F: Tillbaka i tiden. Var det 
bara du och din pappa i  
rummet? (ledande) 
                                                          H: Det kanske var 000-1 tror jag, 
                                                             mamma fanns där också. 
                                                             (motsvar på ledande fråga) 
F: I samma rum? 
(ledande) 
                                                         H: Mamma, ibland låg jag emellan  
                                                             pappa och mamma i deras säng  
                                                             då ibland. (när det gäller detta 
                                                             och mardrömmarna som  
                                                             Henrik nämner är han inte vag  
                                                             och osäker) 
 
Motsägelser uppkommer också , t ex  
 
Sid 3 
F: Du sa tidigare att det gjorde ont, 
när han stoppade snoppen i din stjärt? 
(kontrafaktiskt påstående, F förde  
själv i första förhöret in  
temat "gjorde ont" och F förde in  
temat "gjorde ont" genom ledande  
fråga på sid 2 i detta förhör;  
ledande bekräftelseteknik med 
kontrafaktisk bas) 
                                                    H: Ja. (instämmande svar på  
                                                            ledande fråga) 
 
Något längre ner i utskriften säger Henrik följande: 
 
                                                   H: Ja om man säger att den var  
                                                        utanför om man säger, inte vart  
                                                         inne. (motsäger svar ovan) 
 
Det framgår senare hur uppgiften om att pappan tryckt ner huvudet mot 
snoppen kan ha uppkommit som en imaginativ variation 
(föreställningsvariation) på erfarenheten av att ha fått huvudet nertryckt i 
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vattnet av pappan. Det förekommer dock också i handlingarna uppgift om 
att Henrik tvingats suga på snoppen av äldre elever på Ekskolan  och han 
har i föregående förhöret angett "Davids", vilket förhörsledaren inte 
lyssnade på och som bortredigerats i utskriften. Detta kan ha inneburit att 
hans huvud tryckts ner av kamrater. 
 
F: Förde han din nacke och  
huvud upp och ner så här? 
                                                        H: Ja. I vattnet också, när vi bada 
                                                          så tog han huvet säkert en minut 
                                                          under vattnet. (dvs. denna  
                                                          erfarenhet ligger mentalt nära  
                                                          tillgänglig) 
 
Sid. 4 
                                                     
F: Har han tagit i din snopp? 
(ledande) 
                                                            H: Jaa. (instämmande svar på  
                                                           ledande fråga) 
 
F: Vad har han gjort med den  
kommer du ihåg det? (förut- 
sättande) 
                                                           H: Jag vet inte. 
                                                         
Pojken bejakar en ledande fråga, men klarar sedan inte av att besvara en 
förutsättande fråga med krav på beskrivning, då han inte vet (obs att  
han inte säger att han glömt) - ett tecken på fabulering eller liknande.  
 
Förhörsledaren passar sedan på att förmedla tydligt vad han vill: 
 
F: Jag skall inte bli långvarig om  
du bara pratar på som du har  
gjort nu, så blir vi inte långvariga. 
(jfr F:s inledande deklaration i detta förhör  
som jag återgav; högst olämpligt  
uttalande, som anvisar en väg att  
snabbt slippa ifrån förhörssituationen  
dessutom säger F enligt  
videobandet inte "om"  
utan "ifall" och säger "pratar på  
lika bra som", vilket innebär en ännu 
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starkare förstärkning av vad Henrik 
sagt) 
                                                          H: Vi skall gå och äta hamburgare 
                                                           sen i Norrstad. 
F: Skall vi följa med också? Skall 
vi gå med? Får jag följa med dig 
och äta hamburgare? (givetvis en 
olämplig rollsammanblandning, 
som skapar en olämplig psykologisk  
betingelse för förhörets fort- 
sättning; ledande fråga)   
                                                  H: Ja. (accepterar  
                                                          rollsammanblandning) 
En del översätts inte här.  
 
Omedelbart efter denna relationsförstärkning ger frågan om vad pappa 
gjort med Henriks snopp en annan utdelning.  
 
F: Henrik du sa att din pappa har 
tagit tag i din snopp. Kommer du 
ihåg ifall han.....(kontrafaktiskt  
påstående, F har själv fört in detta 
som ledande fråga, vilken Henrik  
enbart bejakat - se ovan; ledande  
bekräftelseteknik med 
kontrafaktisk bas) 
                                                    H: Så gjorde han. (nu får F   
                                                          något han vill ha) 
... 
F: Har han sagt till dig någonting 
om att du inte får berätta detta 
för någon? (ledande) 
                                                      H: Ja, mamma sa att jag inte får lov 
                                                          att berätta det, att jag är elak, får 
                                                          inte lov att säga så. Får inte säga,  
                                                          jag får inte vara stygg. Jag måste  
                                                          vara snäll. Jag får inte vara elak  
                                                          utan om pappa slog mamma så  
                                                          att hon blev alldeles blå här runt  
                                                          ögat just över bröstet då. 
                                                          (svarar med annan tillsägelse han  
                                                          fått, då inget sägs om fadern och  
                                                          något sexuellt tema, så  
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                                                          uppkommer evidens som talar  
                                                          emot sexuellt utnyttjande; Henrik  
                                                          är så medgörlig nu att han kan  
                                                          antas säga det han minns) 
 
Henriks egna teman bryter fortfarande igenom, t.ex.  
 
Sid. 5 
F: Har du berättat detta för någon  
annan? (vad syftar "detta" på?, 
oklar syftning) 
                                                       H: Ja, han dricker mycket vin 
                                                            och öl och så slåss han. 
                                                            (Henrik svarar knappast 
                                                             på frågan utan tar upp 
                                                             ett tema han hade uppe 
                                                             redan i förhör nr 1) 
F: Har du berättat det här för någon 
annan, att din pappa gjort så med dig? 
(oklar syftning - "det här", "så") 
 
 
Mot slutet använder förhörsledaren upprepade gånger ledande 
bekräftelseteknik och pojken svarar t.ex.  
 
F: Även att du fått suga på  
hans snopp, är det många,  
många gånger också? 
                                                       H: Ja jag tror det är många  
                                                           gånger. (instämmande svar på  
                                                           ledande fråga,  
                                                           osäkerhetsmarkör, använder F:s  
                                                           ord "många gånger, dvs.  
                                                           ordövertagande). 
 
Det står ett svar från Henrik som lyder: "Ja...341". Enligt Lena Tolk skall 
det vara "Ja, det räcker nu", vilket belyser pressen på Henrik. 
 
Förhörsledaren använder samma teknik som i förhör nr 2 att ta upp 
sanningsfrågan först på slutet. Ur saklig synpunkt är det att föredra att 
frågan om sanningen i början av förhör och vad gäller enskilda 
uppgifter tas upp i anslutning till respektive uppgift och inte på ett 
generellt och vagt sätt ("detta du har berättat för oss") allra sist och då den 
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förhörde kan tänkas vilja nå ett snabbt avslut. Observera att uttrycket "detta 
du har berättat för oss" har oklar syftning, då det kan tolkas olika av 
förhörsledaren respektive Henrik. Den senare har fört fram andra teman än 
förhörsledaren.  
 
F: Då en sista fråga, en sista fråga  
nu, detta du har berättat för oss,  
stämmer det med verkligheten?  
Har du råkat ut för detta?  
Helt sant? (generell sanningsfråga, 
oklar syftning igen, 
ledande och pressande eftersom  
F trycker på "Helt sant", jfr t.ex.  
en fråga som "Är det påhittat 
eller är det sant?" Situationen  
att ställa frågan i är dock vansklig 
eftersom materialet som påpekats 
antyder att Henrik kan ha lärt in  
falska minnen eller lärt sig vad 
förhörsledaren vill ha för svar,  
även om Henrik anser det  
felaktigt.) 
                                                    H: Ja. (instämmande svar på  
                                                            ledande fråga) 
 
Därefter hörs på bandet hur F säger till familjehemspappan. 
"Är det nånting Gunnar som du kommer på att jag har glömt?" 
samt "Detta med tider och så är ju alltid svårt för honom." 
Detta är bortredigerat i utskriften. Frågan pekar på den kommunikativa 
situationen och möjligen på att familjehemspappan har haft en pådrivande 
roll för tillkomsten av förhör som förvisso inte är hypotesprövande utan 
bekräftelsesökande. Redan i det förra förhöret antyddes de fixa 
föreställningarna hos familjehemspappan. Det förtjänar att påpekas att om 
det misstänkta inte inträffat, så blir det på den grunden svårt med 
tidsangivelser. 
  
Bristen på verklighetsanknytning i Henriks genom förutsättande och 
ledande frågor tillskapade uppgifter framgår ytterligare av den avslutande 
upplysningen i förhöret.  
"Henrik tillfrågas vid sidan om videoinspelningen direkt efter förhöret om 
han kommer ihåg ifall det sprutade något ifrån pappas snopp, då han 
hade den i munnen. Han kan inte svara riktigt på detta. Han kommer inte 
ihåg." 
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Det syns på bandet att tolken ställer frågan till Henrik i en annan del av 
rummet och sittande på huk framför denne, som antagligen är 
okoncentrerad - ett slarvigt förfaringssätt.  
En förutsättande och ledande fråga har alltså använts och Henrik kan inte 
svara på denna viktiga detalj, närmast ett motsvar 
således och som talar emot förekomst av sexuellt utnyttjande. Det förtjänar 
att påpekas att Henrik ingenstans i förhören spontant nämnt något som 
helst om ejakulationer eller sperma etc. från faderns penis och 
förhörsledaren har inte tidigare ställt ledande frågor om detta i utskrifterna.   
Ur förhörsmetodisk synpunkt är det inte godtagbart med frågor och svar 
som inte kan dokumenteras på band i ett sådant här fall, bl.a. därför att 
frågorna kan vara ledande - något som ändå framgår här.  
 
Frekvensanalys 
Jag har valt ut fyra centrala teman/ord för frekvensanalys för hela 
förhörsutskriften. 
 
                                    Förhörsledaren               Henrik 
 
"snopp/en"/"kuken"               24                            6 
"suga/sugit"                             6                             1 
"stjärt/en"/"rumpa/n"             10                            3 
"gjorde ont"                            2                              0 
 
Summa:                                 42                            10 
 
Det är helt uppenbart vem som serverar och driver fram "historien" om 
sexuellt utnyttjande, trots att Henrik nu har god inlärning från de tidigare 
förhören och andra samtal.  
 
Nej-proportionen i det tredje förhöret 
Det tredje förhöret innehåller 37 st. ja-svar och 13 st. nej-svar. Därmed har 
nej-proportionen för hela förhöret sjunkit ytterligare från 0.46 i det första 
förhöret, till 0.31 i det andra förhöret och nu till 0.26 i det tredje förhöret. 
Anpassningen till förhörsledarens uppfattningar är högre än i tidigare 
förhör.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att genom sin omfattande osaklighet 
och inslag av olämplig påverkan strider även förhörsmetodiken i förhör nr 
3 mot Regeringsformen, Rättegångsbalken och 
Förundersökningskungörelsen. Inga sakliga grunder har framkommit för att 
sexuella övergrepp skulle ha skett från pappans sida. Några svar från 
Henrik talar som påpekats emot att sexuellt utnyttjande förekommit.  
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Det kan vara så att Henrik på grund av suggestion, inlärning och påverkan i 
tidigare förhör och andra samtal redan före förhör nr 3 utvecklat falska 
minnen, dvs. själv tror på vad han påverkats att säga. Dessa falska minnen 
förstärks rimligen av förhör nr 3. En alternativ tolkning kan vara att Henrik 
har utvecklat en medveten överlevnadsstrategi, en "dubbel bokföring", i en 
omgivning som oupphörligt kräver av honom att han skall säga att han 
sexuellt utnyttjats av sin pappa. Av förhör nr 2 framgick klart att 
familjehemspappan (närvarande även under förhör nr 3) hade denna 
inställning.  
 
Förhör 4, 0002-01-25, kl 08.50 - 09.30 
Förhörsledaren är densamme som tidigare, vilket lättare aktualiserar 
inlärningen i tidigare förhör. Närvarande utöver förhörsledaren och tolken 
är chefsåklagaren. 
Denna gång har förhörsledaren med sig två killdockor och begär med 
ledande bekräftelseteknik att pojken skall med dockorna visa det han 
beskrev i ord förra gången. Det som Henrik nu skall visa har tidigare 
framkommit genom förutsättande, ledande, pressande, hamrande och 
kontaminerande frågor och social påverkan, varför metodiken att föra in 
dockorna och be honom visa inte kan tillföra några evidens rörande 
sexuellt utnyttjande - möjligen skulle motsägande evidens kunna 
uppkomma.  
Det är uppenbart av bandet att Henrik är mycket intresserad av dockorna 
innan han får dem i handen och gärna tar dem. Han leker uppenbarligen 
med dem och blir svår att nå med frågor. Strax efter mitten av sid. 2 
slutar detta med att förhörsledaren säger "Intressant det här med 
dockorna", vilket bortredigerats. Därefter säger han "Henrik skall jag ta 
dockorna en stund"(vilket står i utskriften), varefter han tar hand om dem 
och Henrik tittar efter dem när han tar dem. Ett par gånger senare under 
förhöret återtar Henrik dockorna och leker eller visar med dem.  
 
Ledande etc. frågor används i detta förhör liksom i tidigare. 
Henrik gäspar i början av förhöret och en handfull gånger under hela 
förhöret, bl.a. gäspar han stort två gånger på sista sidan (sid. 8).  
Under en period av förhöret (sid. 6-7) finns ganska störande prat i 
bakgrunden utanför förhörslokalen.   
 
Sid 1-2 
F: Stod du på knä. 
(ledande, F för in detta tema, 
medan Henrik manipulerar 
dockorna) 
                                                      H: Det var så. (instämmande 
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                                                             svar på ledande fråga) 
 
F: Höll han om din hals. 
Höll han om dig. 
(ledande, F för in detta tema)                                          
                                                         H: Ja, det gjorde han.  
                                                             (instämmande svar på ledande  
                                                              fråga) 
F: Stod du på knä. (upprepar temat, 
ledande, medan Henrik manipulerar 
dockorna) 
... 
F: Var någonstans var det. Var det i 
pappas rum, mammas rum eller  
ditt rum. (ledande valfråga;  
första frågan räcker) 
                                                       H: Det var i mitt rum. (instämmer  
                                                            i det sista alternativet, som F  
                                                            tillhandahållit; F har tidigare  
                                                            visat upprepat intresse just för  
                                                            Henriks rum) 
F: Hade du gått och lagt dig då. 
(ledande, enl. bandet sägs "gått in")                        
                                                        H: Ja, jag hade gått och lagt mig. 
                                                            Jag sov. Jag ville inte vara med 
                                                             om det. (instämmande svar i  
                                                             ledande fråga med visst tillägg  
                                                             av allmänt slag; leker med  
                                                             dockorna samtidigt; på bandet  
                                                             sägs "det här") 
 
F: Klädde han av dig eller hade du  
inga kläder på dig när du gick och 
la dig. Henrik, skall jag ta dockorna 
en stund. (förutsättande och ledande 
valfråga; stör frågan med den sista 
uppmaningen) 
                                                        H: Han tog av. (instämmer i det  
                                                            första alternativet hos den  
                                                            ledande tvåvalsfrågan; enligt  
                                                            bandet skall det vara "tog av  
                                                            mig kläderna") 
F: Henrik. Han tog av dig kläderna. 
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Vem var det som kom in i ditt rum. 
(förstärker; underlig fråga  
med tanke på föregående yttranden) 
                                                         H: Pappa. 
F: Och med pappa menar du. 
(enl. bandet skall det vara 
"Och pappa menar du med", 
men tolken kan ha  
rättat till den; definitionsfråga) 
                                                       H: Ja, jag vet inte. (ser besvärad  
                                                             ut, antingen förstår Henrik inte      
                                                             frågan eller så är detta ett  
                                                            märkligt svar - då en  
                                                            normalbegåvad i hans ålder  
                                                            borde kunna svara direkt, men  
                                                            förklaras av den                                                          
                                                            programmeringssituation som  
                                                            Henrik försatts i, han har inte  
                                                            tidigare fått frågan och fått lära  
                                                            sig det svar som F anser rätt,  
                                                            löser osäkerheten genom "vet  
                                                            inte"; Henrik kan också ha  
                                                            hamnat i bryderi för att han  
                                                            kallar båda för pappa, något  
                                                            som gör mycket av  
                                                            förhörsinnehållen vanskligt.) 
F: Är det pappa Gunnar, pappa Ove 
eller pappa någon annan. (valfråga 
med befogat tredje alternativ - det 
kan vara en fantasipappa) 
                                                       H: Gunnar. (instämmer i F:s första  
                                                            alternativ, möjligen utgör  
                                                            ordningsföljden den ledtråd  
                                                            som Henrik utnyttjar eller tror att 
                                                            F vill ha just det svaret; för Henrik 
                                                            kan det te sig som att han lika gärna 
                                                            kan anklaga den ene som den andre  
                                                            på förhörsledarens uppmaning) 
F: Är det Gunnar som gjort så 
här. (vrider huvudet mot dockorna 
och gestikulerar mot dockorna,  
ett visst ansiktsuttryck;  
ledande, visar att han vill 
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ha ett annat svar; varför accepteras 
inte svaret?) 
                                                    H: Nä. (anpassar sig till vad F vill;  
                                                    huvudpoängen i denna sekvens är just  
                                                    att den visar hur lätt Henrik är villig  
                                                    att ändra svar när de vuxna  
                                                    auktoriteterna så önskar) 
F: Vem. (visar även med detta 
att svaret förut var icke-önskat;  
det finns inte många kvar att  
välja på) 
                                                    H: Ja, han tecknar Socialstad,  
                                                           pappa Ove. Ja, Ove.  
                                                            (anpassar sig till vad F vill) 
F: Är det pappa Ove. Ove 
i Socialstad. (kontrollfråga) 
                                                    H: Ja. (håller fast, då det redan  
                                                           framgått att Gunnar var fel svar)  
F: Och det är helt säkert. 
(ledande) 
                                                    H: Inte Gunnar. (svarar inte ja på  
                                                           den  
                                                           ledande frågan utan betonar att  
                                                           han nu lärt sig att det inte  
                                                           är Gunnar)  
F: Inte Gunnar. (repeterar, 
förstärker) 
 
CÅ: Du måste tala sanning. Förstår du 
vikten av att tala sanning. Du får inte 
ljuga för oss. (varför reagerar  
chefsåklagaren just efter denna  
suspekta sekvens? har han uppfattat 
att det som skett 
var problematiskt?) 
 
Sid 3 
F: Det är sant. (syftning på H eller 
på CÅ? Henrik kan möjligen uppfatta 
detta som att han får bekräftat att vad  
han sagt sist är "sant")  
                                                   H: Ja. (ingen fråga har ställts utan  
                                                           Henrik håller bara med om  
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                                                           påståendena från CÅ och/eller F;  
                                                           det bör påpekas att Henrik lätt  
                                                          kan ha fått en förvrängd  
                                                          definition av "sanning"  
                                                          genom sättet att bedriva  
                                                           förhören, dvs.  
                                                           att sanning är detsamma som de  
                                                           svar som polisen och  
                                                           familjehemspappan vill ha och  
                                                           andra svar är osanning. Hade   
                                                           t.ex .polisen velat ha svaret  
                                                           Gunnar,  
                                                           så hade det nog lätt blivit "sanning".  
                                                           Sanningen kan vara interaktivt  
                                                           bestämd för Henrik i den  
                                                           psykologiska situation med  
                                                           krav på vad han skall säga som  
                                                           råder) 
 
Den sekvens vi här sett där Henrik både svarar "vet inte" om vilken pappa 
det gäller och svarar med ur förhörsledarens synpunkt fel pappa ger bevis 
för förhörsmetodikens otillförlitlighet och belyser hur uppgifter skapas 
interaktivt i förhören. Ett avgörande svar som inte tillfredsställer 
förhörsledaren ändras och Henrik visar hur han nu vet att det inte skall vara 
Gunnar. Detta slag av metodik kan inte ge någon saklig grund vad gäller att 
hävda att vare sig Gunnar eller Henriks biologiska pappa Ove gjort sig 
skyldig till sexuellt utnyttjande.  
 
 
                                                         H: ...Det var i badrummet i  
                                                               duschen han doppade ner 
                                                               huvudet i vattnet. 
F: Men när du var i badrummet då 
fick du inte suga hans snopp. (ledande, 
F för in idén om att suga snopp i  
badrummet)                                                (gäspar!) 
                                                         H: Jo. (instämmer på ledande 
                                                                 fråga) 
... 
F: Vi frågade dig också förra gången 
ifall du kommer ihåg när du sög på  
pappas snopp om det sprutade något 
ur hans snopp. (förutsättande,ledande,  
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F för åter in 
den idé som fördes in i slutet av  
förhör nr 3; upprepningen  
kan antyda för Henrik att det  
förra svaret bör ändras, vilket  
också sker; jfr diskussion om  
effekt av upprepning i RPS- 
rapport, 1991:5) 
                                                        H: Han kissade. (förra gången  
                                                               kom inte Henrik ihåg på den  
                                                               ledande frågan, nu ger han ett  
                                                               svar; han har haft möjlighet  
                                                               att få någon fundering under  
                                                               mellanperioden; kissa är inte  
                                                               en vanlig variant i detta  
                                                               sammanhang; även om  
                                                               Henrik skulle ha svarat  
                                                               "sperma" etc. så är det en  
                                                               upprepad ledande fråga, där  
                                                               svaret ändrats) 
F: Förlåt. 
                                                        H: Kissade. 
F: Kissade. I din mun. 
(ledande)   
 
CÅ: Var kissade han. 
(korrekt fråga, men suggestionen 
 "mun" har redan givits av F)                    
                                                         H: Nä, jag kommer inte ihåg. 
                                                                (kan inte precisera) 
                                                                
                                                               (Tolken: Det blev lite oklart  
                                                                där. Vi tar om det.)  
                                                                (Henrik gäspar!)Jo, det 
                                                                kom något otäckt ja. Det var 
                                                                något otäckt.  
                                                                (den bristande  
                                                                verklighetsförankringen blir  
                                                                uppenbar vid  
                                                                preciseringskrav, obs  
                                                                vagheten i det sista - Henrik  
                                                                verkar ha uppfattat ledtråd  
                                                                att svaret inte skall vara  
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                                                                "kissade", anpassar sig igen)                                    
F: Var hamnade det. 
                                                      H: Jag spottade ut det. (följer F:s 
                                                             tidigare suggestion om "i  
                                                             mun", obs det vaga "det")) 
                                               
Sedan följer en ledande sekvens, där Henrik följer med F, äkta eller inte, 
varigenom en psykologisk motsägelse av de påstådda övergreppen 
uppkommer.    
 
F: Vill du hem till Socialstad.  
Till din pappa. (ledande) 
                                                            H: Ja. (instämmer på ledande 
                                                                    fråga) 
F: Du är inte rädd för din pappa. 
(ledande) 
                                                           H: Nej. (följer ledande fråga) 
F: Så du kan tänka dig flytta hem  
till pappa. (ledande) 
                                                           H: Ja. (instämmer på ledande 
                                                                  fråga) 
 
Det är typiskt för sådana här förhör, där den förhörde passerat 
anpassningspunkten, att motsägelser lätt kan tillskapas genom att 
suggerera än i den ena och än i den andra riktningen. Förhörsledaren 
uppfattar också motsägelsen, t ex på sid. 6 "Så att trots att han gjort så med 
dig.....så vill du ändå flytta hem till honom". Det verkar dock inte falla 
förhörsledaren in att temana om sexuellt utnyttjande kommer från 
honom själv (det är bevisligen så) och inte från Henrik. Därmed skulle 
motsägelsen förklaras. Det kan här påpekas att Henrik inte uppvisar 
undvikandebeteende, något som ofta uppstår vid obehagliga upplevelser 
enligt grundläggande inlärningsprinciper (s.k. undvikandebetingning).  
 
 
Sid. 5 
F: Henrik har du träffat din riktiga 
mamma? 
                                                     H: Ja, hon är ju snäll.  
                                                             Hon är ju i Socialstad, 
F: Nä, din riktiga mamma 
 Pia. (dvs. F och Henrik 
har här olika definitioner av vad  
som är "riktig mamma" och F  
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respekterar inte alls Henriks  
definition, en  
- nedvärdering) 
 
Sekvensen belyser också nödvändigheten av att alltid ha för båda parter 
klara definitioner i förhören. (jfr tidigare frågan om vem som var ”pappa”) 
 
Sid. 7 
Chefsåklagaren återkommer till sanningsfrågan. 
 
CÅ: Är det sant det du har berättat 
för oss. (generell sanningsfråga, 
oklar syftning, ledande, jfr  
den lämpliga hypotesprövande frågan  
"Är X (exakt angivet) påhittat?"  
för att se om det blir  
motsvar eller trevalsfrågan 
"Är X (exakt angivet) 
1. påhittat,  
2. delvis sant och  
delvis påhittat, eller  
3. sant?,  
dessutom tankefel av CÅ - 
Henrik har inte "berättat" utan 
förmåtts att svara på förutsättande, 
ledande och upprepade frågor. 
Henrik har inte kommit upp 
med de centrala uppgifterna själv.) 
                                                         H: Jag tror nog att jag vill flytta 
                                                                till Socialstad till  
                                                                 sommaren. Det tror jag i  
                                                                alla fall. - Ja, det är det. 
                                                                (motsägelsen mellan vad  
                                                                Henrik påverkats att uppge  
                                                                och inställningen till pappan 
                                                                bekräftas. Han verkar  
                                                                instämma i den ledande  
                                                                frågan. jfr min tidigare  
                                                                kommentar rörande  
                                                                definition av sanning i denna  
                                                                situation) 
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Vid chefsåklagarens påpekande "Du måste tala sanning för oss" tar Henrik 
dockorna och manipulerar med dem. Henrik är här försatt i en svår 
situation, där förhörsledaren, polisens tolk och familjehemspappan 
föreslagit och fått honom att instämma i sådant som de föreställer sig (utan 
saklig grund) skulle vara sant och efterhand fått Henrik att anpassa sig. I en 
sådan situation där de vuxna påtryckarna bestämt sanningen kan nog en 
fråga till Henrik om han talat sanning skapa mental förvirring. Det bästa i 
rådande absurda sakläge hade nog varit att konkret fråga om varje sak som 
är viktig inträffat utan att dra in det abstrakta begreppet ”sant”, som även 
filosofer och forskare haft mycket problem med. Exempelvis: 
”Förhörsledaren har påstått att Din pappa har gjort X. Stämmer det eller är 
det fel?” 
 
.. 
CÅ: Har din pappa förbjudit dig att  
berätta om det här? (oklar syftning,  
ledande, förutsättande) 
 
                                                            H: Ja, han blir väldigt arg. 
                                                                (oklart instämmande på  
                                                                  ledande fråga) 
F: Har han sagt till dig, att det jag 
har gjort med dig, får du inte  
berätta för någon. (ledande igen, 
förutsättande) 
                                                            H: Ja, jag skall vara tyst. 
                                                                (oklart instämmande på 
                                                                 ledande fråga) 
F: Har pappa sagt det? 
(ledande för 3:e gången) 
                                                           H: Ja,jag skall va tyst. Nä. 
                                                                (oklart instämmande på  
                                                                 ledande fråga följt av  
                                                                 motsvar, som talar emot 
                                                                 sexuellt utnyttjande; Henrik  
                                                                 verkar här fångad i en konflikt  
                                                                 mellan att svara vad  
                                                                 förhörsledaren vill höra och  
                                                                 vetskapen om vad som  
                                                                 faktiskt inträffat.) 
Sid 8 
F: Henrik, har din pappa sagt till 
dig att du inte får tala om för någon 
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vad du och han gjort.(ledande 
för 4:e gången)                                          Gäspar stort! 
                                                        H: Ja. (instämmande svar efter 
                                                         fyra ledande frågor, som verkar 
                                                         klart genom att Henrik inte som 
                                                         förut utvecklar svaret; obs  
                                                         gäspningen) 
CÅ: Vad skulle hända om du berättade? 
(förutsättande) 
                                                        H: (Henrik avger ett omfattande  
                                                                svävande svar, vilket är  
                                                                rimligt om frågan inte är  
                                                                relevant, men svar ändå  
                                                                avkrävs honom;  
                                                                svarskollaps)  
 
Tolken säger i samband med Henriks svar bl.a. : "Jag tror han är 
okoncentrerad nu också" - en viktig bedömning som har bortredigerats i 
utskriften enligt gällande princip om bortredigering av sådant som pekar på 
bristande tillförlitlighet. Nu kan det vara så att Henrik kollapsar kognitivt 
(tankemässigt) därför att situationen är logiskt omöjlig för honom - vad 
skulle hända om han berättade något som inte hänt, men som poliserna 
hävdar har hänt? 
  
Under Henriks kommentar ställer enligt Lena Tolk den i förhöret arbetande 
tolken frågan "om vi säger pappa och Du vart tillsammans. Onanera och 
så säger han att du skall vara tyst. Om du skulle tala om det för någon 
vad skulle hända då?" Enligt Lena Tolk gäspar Henrik. Detta är en 
ledande och dubbel hypotetisk fråga och klart olämplig. Den finns inte 
upptagen i utskriften. Om frågor ställs av en tolk så skall de givetvis 
liksom all annan påverkan redovisas noggrant.  
 
CÅ: Skulle han slå dig. 
(ledande, J för in temat 
"slå dig") 
                                                        H: Nä, han har inte slagit mig, 
                                                               inte så, nä.  (mycket klart 
                                                               repeterande motsvar) 
CÅ: Har han förbjudit dig 
berätta för Eva. 
(ledande, för in "förbjudit dig"- 
temat; skall vara "att berätta" 
enl. bandet; berätta vad? -  
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oklar syftning) 
                                                        Henrik gäspar stort! 
 
Strax efter påpekar tolken: "Jag tror att han är slut. Det går inte att få 
fram så mycket".   
 
... 
Mot slutet finns följande sekvens. 
 
F: Henrik. Om vi försöker sammanfatta  
lite vad vi har sagt nu idag, så har du  
berättat vad du och din pappa har gjort 
eller vad pappa gjort med 
dig. Men beskrivning på de här dockorna.  
Men trots detta så vill du ändå flytta hem  
till Socialstad.  
Och du är inte rädd för din pappa. 
(kontrafaktiskt påstående om att Henrik 
"berättat", han har utsatts för förutsättande 
och ledande situation och tillhörande  
förutsättande. ledande och upprepade frågor; 
oklar syftning, perspektiv- 
markören "trots detta" meddelar 
F:s perspektiv) 
                                                             H: Nä, jag tror nämligen att han 
                                                                slutat med det där nu. Jag  
                                                                tror att det räcker.  
                                                                (oklar syftning - Henrik  
                                                                 har själv redovisat andra  
                                                                 teman) 
 
En nära tillhands liggande tolkning är att Henrik längtar efter sin pappa, 
som han verkar ha hindrats från att träffa, en inom socialtjänsten etablerad 
isoleringsteknik som utgör en del av påverkansmetodiken - medveten eller 
inte. När kontakten med pappan försvinner blir det lättare att 
instämma i omgivningens krav på att säga saker om pappan. Dessutom 
verkar han inte trivas i familjehemsfamiljen enl. uttalande på sid. 7, vilket 
kan sammanhänga med förhörssuggestionerna.  
                                                          
Frekvensanalys                                                                 
Även för detta förhör har jag valt ut sex teman/ord för enkel 
frekvensanalys. 
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                                   Förhörsledaren          Henrik 
 
"snopp/en"                            6                         0 
"suga/sög"                             3                         0 
"stjärt"                                  1                         1 
"stod på knä"                        2                         0 
"rädd"                                   7                         0 
"sparka/de"                           0                         4 
 
Frekvensanalysen visar att förhörsledaren driver på sexuella teman. 
Henriks bekymmer är pappas sparkande.  
 
Nej-proportionen i det fjärde förhöret 
Det fjärde förhöret innehåller 59 ja-svar och 24 nej-svar, vilket ger nej- 
proportionen 0.29, dvs. en liten ökning från det tredje förhörets 0.26. Detta 
sammanhänger med att delvis andra frågeställningar berörs, där Henrik inte 
blivit programmerad på samma sätt. Det kan nämnas att på de första två 
sidorna som gäller sexuella frågor, så inleds förhöret med 11 ja-svar och 1 
nej-svar (tillkommit genom ändring, då förhörsledaren upprepat frågan), 
dvs nej-proportionen 0.09. Henriks tendens att säga nej på sexuella frågor 
är mycket mindre än tendensen att säga nej på andra frågor.  
 
Sammanfattningsvis strider genom sin omfattande osaklighet även 
metodiken i detta förhör mot Regeringsformen, Rättegångsbalken och 
Förundersökningskungörelsen, t.ex. prövar inte chefsåklagaren alternativa 
hypoteser. Om förutsättningarna som används vid användning av dockor 
tillkommit genom omfattande osaklighet och påverkan, så kan användning 
av dessa inte tillföra några evidens. Lekbeteendet är dessutom påtagligt. 
Vilka sexuella erfarenheter som Henrik skaffat sig och på vilka sätt berörs 
inte alls, t.ex. kan det ha skett genom att lyssna på pappans och andras 
uttalanden, se andras sexuella beteenden, TV, film, video, porrtidningar 
och genom kamratkulturen på skolan. Ingen saklig grund för att hävda 
sexuellt utnyttjande från pappans sida föreligger. Däremot har 
framkommit många svar som talar emot sexuellt utnyttjande.  
Instämmande svar, särskilt vaga sådana, på förutsättande. ledande och 
upprepade frågor har inget sakligt värde. Att en förhörsledare kommer 
med en mängd förslag som  ett barn efterhand förmås att ge instämmande 
svar till är inte en sakligt godtagbar förhörsmetodik.  
 
 
Förhör 5, 0003-05-16, kl 12.40 - 13.40 
Förhörsledare är chefsåklagaren och närvarande är förutom en tolk även 
den tidigare förhörsledaren och Henriks målsägandebiträde.  
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Detta förhör finns enbart dokumenterat i form av ett i förhållande till den 
långa förhörstiden (60 min) mycket kort sammanfattande PM - givetvis 
helt oacceptabelt ur saklig synpunkt. Även detta förhör inräknat den 
information som ges till Henrik innebär en påverkan, som genom att 
förfaringssättet inte finns dokumenterat i detalj, inte kan redovisas inför 
den kommande rättegången och t.ex. inte granskas ingående i detta 
sakkunnigyttrande. Det är härvid ett varningstecken att det tidigare 
framgått hur bortredigering av viktigt material vad gäller 
tillförlitlighetsbedömning systematiskt skett i utskrifterna. Det kan också 
liksom i tidigare förhör tänkas ha funnits motevidens genom motsvar från 
Henriks sida, som inte tillvaratagits.   
Det avgörande materialet sammanfattas i följande meningar. 
"B tillfrågades om han stod fast vid de uppgifter som han lämnat i tidigare 
förhör. Detta gör han. Han säger att pappa varit stygg/elak mot honom. 
När vi utvecklar detta stygg/elak vidare, så säger B, att han haft pappans 
snopp i sin mun samt i stjärten. På fråga om detta verkligen var sant, 
svarar B ja på detta." 
Det framgår att ledande bekräftelseteknik och ledande frågor sannolikt 
använts ("stod fast", "vi utvecklar", "verkligen var sant"). Den tidigare 
omfattande användningen av förutsättande, ledande, pressande, hamrande 
och kontaminerande frågor talar också i denna riktning. I sak verkar inget 
anges utöver vad som finns i tidigare förhörsutskrifter.  
 
Sammanfattningsvis uppfyller detta förhör inte rimliga redovisningskrav 
Evidens såväl för som emot sexuellt utnyttjande från faderns sida saknas. 
Några alternativa hypoteser övervägs inte heller här. Sannolikt har 
ytterligare påverkan skett av textens formuleringar att döma.  
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Sammanfattande om påverkan vid förhörsserien 
 
Tabell 2.  Påverkanssituationen vid förhören 
 
Förhör  Närvarande     Fysisk                      Påverkande  Psykologisk 
nr, tid    män  kvinnor  situation                   frågor          situation 
 
1 (30 m)     2         2    Polis snett bakom      Ja, många      Pressad, lite  
                                                                                            sömn 
                                             
2 (75 m)     2         1    Vid bord, Gunnar        Ja, många      Fule gubben-  
                                  nära inpå. Tolk                                  -fantasi 
                                  på andra sidan.                                   Gunnar med  
                                                                                            Otålig, okonc 
                                                                                           Anpassning i  
                                                                                            slutet. Rusar 
                                                                                             iväg. 
 
3 (22 m)     3         0     I hörn med två         Ja, många      Gunnar med 
                                   män framför sig                              Vänskap med         
                                                                                           fhl antyds 
                                                                                          Anpassning  
                                                                                           från början 
                                                                                             Samband  
                                                                                           Gunnar-fhl  
                                                                                            framgår 
 
4 (40 m)     3        0      Vid vägg med tre      Ja, många      Lekintresse      
                                   män framför sig                               Anpassning  
 
5 (60 m)     4        0      odokumenterad         Ja, åtm. vissa   Anpassning  
                                                                                              antyds 
  
Minst tre vuxna har varit närvarande vid samtliga förhör och vid två av 
förhören har familjehemspappan Gunnar varit med (dock inte från början 
på förhör 2, men han var aviserad under den första delen). Rollsamman- 
blandning har förelegat vad gäller Gunnar och även vad gäller ansatser att 
etablera utomförhörsrelation med förhörsledaren.                                                                  
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Jag går nu över till korta kommentarer till övriga omständigheter som 
antytts kunna tala för sexuellt utnyttjande från pappans sida.  
 
III. Symtom, tecken etc. 
 
1. Uppgifter i polisanmälan 
- Inkontinens och bajsar i byxorna: medicinsk och psykologisk utredning 
saknas såvitt jag uppfattat, dvs. inget evidens för sexuellt utnyttjande 
föreligger. Vetenskapliga referenser saknas helt i dokumenten i denna 
fråga. I Gillbergs & Hellgrens (2002) antologi om ”Barn- och 
ungdomspsykiatri”  finns ett kapitel skrivet av överläkaren, med. dr. 
Suzanne Steffenburg om enures och enkopres, dvs. problem kring kissning 
och bajsning. I detta kapitel betonas behovet av utredning och saknas helt 
antydan om något konstaterat samband med sexuella övergrepp.  
 
- Henrik uppges vid ett flertal tillfällen (dessa specificeras inte här i vart 
fall) ha uttalat "pappa ligger i min säng och jag vill inte". Det räcker att 
konstatera att Henrik här inte gjort något uttalande om sexuella 
fenomen. Den närmast tillhands liggande tolkningen, speciellt utifrån hans 
egna teman i förhören, är att Henrik inte vill ha fadern där på grund av 
faderns berusning, rökning och till berusningen hörande beteenden. 
Uppgiften utgör inget evidens för sexuellt utnyttjande, då Henrik 
ingenstans uppges ha nämnt något om sexuella fenomen. Att Henrik 
genom t.ex. förhörsledaren påverkas via ledande frågor etc. att bejaka 
sexuella fenomen saknar värde som evidens.   
  
- Det uppges att fadern stänger in sig tillsammans med Henrik i pojkens 
rum. Detta verkar vara ett gammalt familjedynamiskt mönster kring fadern 
och innebär inget evidens för sexuellt utnyttjande. Se föreg. punkt.  
 
- Teckningar: påståenden utifrån triviala teckningar med någon sexuell 
anknytning att ett barn är utsatt för sexuellt utnyttjande (av vem?) både 
oralt och analt torde sakna vetenskaplig grund (några vetenskapliga 
referenser har inte angetts). Jag kan inte finna annat än att teckningarna är 
triviala och de flesta är uppenbarligen framåtsyftande (dvs. inte 
bakåtsyftande på något inträffat), då de innehåller påskriften "15 år" etc, 
vilken verkar sammanhänga med en intention i sexuella frågor som Henrik 
uttalat för familjehemspappan om att han skulle se nakna flickor på 
video när han blev 15 år (bil 16:10). Att en pojke, som liksom andra barn 
åldersadekvat intresserar sig för sexuella frågor, också ritar teckningar kan 
anses ligga inom normaliteten. Vetenskapliga studier visar att sexuella 
intressen, inkl. teckningar förekommer hos barn från låg ålder (t.ex. Falk & 
Ranta, 1995; Friedrich et al, 1991; Palmqvist & Robach, 1993). I övrigt 
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föreligger en svår problematik kring frågan om projektiva metoder och 
dessas validitet, vilket är ett till teckningstolkning angränsande område. 
Det föreligger knappast någon validitet ens hos dessa mer strukturerade 
metoder (se t.ex. Garb, 1995; Sjöberg, 1989).  
 
- Dockor: det hänvisas till att Henrik visat samlag etc. med dockor. Den 
internationella forskningen kring s k anatomiska dockor (se t.ex. översikt 
och värdering av Wolfner & Faust, 1994) har inte påvisat att dessa ens 
genom mer strukturerad metodik kan användas för att diskriminera mellan 
sexuellt utnyttjade och icke utnyttjade barn. Även barn som inte sexuellt 
utnyttjats visar sexuella beteenden med dockorna, t ex 
samlagspositioner (se t.ex. Boat & Everson, 1994). Falk & Rantas (1995) 
undersökning visar bl a att en del flickor före 11 års ålder leker sexuella 
lekar med s k Barbie-dockor. Det förekommer givetvis varierande orsaker 
till att barn hanterar dockor på ett visst sätt, t.ex. kan en TV-film, åsynen av 
ett samlag mellan vuxna, sexuella kamratkulturer etc. likaväl som någon 
egen erfarenhet föranleda att dockor placeras i en sexuell position. Till 
exempel Jones (1992) varnar för användning av dockor, då användare ofta 
inte förstår tolkningsproblematiken. Användare synes ibland hysa en naiv 
föreställning om att barnet mest sannolikt avbildar något som skett med 
dockorna. De destruktiva beteenden med dockorna som uppges att Henrik 
visat kan givetvis uppkomma på allehanda grunder och destruktiva 
beteenden hos barn är vanliga.   
 
- Det kan tilläggas att enligt t.ex. Falk & Ranta (1995) och Palmqvist & 
Robach (1993) så ligger även faktiska sexuella beteenden mellan barn, 
t.ex. undersökande sådana, samlagsimiterande beteenden mm inom 
normaliteten.  
- Sexuell incident på flygplan: denna är enligt vad som framkommer i 
dokumenten grovt felaktigt beskriven i anmälan (något som utgör en 
varningssignal vad gäller fabulering i dokumentationen) och skall vara av 
litet format - enligt Jörgensen (bil 15:1) så tog Henrik fram sin snopp, drog 
i den men onanerade ej och stoppade in den efter tillsägelse. Knappast 
särskilt anmärkningsvärt med tanke på Henriks svårigheter att ta till sig 
normer.  
Att Henrik tillfälligtvis tagit fram sin penis tyder närmast på att han inte 
vid denna ålder ännu införlivat de sexuella normer som gäller i vårt 
samhälle. Detta gäller även övriga offentliga beteenden med sexuell 
anknytning från honom. Kurator Kvist på Henriks skola konstaterar att 
"det är svårt att ge barn normer och regler när de är döva" (bil 18:2, 
rad 7-8). Henriks biologiska mor konstaterar att "hon inte fick uppfostra 
Henrik och sätta gränser. Denne fick göra precis som han ville för Ove 
H." (bil 9:3, rad 21-22). I övrigt kan de sexuella inslagen i pojkkulturen 
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på skolan bidra till Henriks beteende. Det kan också nämnas att Henriks 
biologiska mor pekar på hur "Ove H var sexfixerad" (bil 9:6, rad 25) - det 
kan existera såväl beteendegenetiska som sociala arv även beträffande 
sexualitet. Det uppges i bil 16:10  också att Henrik har tittat på porrfilmer 
hemma tillsammans med fadern, dvs.  sexualliberala normer i familjen 
verkar ha förelegat, vilka enligt en undersökning av Friedrich et al (1991) 
betecknas som en viktig faktor och kan påverka barns sexuella uppträdande 
utanför familjen. Utredningen är svag på denna punkt.  
I beaktande av den frekventa förekomsten av här nämnda faktorer bör inte 
en lågsannolik faktor som sexuellt utnyttjande föras fram som 
förstahandstolkning. 
  
- Andras reaktioner: t ex sägs i anmälan att Lars Jörgensen "reagerade 
kraftigt" mot Henriks beteende - detta saknar helt relevans som evidens för 
sexuellt utnyttjande. Enligt förhöret med Jörgensen (bil 15:2) "uppfattade 
han ej detta som något speciellt allvarligt" varför fabulering föreligger i 
polisanmälan. Samma kommentar gäller för socialtjänstpersonals 
känsloreaktioner på ett fotografi, som nämns i en annan handling och som 
jag och andra bedömare jag visat det för finner trivialt – ett ordinärt foto 
med två personer (Henrik och en vuxen kvinna).  
Enligt en internationell forskningsgenomgång av Okami (1995) har 
inga skadliga konsekvenser av att barn sover i föräldrars säng 
konstaterats.  
Att redovisa personliga reaktioner och fabuleringar kan betraktas som en 
form av kompensatorisk beviskonstruktion, ett sätt att söka kompensera 
ett svagt sakläge med pseudoargument.  
 
2. Uppgifter i rättsintyg 
- Encopres: det framgår inte av intyget att någon medicinsk och/eller 
psykiatrisk/psykologisk utredning skulle ha gjorts och vad den skulle ha 
resulterat i.  
 
- Det framgår av texten och de fragmentartade citaten i rättsintyget sid. 1-2 
att man liksom i polisförhören ställt ledande frågor till Henrik, dvs. 
påverkan har skett även här. Den viktigaste uppgiften synes vara "jag 
vill vara själv...pappa kommer till min säng". Den närmast tillhands 
liggande tolkningen är att han inte vill ha sin berusade pappa där. Det 
anges inte att Henrik skulle ha nämnt något sexuellt fenomen. 
 
- Otäckt med föremål i halsen: Henrik anger att han tycker det är otäckt 
med föremål i halsen. En förutsättande fråga redovisas i texten ("vad har 
du haft i munnen eftersom Du tycker att det är så otäckt?). Det nämns inget 
om hur vanliga sådana här fenomen är bland barn i hans ålder. 

76 
 



77 
 

Orsaken/erna kan givetvis variera och behöver inte ens innebära att man 
haft något i munnen. Det anges inte att detta fenomen hos Henrik (om 
iakttagelsen är korrekt) skulle ha utretts, vilket tydligen inte hindrar 
ensidiga spekulationer.  
Undvikandebetingningar (se t.ex. Schwartz & Reisberg, 1991) kan 
generellt sett uppkomma genom att någon enstaka gång ha varit utsatt för 
något, t.ex. en okänslig tidigare läkarundersökning, en tandborste som förts 
in för långt av en vuxen, något föremål vid lek, något kring föda etc. Jfr 
även vad Henrik uttrycker kring obehag av syrgasbehandling i 
förhörsmaterialet - låg denna incident före läkarundersökningen i tid?? Det 
kan också uppkomma undvikanden genom social förmedling, t ex genom 
att man hört talas om något, sett andra reagera på film eller i verkligheten 
etc. De flesta rädslor torde vara socialt förmedlade. Ingen grund har 
redovisats för en sexuell tolkning av att Henrik tycker det är otäckt 
med föremål "långt ned i halsen" - jag bedömer dessutom att många 
håller med honom. Det vore här av intresse att veta basfrekvensen för 
detta fenomen hos barn med Henriks handikapp. Henrik har själv inte 
uttalat någon sexuell koppling till fenomenet.  
Det förtjänar här att påpekas viss likhet med den brittiska Cleveland-
katastrofen (se regeringsrapporten - Butler-Sloss, 1988), som byggde på en 
läkares ovetenskapliga idé om att slapp slutmuskel i ändtarmen ("reflex 
relaxation and anal dilatation"(utvidgning), a. a., s. 14) betydde sexuellt 
övergrepp. Såväl antydningarna kring encopres och enures som reaktionen 
på föremål i halsen verkar ligga i denna spekulativa tradition med 
användning av medicinska tecken som stöd för sexuellt utnyttjande. 
Eftersom de flesta barn någon period uppvisar medicinska och/eller 
psykologiska tecken av åtminstone något slag så finns goda möjligheter att 
hävda att de flesta utsatts för sexuellt utnyttjande.  
Det bör också påpekas att spekulativa argument av det slag som finns i 
läkarutlåtandet ofta lätt låter sig vända på, t ex skulle kunna hävdas att om 
Henrik inte hade något emot föremål ned i halsen, så skulle det tyda på 
tillvänjning till oralt sexuellt utnyttjande. När ingen grund i 
kontrollerade och publicerade samt kritiskt diskuterade vetenskapliga 
undersökningar samt ingen saklig utredning av det aktuella beteendet 
används så är det möjligt att spekulativt argumentera hur som helst 
utifrån ett bakomliggande syfte. 
  
- Kroppsundersökning: inga fynd som pekar på sexuellt utnyttjande 
görs, något som är viktigt att konstatera. 
 
- Misstankar om sexuella övergrepp: sådana framförs i det sammanfattande 
avsnittet av rättsintyget. Bl.a. förs resonemanget att  
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"trots avsaknaden av sådana fynd, kan han ändå ha varit utsatt för detta, 
också under mycket lång tid". Resonemanget är korrekt men råkar gälla för 
samtliga barn i hela världen och är därför irrelevant som evidens. Om 
något barn mot förmodan skulle ha video/film-inspelats dygnet runt hela 
sitt liv kan det gå att prestera motevidens. Resonemanget är förrädiskt 
genom att det lätt inbjuder till tankefelet att något som stödjer misstanken 
om övergrepp har konstaterats.   
Det uppges att "många av de signaler Henrik ger är sådana man finner hos 
barn som varit utsatta för sexuella övergrepp". Någon precisering av vad 
som menas med "signaler" utöver att han ogillar att fadern nyttjar hans 
säng och att han tycker det är otäckt med föremål i halsen finns inte i 
slutavsnittet i vart fall, vilket knappast utgör gott underlag för uttalandet. 
Dessutom förbigås frågan om alla de andra grunder som kan ge 
upphov till samma "signaler" (tankefelen "confirmation bias"/ensidigt 
bekräftelsesökande och "imperfecta enumeratio"/ofullständig uppräkning 
föreligger) - det är som forskningen visat (t.ex. en gedigen översikt av 
Kendall-Tackett et al 1993) så att i de flesta fall när symtom, som ibland 
förekommer vid sexuella övergrepp, förekommer, så har de i de flesta fall 
inte sin grund i sexuella övergrepp, t ex kan ofta olika familjeproblem ligga 
till grund. Det varnas allmänt i internationell vetenskaplig litteratur för 
att använda symtom som belägg för sexuella övergrepp ( se t.ex. 
Kendall-Tackett et al, 1993; Myers, 1993; Underwager & Wakefield, 
1990). Ett relationslogiskt tankefel föreligger genom att en en-mångtydig 
relation tänks föreligga mellan många signaler och en enda bakomliggande 
orsak, medan verkligheten oftast uppvisar en mång-mångtydig relation, 
dvs. det föreligger ett flertal orsaker bakom en uppsättning tecken. Genom 
att inte alls beröra denna grundläggande fråga utan göra uttalanden med 
"overconfidence" (säkerheten har inte saklig täckning), så är inte den 
sammanfattande bedömningen saklig. Även frågan om lämplig 
referensgrupp för Henrik förbigås - han bör jämföras med en grupp med 
samma handikapp och inte med barn i allmänhet, när tecken värderas. 
Dessutom tillhör han en liten grupp av barn som levt länge separerad från 
sin biologiska mor och under ganska påfrestande hemförhållanden. Det 
finns andra påtagliga och mer sannolika grunder för uppkomst av 
olika tecken än sexuellt utnyttjande.  
Undersökarna anger inte heller att de skulle ha ställt ledande frågor om 
skolmiljön, kamratmiljön etc. på samma sätt som kring fadern, dvs. någon 
hypotesprövande hållning vad gäller alternativa hypoteser föreligger inte 
utan en s k ensidigt bekräftelsesökande metodik, där enbart sådant som 
kan tala för hypotesen eftersöks och anförs, men inte det som kan tala 
emot hypotesen.  
Till sist bör påpekas att ingen barnpsykiatrisk/barnpsykologisk kompetens 
redovisats för de undersökande läkarna. Jag uppfattar av beteckningarna att 
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det är en barnmedicinsk klinik som utfärdat rättsintyget, inte en 
barnpsykiatrisk. De frågeställningar som avhandlas om "signaler" etc. 
synes även gå in på barnpsykiatrins/barnpsykologins område.  
 
3. Uppgifter från familjehemmet. 
Det framgår att familjehemspappan upplyst Henrik om att man enligt lag 
måste vara 15 år för att ha samlag (bil 16:2) - jfr ålderspåskriften på de 
flesta teckningar.  
Det framgår följande passus: 
"Han säger då, Ricke våran son som är 5, tecknar han då att Ricke och han 
knullar. Ricke och våran hund knullar. Och så kör han med att min fru och 
jag och Ricke knullar." (bil 16:2) 
Detta pekar på Henriks fabuleringskapacitet och kan jämföras med hur 
han i vissa förhörssekvenser framhäver ordet "knulla".  
Det nämns att "Henrik är en pojke då som inte haft några regler och ramar 
omkring sig". Detta kan få konsekvenser för hans inlärning av samhällets 
sexuella normer.  
 
Familjehemmet redovisar några händelser, men det framgår inte ens att 
dessa måste ha haft en sexuell innebörd för Henrik. Att familjehemmet 
möjligen tolkar dem så utgör inget belägg, då alternativa tolkningar finns. 
Dessutom föreligger möjlighet av perceptuell distorsion (snedvriden 
varseblivning) utifrån förutfattad mening, felaktig minnesrekonstruktion 
mm. Dessutom bör generellt källkritiskt påpekas att jag uppfattat ett 
återkommande mönster i många problematiska ärenden att familjehemmen 
rapporterar anmärkningsvärt underliga händelser rörande vad ett placerat 
barn gjort, sagt mm. Det finns generellt skäl att vara vaksam på de negativa 
föreställningar rörande de biologiska föräldrarna som tydligen lätt 
utvecklas (inte sällan finns en social konflikt) och sannolikt bidrar till 
uppkomsten av negativa uppgifter - detta sker antagligen omedvetet genom 
inverkan av förutfattade meningar, skvaller, perceptuell distorsion, 
felaktiga tolkningar, felaktiga minnesrekonstruktioner mm.  
 
4. Tidsrelationer 
0001-03-30 säger familjehemspappan att Henrik inte berättat att han blivit 
utsatt för något sexuellt av sin pappa ("Inte något sexuellt", bil 16:2). Då 
har första förhöret, men ännu inte det andra förhöret ägt rum. 
0001-05-05 äger det andra förhöret rum som delvis handlar om den "fule 
gubben" och slutar med att Henrik, otålig att träffa en kompis, på slutet 
instämmer i allt och rusar iväg. I förhöret hade fantasihistorien om den fule 
gubben genom kontaminerande växlingsteknik av förhörsledaren kopplats 
till pappan.  
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0002-01-14 säger familjehemspappan att "Henrik efter förhöret på 
Ekskolan 0001 började berätta mer och mer om vad han blivit utsatt för" 
(bil 16:5). "Efter förhöret XXXX så har Henrik i omgångar berättat, att 
han haft pappas snopp i munnen och att han tyckte detta var äckligt. 
Dessutom har han för dem berättat att pappan haft snoppen i hans stjärt."  
Det är alltså EFTER det andra förhöret som de teman förhörsledaren fört 
fram om pappan dyker upp i familjehemmet och sexualiseringen 
accelererar. Det andra förhöret har då också delvis varit en repetition av 
inlärningen i det första förhöret.  
De psykiska påfrestningarna på Henrik framgår också klart. 
"Under den period som han utreddes och besöktes av leg psykolog-
psykoterapeut PP hade han problem med att hålla sin avföring. Just den 
här perioden så ´tömde han sig´ säger Gunnar" (bil 16:7) 
 
0002-01-25 äger det fjärde förhöret med Henrik rum och då suggererades 
Henrik upprepat att flytta hem till sin pappa ( t ex "Vill du hem till 
Socialstad. Till din pappa." sid. 3, "Så du vill tillbaka hem till Socialstad" 
sid 4 osv.) och han uttalade i förhöret att det inte var bra i familjehemmet. 
0002-02-14, dvs. något efter förhöret säger familjehemspappan  
"När Henrik kommit hem efter det sista förhöret som undertecknad höll 
med honom så sa han, att det var skit hos oss. Det var bättre i Socialstad." 
(bil 16:8). Familjehemspappan är tydligen ovetande om vad som 
suggererats vid förhöret och för vagt fram följande: "har fått den 
uppfattningen att det finns någon påverkan från någon vid eller i 
anslutning till skolan". Detta är rätt då förhöret ägde rum på Ekskolan! 
Även denna tidsföljd av material bestyrker hur material i polisförhör 
efteråt blir till uttalanden i familjehemmet. 
 
Påfrestningarna på Henrik av polisförhören framgår även 0002-02-14. 
Familjehemspappan säger: 
"Efter sista förhöret har Henrik haft mardrömmar igen. Han sätter sig då 
upp i sängen och skriker ut sin rädsla. Han svettas. Han springer på 
toaletten .När vi frågar vad det är han drömmer så säger han pappa. 
Pappa sparkar och slår honom." 
Observera att det är Henriks egna teman som här nämns, inget om sexuella 
teman. Faderns faktiska beteende verkar ha varit fullt tillräckligt för att ge 
upphov till mardrömmar. Förhören river upp gamla minnen och känslor 
kring detta och innebär på det sätt de genomförs omfattande psykisk 
misshandel utförd av polis och åklagare. Tydligen har saknats insikt om 
hur illa ett barn kan må av brutala, hamrande polisförhör.   
Familjehemsmamman nämner dessutom samma datum att 
"Henrik har på senare tid till och ifrån både kissat och bajsat ner sig". 
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Ännu en förhörseffekt - förhörseffekterna omfattar såväl uttalanden i 
familjehemmet som symtomökning.  
Åklagaren och polisen bör ha en del att begrunda vad gäller de 
påfrestningar man utsatt Henrik för genom pressande och osakliga förhör, 
när man inte ansåg sig kunna nöja med det första förhöret. Föreskriften om 
ett förhör i Förundersökningskungörelsen har sina välmotiverade grunder.  
  
Det nämns i bil 16:11 att pappa skulle ha dragit ner byxorna på Henrik i 
soffan, när han var tre år. En fråga: när slutade Henrik med blöjor?   Om 
pappan varit "berusad" som det sägs, så kan detta ha gett händelsen en 
känslomässig karaktär som gör att Henrik minns den.  
 
5. Förhör med vårdare Britt Andersson, Ekskolan 0002-01-24 (bil 22) 
Av detta framgår bl.a.  
"Andersson hade av familjehemsmamman fått höra att Henrik i 
familjehemmet sagt att pappan utsatt honom för något sexuellt. Hon 
frågade därför Henrik då det blev bekant om händelsen i skogen, om det 
var sådant som han och hans pappa gjort. På detta hade Henrik nickat." 
Ledande fråga, kanske flera stycken har alltså ställts. Vidare framgår bl.a. 
"Andersson har även av Individ- och familjeomsorgen fått höra att Henriks 
placering berodde på sexövergrepp". (bil 22:4)  
Om så är fallet har socialtjänsten fabulerat ihop sexövergreppen i den mån 
de skulle anses begågna av fadern, då ingen rättsligt prövad saklig grund 
existerat.  
 
Skvaller har alltså cirkulerat kring Henrik, vilket kan vara 
förväntansskapande. Åtminstone en förutsättande fråga har uppenbarligen 
ställts. Individ- och familjeomsorgen har spridit sakligt ogrundade 
föreställningar kring Henrik, som också kan ha bidragit till att påverka 
honom. Etiken i detta är anmärkningsvärd liksom förhållandet till 
grundlagens föreskrift om "saklighet och opartiskhet".  
 
Andersson menar också att händelsen i skogen, då Henrik sugit på någon 
kamrats snopp, "har nog hänt" - en bedömare nära den sexuellt färgade 
pojkkulturen på skolan.  
 
6. Övrigt material 
- Kvävningssymtom: en uppgift från bl.a. skolsköterskan. Medicinsk och 
psykologisk utredning saknas i materialet. Har tolkats som 
sammanhängande med oro av skolsköterskan. Elevhemspersonal (bil 
37:22) uppger att “när Henrik Helgesson stressar upp sig, slår han sig 
för bröstet och får panik för att han inte kan andas". Enligt 
socialtjänstens handläggare Socialqvist har detta kopplats till oralt sexuellt 
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utnyttjande - givetvis en spekulation av samma slag som många underliga 
tolkningar enligt den ovetenskapliga freudianska likhetsprincipen (se 
Scharnberg, 1993), t.ex att orm skulle symbolisera penis eller att eksem 
runt munnen tyder på att en person varit utsatt för oralt sexuellt umgänge. 
Som Scharnberg påpekat härrör sådana föreställningar från vidskepelsens 
domäner, t.ex. att en harläpp förklaras av att modern blivit skrämd av en 
hare under graviditeten. Det är lämpligt att utreda och införskaffa saklig 
grund FÖRE en handläggare betald av skattemedel åsätter en människa en 
avancerad sexuell etikett.  
 
- Sexfixerad: se kommentar tidigare ang. incident på flygplan. Det kan 
tilläggas att t ex  kamraten Daniel bedöms som sexfixerad av Jörgensen 
och denne Daniel "tecknade ofta sexord och även då Daniel och Helgesson 
reste samtidigt". Personlighetsmässigt verkar Henrik vara benägen till 
andra fixeringar, t.ex. nämns "skor och skonummer" i materialet (bil 19). 
Kurator Kvist talar utan att hänvisa till någon utredning om möjligheten av 
"hjärnskada" (bil 18:10, andra raden från slutet). Att fixeringstendenser 
även skulle kunna gälla sexuella frågor ter sig ligga nära tillhands i 
sådana personlighetsperspektiv och med den rådande sexuellt 
intresserade kamratkulturen. Psykolog Klar (bil. 19) nämner att Henrik 
"liksom fastnar i det han håller på med". Hon uppger också att han har 
"viss svårighet att ta till sig  det han blir lärd". Att använda sexuella teman 
kan också vara ett sätt att hävda sig socialt. I bil 20 bedömer läraren 
Johansson att "Henrik hade väldigt mycket tecken för sex. Vid den 
tidpunkten bodde han ihop med något äldre elever. Henrik gjorde tecken 
för samlag. Just detta tror Johansson, att han ´hämtade in´ från de äldre 
eleverna." "Hon anser honom inte onormalt sexfixerad". Detta sista 
uttalande pekar på hur bedömarnas värderingar spelar stor roll vid 
bedömningar av sexuella beteenden (se även Palmqvist & Robach, 1993). 
Det framgår också av bil. 21 att Henrik bedöms ha "svårt att skilja på 
fantasi och verklighet" - en viktig upplysning vid bedömning av innehållet 
i polisförhören och kan innebära en förhöjd suggestibilitet. För övrigt 
saknas en förutsättningslös psykologisk utredning angående Henriks 
eventuella sexfixering. Polisförhören har t.ex. inte alls inriktats mot 
varifrån Henrik kan ha fått sexuella erfarenheter, t.ex. hemmiljön 
(frånsett pappans eventuella sexuella utnyttjande), daghemsmiljön, 
familjehemmet, kamratmiljön, den aktuella skolan, media. 
Skolstadspolisens kamratförhör pekar dock på sexuella fenomen i 
skolmiljön. 
 
- Minnen av Henriks beteenden på daghem, i familjehemmet m.m. Det 
förekommer några uppgifter t ex om att Henrik skulle ha slickat på en 
docka, att han skulle ha stått i en viss ställning som uppfattats som sexuell 
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osv. Dessa uppgifter kan inte utgöra rimliga evidens av flera grunder. T.ex. 
är det ur källkritisk synpunkt vanligt med varseblivningsfel utifrån 
förutfattade meningar, tolkningsfel utifrån iakttagarens tolkningsrepertoar, 
minnesfel och minnesrekonstruktioner som inte stämmer med vad som 
faktiskt hände, bortfall av situationsdetaljer som skulle ha förändrat 
innebörden (s.k. dekontextualisering av uppgifter). Uppgifterna har låg 
tillförlitlighet (bristande reliabilitet). När personer som har en klar 
sexuellt inriktad tendens i sin inställning och i sitt uppgiftslämnande 
levererar uppgifter finns dessutom extra anledning att se upp. Om vi godtar 
uppgifterna som tillförlitliga så har vi att ta ställning till frågan om 
uppgifternas validitet - vad föreligger för samband med vad? Om t ex ett 
barn slickar en docka, så behöver detta inte ens ha en sexuell innebörd för 
barnet som kan vara okunnigt om ett sådant sexuellt beteende utan vara 
utslag av vanligt nyfikenhetsbeteende, som barn använder för att utforska 
världen. Det kan också t.ex. betyda att barnet åsett vuxensexualitet in vivo 
eller på film etc. och utför en beteendeimitation, också något vanligt hos 
barn.. Det kan även betyda att barnet sett ett annat barn göra så. Osv.  
Tolkningen att barnet varit utsatt för något sexuellt är endast en 
tolkning med låg sannolikhet som har att konkurrera med ett antal 
andra tolkningar, varav en del har avsevärt högre sannolikheter.  
Dessutom bör vi i sådana här sammanhang ha tillgång till basfrekvenser för 
aktuellt beteende för referensgruppen till barnet, t.ex. samma kön, ålder 
och handikapp. Det förekommer en vid variation av sexuella beteenden hos 
barn och de få data som finns antyder betydande frekvenser (Falk & Ranta, 
1995; Friedrich et al, 1991; Palmqvist & Robach, 1993). För äldre 
daghemsbarn förekommer t.ex. pratsex, onani, samlagsrörelser, sexuella 
lekar, sexuella teckningar m.m. med avsevärda frekvenser enligt 
personalbedömningar. Längden på den tidsperiod (vilken är mycket lång i 
Henriks fall) som används vid en bedömning höjer givetvis basfrekvensen. 
Till exempel är sannolikheten att ett barn skall visa ett underligt (nu kan 
underligheten ligga hos den vuxne iakttagaren, som ibland har speciella 
värderingar eller vill se fel) beteende över en lång tidsperiod, t.ex. 3 år 
mycket större än om perioden är 3 månader. I Henriks fall återfinns just 
sökandet över en lång tidsperiod. Det är också ett trist strategiskt, för att 
inte säga socialpolitiskt faktum att sökande brukar selektivt inriktas mot 
vissa barn, medan mängder av underliga beteenden hos andra barn som inte 
är föremål för myndigheternas intresse ignoreras. Därigenom uppkommer 
lätt föreställningar att en del rapporterade triviala händelser skulle vara 
ovanliga och betydelsefulla. I Henriks fall synes vissa sådana 
föreställningar föreligga. De befintliga kulturellt understödda eller 
privat konstruerade tolkningsrepertoarerna verkar spela stor roll för 
om människor lägger märke till händelser och för hur de tolkas. Ofta 
har dessa tolkningsrepertoarer associativ, ologisk och 
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verklighetsfrämmande karaktär. Det som är trivialt ur ett 
forskningsperspektiv kan lätt bli något speciellt för människor med andra 
av myter, fördomar etc. kontaminerade perspektiv. Om ett barn skriker fula 
ord eller gör några obscena gester, så tror en del på fullt allvar, åtminstone 
när det gäller vissa barn, att den mest sannolika förklaringen skulle vara 
incest. Sådant har uppväxande barn förmodligen gjort i alla tider på 
normala grunder, dvs. inlärning från vuxna förebilder och äldre barn - 
numera i hög grad genom media.  
Det framgår t.ex. av en skrivelse från social myndighet den 25 jan 0001 att  
"familjehemmet har haft funderingar kring ett fotografi som Henrik är fäst 
vid. Det är en bild med Eva och Henrik”. Familjerättssekreteraren har 
också reagerat över bilden, som framkallat olustkänslor, som de ej kan 
förklara." 
Jag kan inte se något märkligt med bilden och kan lätt förstå att Henrik är 
fäst vid den. En av de andra professionella bedömare jag visat den för 
gissar att de som reagerar har svårt för närhet eller inte själva fått uppleva 
detta. Att i tjänsten skriva in ovanstående stycke i ett papper tyder alldeles 
frånsett de dunkla känslomässiga grunderna på ett gravt tankefel - 
tjänstemannens känslor kan aldrig vara relevanta i bedömningen (i så 
fall kan en nitisk tjänsteman med viss känsloinriktning lätt göra vartenda 
barn han/hon behagar till incestoffer) - det är sakförhållandena kring 
Henrik som är relevanta och till dessa hör att Henrik är "fäst vid" bilden, 
något som motsäger familjehemmets och tjänstemännens idé. Det kan 
påpekas att detta att vara fäst vid någon/något inte är ett 
undvikandebeteende gentemot något obehagligt. Det ur saklig synpunkt 
ointressanta uttalandet i citatet verkar säga en hel del om den mentala 
atmosfär i vilken idéerna om att Henrik var sexuellt utnyttjad har 
vuxit fram med känslolivet hos sociala myndigheters aktörer som viktig 
faktor. Frågan är vem som är sexfixerad i detta ärende?   
 
7. Kombinationen aggressivt beteende och pedofili sällsynt 
Det har sedan länge påtalats i facklitteratur och även av praktiskt 
verksamma rättspsykiatrer och rättspsykologer att kombinationen av 
aggressivitet/våldsbeteende och pedofili/sexuella övergrepp på barn är 
sällsynt.   
 
Psykiatriprofessorn Ottosson (2001) skriver i sin lärobok i psykiatri (min 
understrykning) att 
 
”De som gjort sig skyldiga till övergrepp på barn har ofta en omogen 
personlighet. De är inte lika kriminellt belastade som våldtäktsmän och 
har sällan gjort sig skyldiga till våldsbrott.” 
 

84 
 



85 
 

Sandnabba, Christianson & Granhag (2008) konstaterar att det finns 
sexualförbrytare som ”närmast är blyga och tillbakadragna, t.ex. en stor 
del av dem som begår övergrepp mot barn”.  
 
Enligt samma författare gäller att 
”Andelen sexualförövare som är sadistiska har uppskattats till 
ungefär 2-5 procent (Langevin, 1990). Offer för sexuella sadister 
är till övervägande delen vuxna (87procent)...(Freund, Watson &  
Dickey, 1990).” (Betr ref se Sandnabba m.fl.2008) 
 
I det här aktuella fallet så hävdar åtminstone barnet att den misstänkte 
fadern skall ha upprepat uppvisat aggressiva beteenden.  Om dessa 
vittnesmål antas ha någon tillförlitlighet, så uppkommer den sällsynta 
kombinationen av aggressiv personlighet och sexuella övergrepp på barn. 
Att kombinationen är vanlig i konfliktladdade utredningsmaterial med 
påståenden om sexuella övergrepp är en annan historia som nog har med 
strävan att maximera anklagelserna att göra.  
 
Howitt (1995) har i sin bok om pedofili påtalat de mjuka, manipulativa 
strategier som pedofiler använder gentemot barn. Detta stämmer inte väl 
med den påstått aggressiva personliga stil hos den utpekade som hävdas i 
det här aktuella fallet.   
 
8. Sexuellt övergrepp på egen son sällsynt 
I det här aktuella fallet hävdas att en far skall ha begått sexuella övergrepp   
 på sin son.  Enligt en forskningsgenomgång av Rice & Harris (2002)  så 
gäller  att (min understrykning) 
 
”sons are extremely unlikely to be molested by fathers even though 
extrafamilial molesters often target boys” 
(det är extremt osannolikt att söner blir utsatta för sexuella övergrepp av 
sina fäder även om förövare utanför familjer ofta ger sig på pojkar) 
 
Det kan anmärkas att om anklagelserna mot fadern i detta fall skulle trots 
avsaknad av hållbara evidens vara riktiga, så skulle två sällsynta 
förhållanden vara förhanden samtidigt: (1) att pedofili kombineras med 
aggressivt beteende och (2) att en far begår sexuella övergrepp på egen 
son.  
 
IV. Slutsatser av granskningen 
Följande slutsatser kan dras utifrån granskningen av det befintliga 
förundersökningsmaterialet. Det bör därvid påpekas att detta är 
skevt/partiskt genom att stor vikt lagts vid att dokumentera sådant som 
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föreställts tala för hypotesen om sexuellt utnyttjande, medan sådant som 
talar emot inte eftersökts i samma omfattning. Denna snedvridning i 
materialet bör påverka slutsatserna till betydande nackdel för Ove 
Helgesson, t ex borde mer material ha tagits fram om Henriks exposition 
för sexuella fenomen och sexuella erfarenheter och ett grundligare material 
ha förelegat om Henriks personlighet och de medicinska fenomenen.   
 
I. Utredningsmetodik 
1. Utredningsmetodiken har ur saklighetssynpunkt varit icke acceptabel. 
Grundfelet är att utredningsmetodiken i liten utsträckning har varit 
hypotesprövande, dvs. 
a) material för men i liten utsträckning emot hypotesen har eftersökts 
och dokumenterats (metod- och tankefelet "confirmation bias"/ensidigt 
bekräftelsesökande föreligger) och 
b) alternativa hypoteser har knappast ställts upp och prövats. 
dvs. utredningsmetodiken har på viktiga punkter varit ofullständig - 
tankefelet "imperfecta enumeratio" (ofullständig uppräkning av alternativa 
tolkningar m.m. ) föreligger. 
 
2. Utredningsmetodiken har inneburit omfattande påverkan på Henrik 
genom  
a) omfattande användning av förutsättande, ledande, pressande, 
hamrande, kontaminerande växlingsteknik, hypotetiska m.fl. felaktiga 
frågor samt s.k. "discounts" (ignoreranden eller nedvärderingar av vad den 
förhörde säger) i  polisförhör, vid läkarundersökning och sannolikt i andra 
sammanhang, t.ex. vid samtal i familjehem och med personal. 
b) omfattande upprepning av förhör och frågor 
c) konstruktion av sociala påverkanssituationer i samband med 
förhören med 3-4 vuxna närvarande   
d) uttröttning, otålighetssituationer   
e) beröringssuggestioner 
f) rollsammanblandningar (familjehemspappan, förhörsledaren, även 
tolken i något fall) 
 
3. Förhörsutskrifterna, speciellt för förhör nr 2, undanhåller ett stort antal 
tydliga evidens för bristande tillförlitlighet. Systematiska 
bortredigeringar har genomförts, vilket innebär brott mot den 
grundläggande principen om öppen redovisning  av underlag i sak.   
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II. Saklig grund för påstående om sexuellt utnyttjande från den biologiske 
fadern 
 
1. Inga evidens som talar för sexuellt utnyttjande har framkommit i det 
befintliga materialet. Alla bejakanden och uttalanden med sexuell innebörd 
från Henrik har föregåtts av tillförsel av sexuell information genom 
förutsättande, ledande, pressande, hamrande, kontaminerande, hypotetiska 
etc. frågor/påståenden samt s.k. "discounts" (ignoreranden) från 
förhörsledaren och sannolikt andra vuxna. Det kan på grundval av hårda 
textdata inte bestridas att förhörsledaren för in de sexuella temana, inte 
Henrik. Det  kan inte heller bestridas att Henrik framför andra teman än 
de inblandade vuxna.  
 
Efter förhör har Henrik fört fram sexuella teman i familjehemmet, dvs. 
förhören har lett till en inlärning med karaktär av ökande sexualisering. 
Inlärning av sexuella teman och även sexuella erfarenheter har enligt 
befintliga evidens skett på Ekskolan  i Skolstad . En samverkan mellan 
förhörspåverkan och påverkan i skolmiljön föreligger sannolikt vad gäller 
uppkomsten av sexuella teman, t ex "fule gubben" och hantering av en 
repertoar av sexuella ord.   
 
2. Omfattande evidens som talar emot sexuellt utnyttjande finns i 
materialet i form av  
a) att Henrik på eget initiativ upprepat tar upp icke-sexuella teman 
(alkoholbeteende, rökning, besvärande fysiska sociala beteenden) rörande 
fadern, vilka Henrik upplevt som besvärande och sannolikt mått dåligt av 
b) att Henrik i förhören avger ett betydande antal s.k. motsvar på ledande 
etc. frågor, vilka talar emot sexuellt utnyttjande 
c) att Henrik ger vaga svar, ändrar på vissa svar, och motsägelser 
uppkommer 
d) att Henrik trots vad han bejakat på ledande etc. frågor vill flytta hem till 
sin pappa. dvs. undvikandebeteende uppvisas inte i hans tänkande om 
detta. 
 
3. Det finns som påvisats närmare tillhands liggande/mer sannolika 
förklaringar till de beteenden som möjligen kräver en förklaring, t.ex. 
Henriks sexfixering (som ev. ligger inom normalvariationen för elever på 
skolan), vilken har påtaglig koppling till bl.a. kamratmiljön. Att Henrik inte 
vill ha fadern i sitt och rum och i sin säng förklaras i första hand med det 
som Henrik själv anger om alkohol, våld m.m. Det är helt och hållet en idé 
från myndighetspersonerna att detta skulle ha en sexuell innebörd - detta 
gäller även övriga anförda beteenden.  
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4. Flera av de karakteristika som enligt internationell och svensk 
facklitteratur utmärker icke sakligt grundade fall av anklagelser 
rörande sexuellt utnyttjande föreligger, t.ex.  
- känsloengagemang för anklagelsen 
- upprepade förhör med samma bekräftelsesökande inriktning 
- successiv stegring av utsagor med inslag av maximeringsbeteende,  
  vaghet, motsägelser mm 
- förutsättande, ledande, pressande, hamrande och kontaminerande  
  frågor, som dessutom på omfattande sätt upprepas 
- olämpliga påtryckningar i förhören 
- en övertygad omgivning och en övertygad förhörsledare 
- belägg för utredningsmetodiska tankefel, bl. a. felaktig hypotesprövning 
genom ensidigt bekräftelsesökande, ensidig tolkning av vanliga typer av 
tecken, bortseende från basfrekvenser, bortseende från alternativa 
tolkningar (tankefelet imperfecta enumeratio), tvärsäkra uttalanden utan 
rimlig saklig grund (tankefelet “overconfidence“), användning av 
irrelevanta argument (t ex egna känsloreaktioner blandas in) 
- evidens för alternativa uppkomstbetingelser (hemmiljö, kamrater, skola, 
media) föreligger, men har föga beaktats i utredningsmetodiken. 
 
Den sammanfattande slutsatsen är  
att detta fall utmärks av omfattande osaklighet och partiskhet i 
utredningsmetodiken i strid med gällande lagstiftning och av uppkomst 
av  omgivningsinducerade utsagor hos barnet genom en över lång tid 
pågående, repetitiv och successivt stegrad inlärningsprocess, där även 
skolmiljön bidragit. Sannolikt har falska minnen skapats genom 
omgivningens omfattande påverkan, så att barnet nu självt tror på att de 
uppgifter omgivningen (inte barnet) fört fram är sanna. 
  
Det av Ceci et al (1994) påtalade "source misattribution error", dvs. 
felaktig tillskrivning av var uppgifterna kommer ifrån (ursprunget), 
föreligger sannolikt, t ex uppger sig Henrik i starten av förhör nr 2 inte 
komma ihåg vad man pratat om i förhör nr 1 med dess omfattande 
påverkan på honom. De långa tidsperioderna mellan förhören bör gynna 
uppkomsten av "source misattribution error", dvs. Henrik kommer då inte 
ihåg hur föreställningarna uppkommit utan kan tro att han faktiskt varit 
med om det som förhörsledaren och även andra antytt och påstått i t.ex. 
ledande och förutsättande frågor tidigare. Erfarenheter i skolmiljön kan 
också ha tappat sitt ursprung i Henriks minne och genom förhörspåverkan 
ha kopplats till pappan. Henrik är som framgår av förhören även beredd att 
koppla sexuella fenomen till Gunnar. Det hade enligt min bedömning även 
gått att med den aktuella pseudo-förhörsmetodiken "visa" att Gunnar hade 
gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av Henrik. Det kan som jämförelse 
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nämnas att i den norska Bjugn-saken så blev den inblandade länsmannen 
på fullt allvar anklagad för sexuella övergrepp, men frikändes liksom 
övriga så småningom. Under vuxenpåverkan har i ett antal sociala 
katastrofer utomlands barn förmåtts föra fram de mest orealistiska sexuella 
anklagelser. Barnen har uppenbarligen liksom under 1600-talets 
häxprocesser själva i stor utsträckning trott på sina uppgifter, som varit 
omgivningsinducerade.  
   
Det framgår både av själva innehållet i förhören och av uttalanden om vad 
som hänt i samband med och efter förhören att Henrik utsatts för allvarliga 
psykiska påfrestningar till följd av felaktig förhörsmetodik. Ett sätt för 
honom att möta och reducera dessa påfrestningar har varit att anpassa sig 
till omgivningens tydligt uttalade krav om vissa svar på frågor. 
Anpassningspunkten inträffar med hjälp av den starka 
otålighetssituationen (att få träffa en kompis kl 3) och den långa 
tidspressen (75 minuter + 25 minuter paus) samt den sociala pressen med 
tre vuxna under förhör nr 2, som avslutas med en mängd instämmande 
svar. Familjehemspappan är med på detta förhör och därefter så uttalas 
även likartade uppgifter i familjehemmet - det framkommer klart på bandet 
hur fysiskt påträngande och ledande familjehemspappan uppträder i 
förhöret.  
 
V. Teoretisk diskussion 
Sakkunnigyttrandets uppdrag har fullföljts i och med de preciserade 
analyserna och de av dessa följande slutsatserna ovan. Det kan dock 
därutöver ha ett visst intresse för de berörda att något allmänteoretiskt 
diskutera några paralleller till fallet, där jag utgår från slutsatserna ovan. 
De metoder som här använts har, som framgår av  Wächters (1965) 
utmärkta bok om hjärntvätt, avsevärda likheter med metoderna vid s.k. 
hjärntvätt av vuxna, t ex upprepningar och indoktrinering som innebär en 
total påverkan på individens reaktioner, dubbelspråk som inger osäkerhet,  
krav på angiveri, försättande i regressiva tillstånd där förhörsledaren 
bestämde vad fången skulle tänka.  
En annan relevant teoretisk parallell utgör Milgrams (1975) välkända 
lydnadsexperiment, där vuxna försökspersoner försattes i en situation där 
de uppmanades av en försöksledare att administrera livshotande elstötar till 
andra människor som bestraffning vid föregivna inlärningsexperiment. De 
flesta försökspersoner lät sig påverkas att göra detta. De var inte 
självständiga nog att stå emot. I det här aktuella fallet är det inte fråga om 
enstaka experiment utan om en beroendesituation till omgivningen i vilken 
omgivningen under lång tid uppmanar barnet (inte en vuxen märk väl) att 
lämna av omgivningen föreskrivna uppgifter om pappan. 
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En ytterligare parallell utgör det kända fängelseexperimentet av Haney, 
Banks, & Zimbardo (1973). Vid detta indelades frivilliga försökspersoner 
slumpmässigt i fångar och fångvaktare. Experimentet var tänkt att pågå i 
två veckor men fick avbrytas efter en vecka på grund av den extremt 
förnedrande behandling som “fångvaktarna“ utsatte “fångarna“ för. 
Bauman (1989, s. 229ff) menar i sin analys av detta experiment att  
“Det som verkligen hade betydelse var att vissa personer gavs en 
fullkomlig, odelad och oinskränkt makt över vissa andra personer“.  
Det är med nödvändighet så att utredande rörande enskilda människor i 
vissa fall kan innebära maktutövning. I detta fall syftar jag närmast på att 
Henrik utsätts för omfattande maktutövning och förnedring, när han 
isoleras från sin pappa och han lärs att säga saker om sin pappa, får träna in 
myndigheternas “sanning“ om pappan.   
Vad gäller sexuella anklagelser utgör de s.k. “Munchhausen syndrome by 
proxy“-fallen (se t.ex. Hains Barker & Howell, 1994) en i detta fall 
intressant parallell. Vid detta syndrom så påverkar en förälder barnet så 
att det visar upp symtom på sexuella övergrepp (som inte ägt rum). I 
detta fall finns tecken i materialet på ett starkt icke sakligt grundat 
engagemang hos socialtjänsten och familjehemmet i frågan om sexuella 
övergrepp. Rollen som familjehem verkar kontamineras med polisiära 
ambitioner att få fram evidens mot fadern och familjehemspappan 
förekommer märkligt nog även som deltagare i två förhör. Ett familjehem 
skall givetvis inte fungera på detta sätt med sammanblandning av uppgifter 
och som något slags polisassistent, vilket skapar en destruktiv situation för 
barnet - speciellt om misstankarna är ogrundade.  
 
Det bör påpekas att det finns en allvarlig forsknings- och 
utbildningsproblematik rörande det slag av utredande som här varit 
aktuellt - stor brist föreligger både på forskning och kritisk-saklig 
utbildning. Okunnigheten och bristen på träning är en mycket viktig faktor. 
Det har ofta påtalats från olika håll att ett flertal yrkesgrupper såsom 
läkare, psykologer, jurister, socialarbetare och polisens förhörsledare har 
otillräckliga kunskaper och träning vad gäller kritiskt tänkande och 
utredningsmetodik. De utredningsmetodiska problem som aktualiseras i 
detta fall har en omfattande spridning både i Sverige och utomlands 
(se t.ex. Jones, 1992; Underwager & Wakefield, 1990), även om de 
urartade förhören i detta fall tillhör de värsta i branschen.  
  
VI. Efterskrift 
Efter att mitt sakkunnigyttrande kom låg chefsåklagaren på fallet i cirka 
trekvarts år, varefter domstolen tröttnade och satte upp målet till en 
tidpunkt cirka ett år efter detta yttrande och jag kallades som sakkunnig. 
Tre veckor före rättegången gav chefsåklagaren upp målet och rättegången 
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inställdes. Pojken hade kallats till domstolen och meningen var att jag 
skulle vara närvarande i samband med hans vittnesmål, vilket jag hade 
rekommenderat att det skulle tas fram en utskrift av före mitt vittnesmål 
som sakkunnig, så att den sakliga grunden för bedömning kunde innefatta 
även detta. Enligt uppgift från faderns jurist skall pojken ha svängt i sina 
uppgifter inför chefsåklagaren, men detaljerna är okända för mig. Genom 
sin oprofessionella myndighetsutövning och förhalning har chefsåklagaren 
i flera år föranlett att pojken inte fått träffa sin far och åsamkat pojken och 
fadern lidande. Detta fall hade inte aktualiserats av pojken själv utan verkar 
ha sin upprinnelse i fabuleringar eller en form av organisationspsykos med 
sexuella vanföreställningar inom socialtjänsten, som ledde till att pojken 
med extremt undermålig polisiär utredningsmetodik pressades att göra 
uttalanden. Det finns åklagare som tämligen omgående skulle ha insett att 
utredningsmetodiken inte var hållbar, men så var inte fallet här. Frågan är  
här om inte polis och åklagare i alltför hög grad låtit sig påverkas och 
styras av familjehemmets och socialtjänstens sexualfixerade 
föreställningsvärld.  
 
VII. Tankefel: en summering 
En mängd tankefel (se t.ex. Baron, 1994; Edvardsson, 2003; Hardman, 
2009; Pohl, 2004; Reisberg, 2010)  kan konstateras eller antyds i 
fallmaterialet. Bakom metodfel finns tankefel. Beteckningarna nedan kan 
överlappa eller ibland avse samma sak. Kan man inte uppfatta ett tankefel 
med hjälp av en beteckning så kan det gå med hjälp av en annan.  
 
- additionsprincipen (se Ankarloo, 1971) användes under häxprocesserna i 
1600-talets Sverige. En mängd mindre påstådda evidens sammanfördes och 
summan av dem ansågs ha bevisvärde. Principen har sedan många år 
använts i socialtjänstens utredningsarbete. Bortser man från logik och 
källkritiska invändningar rörande anförda uppgifter så kan nog de flesta 
vuxna anklagas för att vara t.ex. dåliga föräldrar eller sexförbrytare med 
hjälp av denna princip. Principen kan tillämpas genom att påverka barn 
till uttalanden, som sedan kan adderas och anföras och med källkritiskt 
ignorerande av hur de uppkommit. Även på 1600-talet förekom som 
påverkansteknik att man tog pauser i barnförhören efter vilka barnens 
uppgifter ”förbättrades”.  
 
- alternativa möjliga hypoteser ignoreras, dvs. formuleras och prövas inte. 
 
- anatomiska dockor används i polisförhör suggererande och till störande 
lek. Ännu ett exempel på felaktig användning av anatomiska dockor 
föreligger här. Sådana skulle möjligen kunna användas för att givet att 
övergrepp ägt rum vara ett hjälpmedel att mer exakt visa ställningar och 
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beteenden vid genomförande av övergrepp. Manipulering av dockorna utan 
att övergrepp klarlagts kan inte utgöra evidens för något. Barn som inte 
varit utsatta kan också manipulera dockorna i sexuella positioner. Den 
utredare som inte förstått suggestionsproblem i samband med förhör bör 
absolut inte ta in anatomiska dockor – jag har aldrig sett dem korrekt 
använda, däremot har jag sett förhörsledare ge suggestioner med hjälp av 
dockorna. Att ett barn imiterar en förhörsledares manipulering av dockor 
tillför förstås inget i sak och kan leda till upplärning av barnet.  
 
- basfrekvensfel, dvs. vanligheten hos ett beteende beaktas inte när det 
anförs. Det prövas i utredningen t.ex. inte hur vanliga barnets beteenden är  
i jämförelse med en rimlig referensgrupp såsom de andra pojkarna i samma 
ålder på barnets skola.  
 
- begränsat eller kanske obefintligt tänkande om förekomst av 
påverkansfaktorer kring det förhörda barnet 
 
- berättelsefel, dvs. svar på uppenbart förutsättande, ledande och upprepade 
frågor bedöms/betecknas felaktigt som ”berätta, berättelse”. Uppgifter som 
en förhörsledare tillför förhöret måste anses ingå i förhörsledarens egen 
berättelse och skall inte sammanblandas med barnets uppgifter och 
eventuella berättelse. Termen berättelse kräver att barnet kommer med 
egna uppgifter (flera sammanhängande påståenden), inte bara kort svarar 
på eller låter sig ledas av en förhörsledares förslag på vad som bör ingå.  
 
- cirkulär ”logik” utmärker utredningsarbetet. Det förutsätts att sexuella 
övergrepp inträffat och allehanda tankefel och påverkanstekniker används 
för att nå fram till den bedömningen, dvs. cirkeln sluts. Exempelvis 
undviks källkritik kring uppgifter, undviks motevidens, undviks alternativa 
hypoteser och tolkas godtyckligt samt påverkas barnet till uttalanden på så 
sätt att utgångsidén skall få stöd.  
 
- ”discounts”, dvs. ignoreranden eller nedvärderingar av vad barnet uttalar  
förekommer upprepat. Termen ”discount” förekommer inom 
transaktionsanalytisk terminologi.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande bedrivs 
 
- fabulering, dvs. munnen går fortare än tanken. Uttalanden eller 
överdrivna. tvärsäkra etc. uttalanden görs utan att det finns erforderlig 
saklig grund. Exempelvis kan utan erforderlig saklig grund hävdas att 
”Barnet har utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa.” 
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- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik (”tycka-tro-känna-
uppleva”-metodik. Innebär att bedömaren blandar in sig själv, t.ex. sina 
känslor.  
 
- faktoider, dvs. kulturellt kringflytande falska försanthållanden.  
Ett exempel i detta fall är att om barnet inte har något att berätta om  
sexuella övergrepp från sin pappa, så antas det bero på att han tiger om 
dem. Med denna logik skulle alla barn som avslöjar plus alla som tiger i 
förhör ha varit utsatta, dvs. alla utan undantag har varit utsatta. Alla de som 
inte varit utsatta bör ju rimligen tiga till att börja med, innan pressen att 
anpassa sig till förhörsledarens idéersätter in. Jfr Bruck m.fl. enligt vilka de 
sex metodiskt bästa undersökningarna pekar på att i genomsnitt 86% inte 
tiger om att de varit utsatta.  
 
- falsifiering av ingångshypotes (snarast en övertygelse) eftersträvas inte.  
Om en hypotes skall få stöd måste den enligt vetenskapsfilosofen Popper 
(1959) utsättas för försök att falsifiera (fälla) den.  Det räcker  således inte 
att anföra stödevidens och ignorera att undersöka om det finns sådant som 
talar emot hypotesen.  
 
- frågetekniskt tänkande ohållbart, t.ex. förekommer förutsättande, 
bakåtrefererande, ledande, upprepande, ”hamrande” etc. frågeteknik i 
myckenhet 
 
- förfalskning av dialogutskrifter genom medveten bortredigering av 
uttalanden förekommer på en mängd ställen och enligt principen att dölja 
otillförlitlighet i barnets uttalanden. Det rör sig alltså inte om enstaka 
missar, skrivfel etc. (s.k. ”human error”). Det är frågan om en medveten 
strategi från åtminstone polisens sida.  
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning och beaktande av 
andra möjligheter (t.ex. alternativa orsaker, förklaringar, faktorer, 
hypoteser, åtgärder). Exempelvis antyds fadern som orsak till barnets  
sexualisering, när det är påtagligt att det förekommer sexualisering i 
pojkkulturen på sonens skola. Denna utforskas inte närmare i förhören.  
 
- irrationell konsensusformering, dvs. utan rimliga sakliga grunder/goda 
skäl ansluter polis och åklagare till familjehemmets och socialtjänstens 
uppfattning att fadern begått sexuella övergrepp på sin son. En 
konsensusformering kan naturligtvis vara sakligt grundad men så kan 
knappast bedömas vara fallet här. Även den anlitade psykologen ansluter,  
utan att kunna läsa innantill i polisförhören, till konsensusformeringen, 
även om chefsåklagaren betackar sig för det producerade papperet.  
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En psykolog med kunnande och kritisk förmåga kunde påpekat de  
uppenbara och starka felkällor som figurerar i polisförhören och kunde 
därmed ha föranlett åklagaren att avskriva fallet.  
 
- isoleringsteknik, dvs. tankefelet att man genom att i detta fall i åratal 
isolera ett barn från dess far till sist skulle kunna få barnet att vid starka 
påtryckningar berätta om brottsliga gärningar från faderns sida. Ett 
underliggande tankefel verkar vara att man tror sig veta att fadern begått 
brottsliga gärningar och att det är tydliga uttalanden därom från barnet som 
saknas. Uttalanden som tillkommer genom isolering, förslag på vad som 
skall sägas och stark påverkan i övrigt är i sak värdelösa. Enligt 
amerikansk forskning är det även konstaterat att barn som utsatts för 
övergrepp i regel snabbt uppger detta – några få procent gör det  inte 
(Bruck, Ceci & Principe, 2006). Den forskning som håller för kritisk 
granskning ger en annan bild än fältmytologin kring avslöjande av  
sexuella övergrepp. Bruck m.fl (2006) redovisar i ”Handbook of child 
psychology” (sista rev. del IV, 2006) att man funnit 6 st metodologiskt 
överlägsna undersökningar där genomsnittssiffrorna för omedelbart 
avslöjande från barnens sida är 14 % och återtagandeprocenten är 7%.  
Världens ledande forskare på barnförhör (Bruck och Ceci hör dit) gör alltså 
evidensbaserat en helt annan bedömning än som är vanlig på fältet.   
 
- kausala tankefel, dvs. tankefel rörande orsaker. Ett exempel är att antyda 
en viss orsak (t.ex. sexuellt övergrepp) när det finns flera andra möjliga och 
ofta mer sannolika orsaker som inte undersökts eller vägts in.  Det kan 
ibland röra sig om att dölja alternativa orsaker. Det finns ett flertal slags 
förenklade orsakstänkanden i övrigt, t.ex. när flera symtom/tecken tänks 
förorsakade av en viss orsak, när flera olika orsaker är möjliga. När ett barn 
mår dåligt av okänsligt utredningsarbete så kan detta felaktigt tolkas som 
att det mår dåligt av antagna sexuella övergrepp längre tillbaka i tiden.  
 
- kompensatorisk evidenskonstruktion, dvs. när sakläget är tunt kan  
utredare och andra berörda söka använda egna personliga reaktioner och 
fabuleringar/fantasier, vanföreställningar etc. som evidens. 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter tillförs en utredning utan att kritiskt 
prövas.  
 
- ljugande av förhörsledaren i förhållande till vad barnet dessförinnan sagt.  
Det är ett tankefel att sanningen skulle gynnas av upprepat ljugande av en 
förhörsledare. 
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- minnesbedömningsfel, dvs. minnen kan inte utan vidare enligt naiv 
”kamerateori” eller ”bandspelarteori” antas vara sanna. Forskningen ger en 
bild av stora bortfall, förvrängningar, sammanblandningar och falska 
tillägg. Dessutom är minnen ofta självgynnande eller gynnar den egna 
tesen. De kan även bygga på felaktigt uppfattande (perceptuell distorsion) 
från början. En utredare bör hantera minnen med stor försiktighet och 
medvetenhet om omfattande felrisker. Exempelvis antyder 
minnesforskning att citat längre än några få ord sannolikt avviker från vad 
som faktiskt sades och ett enda ord kan göra stor skillnad i betydelse.   
 
- motevidens ignoreras upprepat.  
 
- perceptuell distorsion, dvs. utifrån förhandsuppfattningar, farhågor etc. 
uppfattas människor, händelser etc. felaktigt (jfr hur t.ex. älgjägare kan 
uppfatta människor och annat som älgar de avfyrar skott mot). 
 
- perspektivtotalisering, dvs. ett och samma perspektiv används på olika 
situationer, uppgifter etc. Verkligheten är komplex allt behöver eller bör 
inte utan vidare tolkas som tecken på sexuella övergrepp eller någon annan 
favorittolkning. Favorittolkningar kan ofta med fördel ersättas av andra sätt 
att se på saker. Freud lanserade i skrift på ett omfattande sätt sexuella 
perspektiv på mänskligt beteende, bl.a. i den tolkande boken 
”Drömtydning” (1900), som verkar ha inspirerat senare generationer till 
ett godtyckligt sexuellt tolkande av mänskliga fenomen. Det är onekligen 
så att sexualiteten är central i arternas reproduktion. Men det finns 
anledning se mycket skeptiskt på ymnig användning av sexuella tolkningar 
utan vetenskaplig underbyggnad vad gäller olika mänskliga fenomen. 
Verkligheten rymmer många andra aspekter också.   
 
- påverkansfel – det är ett grovt tankefel att uppgifter/uttalanden från ett 
barn skulle ha giltighet (validitet) när de föregåtts av förväntan, övertygelse 
och påverkan genom frågeurval och frågeteknik från förhörsledaren och 
barnet svarar i linje med förhörsledarens förväntningar och förslag. Om 
barnet går emot förhörsledarens förväntan och förslag kan svar däremot ha  
sakligt värde (det förekommer i detta fall en hel del sådana motsvar).   
 
- relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter blandas in 
 
- stereotypinduktion, dvs. förhörsledaren söker upprepat i frågorna antyda 
att fadern är en person som gör något ”dumt” mot barnet. Forskning av 
Ceci, Bruck m.fl har påvisat att det blir lättare för ett barn att anklaga 
någon som presenterats som ”dum” för att ha gjort dumma saker (Bruck, 
Ceci & Principe, 2006). 
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- symtombevisningstänkande, dvs. utredare tänker sig att olika symtom 
skulle utgöra evidens för sexuella övergrepp. Ofta finns en eller flera 
alternativa och möjliga orsaker till symtomen. Symtomutredningar med 
tidsaxel för händelser och symtom, sammanhang, situationer, sökande efter 
tänkbara faktorer osv. genomförs i praktiken aldrig utan resonemangen är 
på pratnivå. I detta fall t.ex. söks inte efter alternativa orsaker till de 
symtom som anförs. Ofta står både vanligare och starkare orsaker att finna, 
om en utredare vill besvära sig med att utreda sakligt.  
 
- utsageanalys ignoreras – i ett sådant här fall är det viktigt att undersöka 
hur centrala utsagor uppkommit och utvecklats, varvid  möjlig inverkan av 
olika faktorer så långt möjligt klarläggs 
 
- vanföreställningar  – sådana är svåra att rubba till skillnad från den stora 
massan av enbart felaktiga föreställningar som vi kan lätt korrigera ställda 
inför motevidens eller rättelser. Även på det sexuella området uppkommer  
vanföreställningssyndrom (se t.ex. Ottosson, 2001) och i detta fall finns 
antydningar därtill i uppgifterna som pekar på familjehemmets  och 
socialtjänstens föreställningsvärldar. Polis och åklagare brukar inte låta sig 
dras med in sådana vanföreställningssyndrom utan brukar enligt min 
erfarenhet relativt raskt avskriva. Jag har även stött på fall där 
socialtjänsten visat sin skepsis. I detta fall verkar även polis och åklagare 
låta sig mentalt fixeras i ett sexuellt vanföreställningssyndrom och  
åklagaren verkar drabbas av flerårig handlingsförlamning. Att hantera och 
förhala ett fall på detta sätt kan bedömas som ett utslag av patologi och är  
inte i linje med hur ett rättssäkert samhälle skall fungera.  
 
- växlingsteknik – det bör ses som ett tankefel att tro att man kan få fram  
en sann berättelse/sanna uppgifter genom att växla mellan en tänkt 
gärningsman och en fantiserad ”ful gubbe” eller en annan verklig person. 
Uppgifter kan då föras över från eller  inspireras av annan person 
än den tänkte förövaren. Uppgifterna kontamineras av fantasier eller 
uppgifter om den andre.  
 
- öppen redovisning av vissa moment ignoreras, t.ex. vad som skett under 
pauser 
 
- överkonfidens i form av uttalanden utan osäkerhetsmarkering 
förekommer i materialet. Detta är ett  vanligt och starkt tankefel.  
 
- övertygelsefel, dvs. utredningsarbetet styrs av en övertygelse om fadern 
som förövare av sexuella övergrepp. En övertygelse förstör ”effektivt” 
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sakligheten i alla moment i ett utredningsarbete, t.ex. vilka som hörs, hur 
samtal genomförs, vilka frågor som ställs och inte ställs, vilka 
svarsreaktioner som förhörsledare och andra uppvisar, hur tolkningar görs,  
vilka alternativa hypoteser som formuleras och undersöks, vilka tankefel 
som begås osv. Det här aktuella fallet belyser väl den förödande verkan av  
en fix övertygelse hos ett antal vuxna och den press detta leder till på det 
berörda barnet.  
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Bilaga 1: Psykologutredning (oavkortad med bibehållna språkfel) 
 
Adressat: Rådman RR, Tingsrätten, Box 00, 000 00 Socialstad 
 
”Ang. Henrik Helgesson  00 00 00 – 0000 
 
Uppdragsgivare Socialstad Tingsrätt rådman RR och chefsåklagare CÅ.  
P.g.a. misstänkt incest har undertecknad fått uppdraget som sakkunnig att 
göra en psykologisk utredning ang. Henriks beteende.  
 
Henrik är en 10 årig pojke, undertecknad har sett honom 27/8, 3/9, 4/9, 
17/9, 18/9 och 9/10.  
Utredningen har genomförts på barnpsykiatrisk mottagning där jag 
samtalat, studerat hans lek och aktivitet, samt tagit del av förhörsprotokoll.  
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Henrik är avvaktande vid första kontakten, men kommer snabbt in i en 
relation med mig. Han drar med mig i sina aktiviteter, är orolig byter ofta 
sysselsättning. När han sitter vid ishockeyspelet kan han vid några 
tillfällen sitta över en timma och spela. Då är han koncentrerad och 
engagerad, inte i själva spelandet utan att lägga många mål. Ställer min 
målvakt vid sidan om eller knuffar ner pucken med handen. Henrik är 
medveten om att han gör det lätt för sig och fuskar, men värderara det inte 
utan njuter av alla mål som kommer in. Han har stora behov av att hävda 
sig själv och bli sedd.  
Sekvensen med ishockeyspelet visar hans dåliga förmåga till ömsesidighet. 
Han är uppfylld av sina egna behov, att vara i centrum bli sedd och 
bekräftad som Henrik. När han ritar eller bara går förbi bordet med 
pennor och papper, sätter han sig och skriver omsorgsfullt sitt namn, flera 
gånger kan  han göra detta under den tid han är hos mig. Genom att 
pränta sitt namn gör han sig själv verklig, på samma sätt när han ofta vill 
mäta sig se hur lång han blivit så ger det honom en identitet och en känsla 
av att vara en egen person.  
 
Henrik har ingen egen inre gräns. Så länge den yttre ramen håller honom 
kan han fungera sammanhållet. Detta blir tydligt när vid avslutar och 
lämnar rummet. När jag då växlar några ord med fosterpappan och han 
lämnas åt sig själv blir han orolig och destruktiv. Henrik kan inte 
härbärgera sina olika känslor varken negativa eller positiva, han har 
ingen egen inre gräns som håller honom, han måste skapa sig själv en yttre 
gräns genom att bita sig, impulserna tenderar att svämma över och bli 
ohanterliga även för Henrik själv.  
 
Henrik talar inte om sin pappa, han har endast en gång spontant uttryckt  
att han vill inte tillbaka till pappa, ”pappa slår mig, drar mig i håret och 
sparkar mig”. Han vill inte utveckla vidare vad pappa gör. Henrik har 
genomgående haft ett avvärjande beteende varje gång samtalet kommit in 
på hans f.d. familjesituation.  
Han har också svårt att hålla avföring och urin, vid varje tillfälle har han 
kissat  på sig, trots att han sprungit flera gånger på toaletten. Vid något 
tillfälle har han också haft encopres, uppenbarligen känner han inte när 
han behöver gå på toaletten. Det finns olika orsaker till hans svårigheter 
att kontrollera urinblåsan och tarmen, en orsak kan vara att han 
känslomässigt är blockerad, uppfattar inte signalerna när han skall gå på 
toaletten, en annan orsak kan vara medicinsk att han har en förslappad 
slutmuskel.  
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Henrik är mycket splittrad, har svårt att koncentrera sig en längre tid, ser 
inte andras behov, har för stora egna brister i sin känslomässiga 
utveckling.  
Hans starka uttryck att ej vilja tillbaka till sin pappa tyder på att något 
hänt i relationen med honom, här finns en allvarlig kontaktstörning. Barn 
har en grundläggande känslomässig bindning till föräldrarna, som skapar 
en stark känsla av lojalitet. Denna bindning har inte Henrik vilket han 
tydligt visar.  
 
Mitt samlade intryck efter att träffat Henrik och tagit del av 
förhörsprotokoll, är att Henrik är ett känslomässigt stört barn. Hans stora 
svårigheter att tala om sina upplevelser, hans avvärjande beteende, 
svårigheter att koncentrera sig, behoven av yttre kontroll och ramar för att 
inte impulserna skall ta över honom fullständigt, tyder på att Henrik haft 
en svår barndom. 
 
Det finns många tecken som visar på att han gått igenom svåra upplevelser 
och mot bakgrund av vad jag har beskrivit drar jag slutsatsen att det står 
utom tvivel att Henrik är trovärdig.  
 
Stor stad 0000 00 00 
 
PP 
Leg. Psykolog-psykoterapeut 
Storstadsgatan 99 
000 00 Stor stad 
Tel. 00-000 00 00” 
 
Anm. från Bo Edvardsson 2011 
Logiskt styrande frågeställning/ar/ anges ej (”psykologisk utredning” är en 
mycket bred term – vad är kunskapsbehovet?) Undersökningsmetodiken 
skall utformas på så sätt att frågeställningen (eller flera frågeställningar) 
kan besvaras.  
Åklagaren valde att lägga detta papper åt sidan. Dessutom skall det ha varit 
nära att psykologen blev åtalad för förfalskad faktura – en av de debiterade 
träffarna hade inte ägt rum.  
Det är här mycket anmärkningsvärt dels hur förvirrad och tyckar-aktig 
metodiken är, dels hur lite substans som kommer ut av 6 träffar, dels 
kompetensöverskridande rörande urinblåsa och tarm, dels att psykologen 
på två ställen i texten säger sig ha tagit del av förhörsprotokollen (men 
tydligen inte videobanden) och utan att reagera på den press som barnet 
utsatts för.  Grunden för påståendet om ”det står utom tvivel att Kalle är 
trovärdig” framgår inte. Problemet här är snarare de vuxnas trovärdighet 
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vid utövande av press på Henrik. Om det har psykologen inget att säga.  
Psykologen har inte genomfört någon analys av centrala utsagors uppkomst 
och utveckling. Att i ett barnkliniskt yttrande plötsligt dra in den inom 
rättsväsendet (inte inom psykologin) använda termen ”trovärdighet” ter sig 
anmärkningsvärt. Hur skulle för övrigt trovärdighet kunna bedömas ”stå 
utom tvivel”? 
Förmodligen åsyftas underförstått pojkens uttalanden i förhörsprotokollen 
som tillkommit efter omfattande press med mängder av metod- och 
tankefel i utredningsarbetet  och dessutom är det partiellt förfalskade 
utskrifter som psykologen fått del av. Trovärdigt?  Det är grovt missbruk 
av psykologi som visas upp här. Åklagaren begrep rimligen att detta inte 
skulle  överleva en rutinerad försvarsadvokats korsförhör med psykologen.  
 


