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Sammanfattning.  Syftet är att något klargöra hur ett 
förundersökningsmaterial med ”poppa upp”- teori rörande minnen och 
möjligheter till lögndetektion kan granskas med avseende på 
utredningsmetodik, tillförlitlighet och tolkningsmöjligheter. I materialet 
anklagas en far för att ha begått sexuella övergrepp och begått fysisk 
misshandel vid ett stort antal tillfällen mot  sin dotter och sin son i 
skolåldern. Förundersökningen utmärks av cirkulär logik, där bekräftelse 
av en övertygelse eftersträvas och alternativa hypoteser ignoreras. 
Förhörsledaren driver en okritisk ”poppa upp” – teori rörande minnen och 
den tre gånger förhörda flickan svarar upp mot denna teori genom att efter 
suggestioner ”komma på” sådant som skall ha inträffat. De motsägelser 
inom och mellan förhören och mellan de förhörda som uppkommer 
uppmärksammas inte av utredaren. Noggrann jämförelse av svar leder till 
upptäckande av motsägelser, som kan tyda på lögner i materialet. Fadern 
och modern lever skilda och barnen bor hos modern. En intensiv social 
konflikt råder mellan å ena sidan fadern och å andra sidan modern och 
barnen. Anklagelser uppkommer först efter det att lång tid förflutit och när 
flickan deltar i en grupp för barn till psykiskt störda föräldrar. Ur 
källkritisk synvinkel så finns så mycket anmärkningsvärda fenomen i 
materialet att det bör misstänkas innehålla felaktigheter och därmed bör det 
förkastas. En summering av tankefel i utredningen görs av mig i ett 
avslutande avsnitt. 
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Bakgrund 
Syftet med detta yttrande är att tydliggöra hur man på kritisk-vetenskaplig 
grund kan granska utredningsmetodik, tillförlitlighet och 
tolkningsmöjligheter i ett förundersökningsmaterial. Yttrandet syftar inte 
till något ställningstagande i juridiska frågor om brott, skuld, straff eller 
skadestånd i det granskade fallet. Jag har ingen kännedom om eller relation 
till i målet berörda personer. Jag har disponerat följande material: 
- Förundersökningsprotokoll 94 sidor 
- Ansökan om stämning 0001-10-21 
- Dom i Utredningsstads tingsrätt 0002-06-24 
Det första årtalet i materialet har betecknats som 0000 och följande år med 
0001, 0002, 0004 av sekretesskäl.  
 
Yttrandet har inte begärts av någon och har inte använts i något juridiskt 
sammanhang. I det här aktuella fallet har tingsrätt avgett fällande dom och 
hovrätt friande dom. I denna skrift granskas dock inte domstolarnas 
domskrivningar.  
 
 
 



 3

 
Arbetssätt 
Granskningen inriktas mot aspekter som logik, tankefel, källkritiska frågor 
och psykologiska överväganden grundade i internationell forskning och 
erfarenhet. 
  
Granskningen ansluter till en i västerländska samhällen gammal 
granskande tradition med inspektioner, revisioner, examinationer, 
oppositioner, kollegiala prövningar, disputationer m.m., som fortlevt och 
förstärkts genom att den visat sig nyttig och värdefull i ett samhälleligt och 
kunskapsmässigt perspektiv. Se även min högskolelärobok 
"Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor" (2003).  
 
Yttrandet är avidentifierat och resultaten av granskningen redovisas i form 
av ett antal anmärkningar dokument för dokument och med någon 
diskussion samt en avslutande sammanfattning och bedömning. Alla 
understrykningar och fetstil är gjorda av mig.  
 
Anmärkningar 
 
Stämningsansökan 0001-10-21 
I stämningsansökan anges två punkter rörande fysisk misshandel respektive 
sexuell beröring och sexuellt umgänge för en målsägande K (flicka) samt 
anges en punkt rörande fysisk misshandel för en annan målsägande E 
(pojke). 
 
De uppgifter som i polisförhöret uttalas i riktning mot sexuella beröringar 
av den andre målsäganden har inte föranlett någon åtalspunkt, men har 
avsevärt intresse för bedömning av tillförlitlighet.  
 
Anmälan 0001-02-17 
Anmälan till polisen inkommer via socialförvaltningens ungdomsenhet.  
Till socialförvaltningens anmälan 0001-02-14 finns bilagd en bilaga som 
beskriver vad målsäganden K (flicka) berättat då hon uppsökte 
ungdomsenheten tillsammans med sin mor. Även modern refereras i slutet 
av texten, men det är möjligt att mer av texten härrör från den vid 
anmälningstillfället närvarande modern. En anmälan kan ibland ge 
ledtrådar till tänkbara alternativa hypoteser kring hur uppgifter uppkommit. 
Jag syftar med alternativa hypoteser på andra uppkomstgrunder än faktiskt 
inträffade övergrepp. Ett antal faktorer nämns i anmälan. Det bör dock 
observeras att anmälans innehåll inte anges vara bestyrkt av 
uppgiftslämnarna.  
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1. "I april 0000 uppstod ett bråk under umgänget hos pappan, och K har 
sedan dess inte träffat pappan. Hon har tydligt sagt ifrån att hon inte vill 
ha med honom att göra."  
Någon form av konfliktklimat föreligger uppenbarligen. 
  
2. "Sedan juni samma år har K kontakt med BUP." Formuleringen  
är vag. Det är dock av mig känt från andra rättsfall att BUP-kontakter 
ibland kan innebära påverkan av barn via personal eller andra barn 
till att föreställa sig att övergrepp skett.  
 
3. "Hon har kontakt med sin skolkurator." Det har i andra rättsfall 
förekommit att även sådan kontakt inneburit påverkan.  
 
4. "hon deltar i en grupp för barn till psykiskt sjuka föräldrar. K betraktar 
sin pappa som psykiskt störd i vissa avseenden." 
Deltagande i en grupp kan, som i andra fall konstaterats, innebära en 
påverkan.  
 
5. "Så småningom har det framkommit hur K haft det hos sin pappa." 
Det förklaras inte hur det framkommit. Om det framkommit i samtal  
med modern eller efter frågor från modern, eller om det framkommit i 
något av de ovan nämnda sammanhangen. Uttrycket "så småningom" 
antyder att uppgifterna tillväxt successivt och då inte nödvändigtvis utifrån 
vad som hänt tillsammans med fadern utan det skulle även kunna vara 
frågan om andra idékällor såsom mamman, personal, andra barn i  
gruppen och om  s k källförväxlingsfel, t.ex. innebärande att K minns att 
något som ett annat barn nämnt är något som hänt henne själv. Sådana fel 
kan tänkas lättare uppkomma om man mår psykiskt dåligt och deltar i en 
grupp.  
 
6. "Under de sista veckorna har K också börjat prata om sexuella 
övergrepp"  (understruket i anmälan). Inget sägs om till vem och i vilka 
sammanhang eller om några frågor i den riktningen dessförinnan ställts  
av kuratorer eller modern  eller andra eller om K fått beskrivningar, i 
gruppen med barn till psykiskt sjuka föräldrar,  av vad andra barn utsatts 
för dessförinnan.  
 
7. "K berättar att pappan så länge som hon kan minnas haft stora mängder 
porr nerladdat i datorn. Efterhand kunde hon konstatera att det ofta var 
frågan om barnpornografi."   (understruket i anmälan). Polisutredningen 
har inte kunnat med säkerhet fastställa mer än att fadern haft porrbilder av 
vuxenpornografisk art i datorn. Det framgår av undersökningsprotokoll 
0001-05-05 att undersökningen av beslaget inte lett till mer än någon 
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spekulation vad gäller förekomst av barnpornografi. Det 
vuxenpornografiska materialet pekar, märk väl, i annan intresseriktning.  
Det viktiga ur påverkanssynpunkt är här att barnet upplevt att det fanns 
pornografi och barnpornografi i datorn. Detta kan ha lett vidare till tankar 
kring fadern som förövare av sexuella övergrepp eller när hon berättat om 
datormaterialet för andra kan frågor om vad fadern kan ha gjort mot henne 
ha dykt upp och påverkat. Naturliga handlingar från faderns sida kan i 
ljuset av vetskapen om vad som fanns i faderns dator ha omtolkats till 
sexuella handlingar.  
 
8. Utöver påståenden (riktiga eller felaktiga) om barnpornografi i datorn, 
så finns ett påstående med understrykning om att fadern skall ha "läst för 
barnen ur sekretessmaterial som han haft hemma" och ha talat om namnen 
på de berörda. Som framgår av förhöret med målsägande K kan hon senare 
inte närmare specificera detta. Punkten antyder en strävan att  
flerfaldiga antalet anklagelser. Anklagelsepunkten är givetvis inte relevant 
för bedömningen av anklagelserna om övergrepp, men öppnar för 
irrelevant argumentum ad hominem (personargument).  
 
9. "K uppger att hon är beredd att uthärda den process som är nödvändig 
för att stoppa pappan." Här uttalas ett motiv, "att stoppa pappan". Detta 
är naturligtvis förståeligt om det K beskriver faktiskt inträffat. Dock bör  
påpekas att överdriven eller osann argumentation ibland används för att 
stoppa personer som man befinner sig i konflikt med, vill hämnas på eller 
ogillar.  
 
10. Sista textstycket: "Mamman berättar ..." 
"Hon har dock alltid varit observant och beredd på att något skulle kunna 
hända och därmed stannat i X-stad umgängeshelger för att snabbt kunna 
åka och hämta barnen. Hon är idag inte förvånad över K:s berättelse, men 
besviken över att inte ha kunnat uppfatta signaler på att något var fel." 
(min understrykning)  
 
Vad citatet antyder är att det funnits en förväntan och beredskap hos 
mamman att något kunde hända kring barnen. Denna förväntan och 
beredskap bör barnen ha uppfattat och den kan t.ex. ha lett till att triviala 
familjehändelser förvrängts och omtolkats i varseblivning och minne.  
Ett annat problem som modern själv i citatet aktualiserar är hur hon med 
denna vaksamhet kan ha undgått att lägga märke till något. Det kan te sig 
anmärkningsvärt. Men det finns även en annan förklaring, att uppgifterna 
konstruerats efter det att kontakten med fadern avbrutits, och då kan inte 
modern ha uppfattat några signaler tidigare. Att båda barnen (som det 
senare visar sig i materialet) skulle ha kommit hem till modern gång på 
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gång efter att ha misshandlats och hon inte skulle ha lagt märke till, fått 
höra  eller misstänkt något alls ter sig anmärkningsvärt.  
 
Polisförhör med modern 0001-02-17 (45 min) och 0001-04-10 (15 min) 
För mig är det svårt att förstå hur 45 minuter förhörstid kan resultera i 
ett så litet och oprecist material (en halv sida eller 22 påbörjade rader). 
Även rapporteringen av det uppföljande förhöret ter sig tunn (9 påbörjade 
rader). Många frågor som skulle behövt ställas kring uppkomsten och 
utvecklingen av utsagorna om övergrepp verkar inte alls ha ställts. Frågan 
är även vad som avhandlades så länge men inte protokollerades? Mycket 
material undanhålls här av polisen.  
 
Den vaksamhet som modern (M) angett i anmälan återkommer och 
bekräftas i förhörstexten. 
"M har ibland känt oro för barnen när de varit hos pappa. Hon har sett till 
att de kunnat nå henne på telefonen och att hon aldrig varit långt borta. 
När barnen har kommit hem från fadern så har de ibland varit oroliga.  M 
har ändå inte frågat ut dem om vistelsen när pappa utan mest bara undrat 
hur de har haft det. " (språkfel i förhörstexten) 
Trots att modern haft hög tillgänglighet och frågat hur de haft det, så har 
inget framkommit.  
 
Det framkommer genom modern även vissa vaga uppgifter (som 
förhörsledaren borde sett till att få mer preciserade) om hur och när som de 
första utsagorna om övergrepp kan ha uppkommit, dvs 
uppkomstbetingelserna.  
 
"M har tidigare inte fått några tecken på att inte allt stod rätt till. Det var 
först när K gick i slutet av sexan som hon började att må dåligt. Hon 
orkade inte med skolarbetet och fick gråtattacker som ingen förstod. Hon 
fick kontakt med kuratorn på skolan som hjälpte in henne i en grupp  på 
Bup. Där hade K så småningom börjat berätta lite om varför hon mådde 
så dåligt. De hade då uppmanat henne att berätta för sin mamma. Så det 
var först efter jul 0000 som K fick veta att det inte hade varit så bara vid 
besöken hos fadern.  (min understrykning, antagligen protokollfel i sista 
meningen; K bör vara M = modern) 
 
K (står rimligen även här fel namn i utskriften; bör vara M) tog själv illa 
vid sig eftersom hon och barnen alltid varit öppna mot varandra och pratat 
om allting. Hon undrade nu varför de undanhållit henne detta."  (min 
understrykning) 
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Det framstår efter dessa uppgifter ännu mer som en gåta varför inte 
åtminstone något av barnen skulle i den anda av öppenhet som rådde ha 
talat om att de blev slagna etc.. hos fadern. Utifrån många andra fall av 
påverkan att skapa uppgifter i behandlings- och grupprocesser så är en nära 
tillhands liggande tolkning att de uppgifter K berättar för modern har 
skapats interaktivt med kurator och/eller i den aktuella gruppen på BUP, 
t.ex. genom frågor, idéer från andra barn och personal, förväntningar från 
de andra om att hon skulle komma med passande uppgifter och egna 
mentala processer mellan sessionerna. Det finns idag rätt omfattande 
internationell dokumentation kring hur uppgifter om övergrepp i många 
fall har skapats genom påverkan från terapeuter och grupper. Så kallade 
falska minnen (minnen som personen själv tror på) har visat sig kunna 
skapas genom suggestioner och bekräftelse från omgivningen, t.ex. 
terapeuter, gruppmedlemmar, anhöriga eller media.  
 
Det skulle ha behövts rätt grundliga förhör med såväl flickan K som med 
berörd personal om vad som  hände i gruppen på BUP år 0000. Ingen 
personal är hörd i förundersökningen. Det intyg som finns från en 
överläkare på BUP är enbart beskrivande och berör inte med ett ord frågan 
huruvida övergrepp avhandlats på BUP. I de tre polisförhören med K så 
berörs ingenstans vad som skedde i kuratorskontakterna och i gruppen på 
BUP. Idag kan det vara svårt att få fram tillförlitligt material på grund av 
minnesproblem efter så lång tid.  
 
Intyg rörande målsägande K från överläkare  0001-05-05 
Det anges att intyget är skrivet på polisens begäran och det kan i det 
perspektivet te sig något anmärkningsvärt att det inte med ett ord berörs 
vad målsägande K uttalat om fysisk misshandel respektive sexuella 
övergrepp eller att sådana uttalanden inte skett. Det framgår dock inte hur 
polisens begäran varit formulerad. Intyget är dock avgivet efter det att 
polisförhören med målsägande K ägt rum och överläkaren har rimligen fått 
veta varför polisen ville ha intyget.  
 
Intyget beskriver dels förekommande symtom och anger omfattningen av 
insatserna kring målsägande K. Inga symtomutredningar, där symtom 
klarläggs med avseende på sin uppkomst, art, utveckling, situationer etc.. 
finns i intyget, vilket öppnar för att de angivna symtomen godtyckligt och 
felaktigt används som argument för att t.ex. övergrepp inträffat. Inget 
nämns om att K skulle ha gjort några uttalanden med avseende på fysisk 
misshandel eller sexuella övergrepp eller när i tid sådana uttalanden 
uppkommit. Inget sägs om K:s uppfattningar om sina symtom 
överhuvudtaget. Hur såg hon på situationen den 16 maj 0000? 
Angav hon då några omständigheter bakom eller kring sin symtombild?  
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Vad angav hon senare för omständigheter? Kan det ha förekommit 
motsägande uppgifter under kontakttiden?  
 
Av andra uppgifter har framgått att umgänget med fadern upphörde i 
början av april 0000. Enligt intyget får K några veckor efter brytningen 
första gången kontakt med BUP 0000-05-16 vid ett akutsamtal på grund av 
att K var ledsen, åt dåligt och inte klarade av att vistas i skolan.  
 
Det framgår att K får regelbunden samtalskontakt med kurator på  
en BUP-mottagning från 0000-06-10. "Med uppehåll under sommaren 
fortsätter denna kontakt under hösten 0000, ungefär varannan vecka." 
 
Det framgår även en parallell kuratorskontakt på skolan. 
"K har tidigare haft en regelbunden samtalskontakt på skolan med 
skolkurator vilket hon under hösten 0000 och våren 0001 fortsätter att ha."  
 
Det framgår också att K parallellt med detta efter remiss från en barnläkare 
på grund av ryggsmärtor fått behandling på BUP-klinikens specialistenhet 
för massagebehandling "mellan en till två gånger i veckan under hösten 
0000 och våren 0001".  
 
Det framgår vidare att intygsskrivaren själv träffat K 0000-11-28 och att 
antidepressiv medicinering inleds 0000-12-05. Vidare framkommer: 
"Under våren 0001 fortsätter undertecknad tillsammans med K:s 
behandlare från specialistenheten att träffa K och hennes moder ungefär 
varannan vecka."  
 
Det framgår även att "Under våren 0001 mår K fortsatt psykiskt dåligt" 
och en relativt tung symtombild specificeras. Det framgår att överläkaren 
vidhåller bedömningen "depression" från 0000-11-28 även när intyget 
skrivs 0001-05-05. Det nämns ett antal episoder då K blivit okontaktbar.  
 
Det nämns även att  
"Från 0001-03-17 inleder K en egen samtalskontakt hos kurator på Barn- 
och ungdomspsykiatriska kliniken". Detta är före de två sista polisförhören 
med K i början av april.   
 
Det är anmärkningsvärt att den grupp på BUP, där K enligt modern"så 
småningom börjat berätta lite om varför hon mådde så dåligt" inte alls 
omnämns i överläkarens redovisning. Kände inte överläkaren till den? 
Fanns ingen dokumentation? Gjorde K inga uttalanden om övergrepp i de 
andra samtals- och behandlingskontakterna? Om så, varför skedde det i 
gruppen och inte i andra sammanhang?  



 9

 
Tre förhållanden tydliggörs genom överläkarens intyg. 
 
I. K har befunnit sig i allvarliga kliniska tillstånd och det är fortfarande  
    så när uppgifter lämnas i anmälan och i polisförhör. Inga  
   symtomutredningar kring hur K:s symtom uppkommit och utvecklats  
    redovisas och K:s egen uppfattning om uppkomst och utveckling i  
    samband med samtals- och behandlingskontakterna redovisas inte.  
II. Det har varit ett flertal personal som haft kontakter och upprepade 
     kontakter med K. Det kan ha förekommit påverkan i en eller flera av  
     dessa kontakter, t.ex. förväntningar, antydningar eller frågor om att  
     K kan ha varit utsatt för övergrepp. Det kan även ha förekommit  
     uttalanden från K om övergrepp i en eller flera av dessa kontakter.  
III. I förundersökningsmaterialet finns inga uppgifter om innehållet 
     och eventuella påverkansmöjligheter i samband med alla nämnda  
     kontakter K haft. Dock nämner modern och K själv gruppen för  
     barn till psykiskt störda föräldrar, där uppgifter "så småningom" 
     uttalats av K.  
 
Det framgår inte om polisen här sökt samtycke att få höra berörd personal i 
övergreppsfrågorna utöver det ingivna läkarintyget, som inte ger någon 
klarhet i övergreppsfrågorna mer än att det funnits ett flertal kontakter och 
därmed möjligheter till påverkan. Det är mycket besvärande ur 
utredningsmetodisk synpunkt med en så stor okontrollerad sektor i relation 
till personal med både möjliga påverkningar och möjliga uttalanden från K 
(som inte nödvändigtvis behöver ha överensstämt från gång till annan). Att 
K mått psykiskt mycket dåligt har kunnat innebära en förhöjd mottaglighet 
för t.ex. förväntningar och suggestioner och ett försvagat 
verklighetsrelaterande och påverkan av minne. Dessvärre antyder 
vårdpersonal, kuratorer etc. ibland schablonmässigt övergrepp som en 
schablonförklaring till människor som mår dåligt och utan att någon 
närmare symtomutredning dessförinnan gjorts. Idén om den dåliga 
föräldern har för övrigt förekommit i årtionden, inte minst understödd av 
freudianska läror. Det är därför viktigt att klarlägga om så skett i detta fall.  
 
Polisförhör med den misstänkte fadern 0001-03-13 (25 min), 0001-03-13 
(25 min) och 0001-07-07 (25 min) 
Förhören är dialogutskrivna (7+6+12 sidor), vilket underlättar vissa 
iakttagelser kring faderns uttalanden.  
Den misstänkte förnekar i samtliga förhör de anklagelser som riktas mot 
honom. Han får dock inte möjlighet att replikera på alla punkter i barnens 
förhörsutskrifter.  
Förhörsutskrifterna har betydande intresse i utredningshänseende då de  
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ger vissa upplysningar om den misstänktes reaktioner på anklagelserna och 
om den misstänktes personlighetsdrag, som i viss mån framgår av den 
misstänktes resonemang. Det kan naturligtvis anmärkas att en misstänkt 
kan tänkas redigera sina uttalanden, men det torde ha varit svårt för den 
misstänkte att förutse all den typ av läsning som jag här gör.  
 
Initial reaktion 
När den misstänkte får föredragit för sig (FU sid. 42-43) målsägande K:s 
anklagelser, så blir de första uttalade reaktionerna (sid. 43): 
"Jag förstår inte ifrån det du berättar här..." 
"Jag är chockad. Jag är chockad helt enkelt. Jag kan för det första säga att 
jag älskar mina två barn över allt annat på ett bra och fint sätt. Jag har 
gjort allt som stått i min makt för att få ta hand om mina barn på ett bra 
sätt."  
Det första som den misstänkte här säger kan betraktas utifrån två 
perspektiv: att han gjort det han anklagas för mer eller mindre respektive 
att han inte gjort det. 
(a) Om man får höra anklagelser av detta slag läsas upp, dvs. inte tidigare 
vet om vad som skall ha skett då det inte skett, så är en rimlig kognitiv 
reaktion att inte förstå och att känna sig chockad.  
(b) Om man innan vet om vad som skett, därför att anklagelserna är 
korrekta, så ligger en spontan reaktion av det återgivna slaget inte så nära 
tillhands. Reaktionen skulle nog snarare kunna handla om att förneka, 
bortförklara eller motanklaga. Det verkar väl även tveksamt om en mer 
psykopatiskt lagd person som i åratal slagit sina barn skulle börja med att 
säga att han älskar dem över allt annat i stället för att förneka, bortförklara 
eller motanklaga. En sådan person skulle inte heller ha kognitiv anledning 
att säga att han inte förstår eller är chockad, då han väl vet vad han gjort 
under årens lopp - det går normalt sett inte att glömma  sådana många 
gånger repeterade beteenden. Det bör väl tilläggas att någon som 
konfronteras med det anförda även skulle kunna tänkas erkänna eller 
erkänna efterhand, vilket inte skulle vara kopplat till att personen inte 
förstod. 
Det kan även tilläggas att förhörsledaren på ett par ställen uttalar sitt totala 
intryck av den misstänktes initiala reaktion. 
 
"Du, utav dina bägge berättelser här nu som vi har pratat om så uppfattar 
jag på det sättet att du förstår ingenting utav det här". (sid. 74) 
"Du, jag tänkte på, för det här slog ju ner som en bomb för dig när vi 
träffades".  (sid. 83) 
 
För den som vet med sig att han gjort det han konfronteras med slår det 
inte ner som en bomb och han förstår vad det handlar om.   
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Konfliktklimat råder 
Det framgår av förhörsmaterialet redan på sid. 43 och på t.ex. sid. 47 att det 
ur faderns perspektiv förelegat och föreligger en konflikt mellan honom 
och barnens mor och morfar samt sedan början av 0000 även mellan 
honom och barnen. Barnen har då förklarat att de inte vill träffa honom 
längre. Såvitt kan förstås av det fadern säger handlar det om störningar i 
relationsdynamiken, t.ex. att fadern anses gnälla och klaga - en rätt vanlig 
anklagelse från barn mot en förälder. Enligt fadern skall kontakten med 
barnen under lång tid ha fungerat bra.  
 
Hypotesen om moderns påverkan 
Fadern, som säger sig inget förstå, tolkar de uppkomna anklagelserna i 
ljuset av den mångåriga konflikten med modern, vilket ligger nära tillhands 
för honom. "Men jag känner att det är så mycket utav det här som kommer 
från hennes mamma". (sid. 48). Se även högst upp sid. 73. 
Detta bör betraktas som en hypotes till utredningen från faderns sida och 
så långt möjligt utredas. Jag kan inte finna att vare sig konflikten eller  
moderns medverkan vid tillkomsten av uppgifterna klarlagts. Det har 
framgått att K har talat med modern om de påstådda övergreppen, men  
detta klarläggs inte vare sig genom uppgifter från modern eller från K. 
Det finns även anledning att upprepa frågan vad det var för innehåll i  
merparten av det första förhöret (45 min) med modern, som bara 
resulterade i ett protokoll med 22 påbörjade rader text? Förekom 
något slag av informationsutbyte som inte protokollerades och varför?  
 
Empati-temat 
Det finns ett återkommande kognitivt tema, ett tema kring 
medkänsla/empati, i den misstänktes svar och resonemang, som inte är 
särskilt väl förenligt med att han skulle i många år ha utsatt sina barn för 
slag och sexuella övergrepp. Jag skall återge några exempel på 
formuleringar: 
 
"Det har varit jättejobbigt för mina barn också." (sid. 43) 
 
"...hur hon bara förstör för mig och barnen också" (sid. 47) 
 
"...mina barn ska känna att dom har en pappa som bryr sig om dom och är 
mån om dom" (sid. 48) 
 
"dom här stackars barnen som har haft det så jobbigt ändå, att dom ska 
behöva gå vidare med en uppfattning av att jag då....ohörbart... skulle ha 
slagit E en 70-80 gånger" (sid. 70) 
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"E är väl mycket känsligare" (sid. 70) 
 
"det är i alla fall en förklaring för barnen för att orka gå vidare" (sid. 70) 
 
"Okej, jag tycker inte är roligt att höra att hon har blivit släpade i armen  
(av modern) naturligtvis, men jag gjorde ingenting åt det. Jag hoppades att 
det inte riktigt var sant..."  (sid. 71) 
 
"Utan det är för att vi vuxna inte kan ta hand om situationen på rätt sätt 
och gjort det tillsammans utan det har ju gått ut över barnen." (sid. 72) 
 
"...men dom har tyvärr aldrig fått upplevt det" (sid. 72) 
 
"Dom skulle kunna ha det jättefint på två ställen egentligen..." (sid. 72) 
 
"Men dom har ju inte fått upplevt det..." (sid. 72) 
 
"Jag är chockad, jag är bedrövad fullständigt alltså att min underbara 
dotter ska behöva hamna i en sån här situation över huvud taget." (sid. 81-
82) 
 
"barnen har aldrig fått känt från mamman spontant att det är bra att vara 
med pappa..." (sid. 82) 
 
"...jag lider så fruktansvärt med K och E som är tvungna att gå igenom 
detta" (sid. 82)  
 
"Barn kan ju inte avhålla sig från kontakt med en förälder som dom tycker 
bra. Då måste det skapas en annan bild för annars orkar dom inte med 
situationen." (sid. 82.; troligt bortfall av "är" i tal eller skrift)  
 
"Och jag förstår ett av skälen till att hon mår dåligt, det är att hon ljuger 
om mig nu, och det vill inte hon göra,,," (sid. 82) 
 
"Och jag lider lika mycket med barnen, eller mer rättare sagt" (sid. 82) 
 
"Och jag säger tyvärr av det skälet att jag lider verkligen med K."  
(sid. 84) 
 
"Jag är mycket, mycket ledsen och bedrövad över att mina barn ska dras in 
i en sån här sak över huvud taget." (sid. 86) 
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"Och som jag sa, jag biter mig i tungan ibland och tyckt jag har varit hård 
emot dom..." (sid. 91) 
 
Till detta bör läggas att jag inte funnit några uttalanden mot barnen 
präglade av irritation etc.. Däremot riktas irritation mot modern i förhören.    
Det empatiska drag visavi hans egna barn som återkommande och med 
styrka uttryckts av fadern står i motsatsställning till att han skulle ha utsatt 
dem för övergrepp.  
 
Undvikandebeteende 
I det sista förhöret med fadern aktualiseras även en annan av fallets 
psykologiska gåtor, att barnen velat besöka fadern trots att de under  
en följd av år löpande skall ha utsatts för övergrepp. De undviker inte att 
besöka honom, mer än efter den sista gången de träffats i april 0000. Den 
sista gången som föranleder brytningen skall det dessutom inte ha varit 
frågan om något mer än verbala motsättningar - ingen har hävdat något mer 
fysiskt övergrepp i samband med denna gång. Fadern har svårt att tänka sig 
att barnen skulle velat besöka honom, om de blivit slagna. 
  
Ur psykologisk synpunkt ter sig en situation med löpande misshandel och  
fortsatta besök från barnen och frånvaro av all rapportering från barnen inte 
särskilt realistisk. Enligt inlärningsforskning sedan många år så 
uppkommer undvikandebeteenden vid obehagliga och smärtsamma 
upplevelser. Enligt Kitzingers (1990) undersökning av överlevare från 
sexuella övergrepp skulle utveckling av olika slag av förebyggande 
undvikandebeteende ha uppkommit hos dessa medan övergreppen pågick. 
Båda barnen skulle alltså inte ha uppvisat något undvikandebeteende under 
lång tid och det undvikande som till sist sker motiveras inte med några 
sexuella övergrepp eller misshandel - en inte särskilt sannolik utveckling 
och särskilt inte med tanke på den stora omfattning av övergrepp som 
hävdas och som kunnat brytas genom att tala om saken för mamma eller 
någon annan vuxen.  
 
Återhållandemotiv 
Fadern menar att han skulle inte få ha umgängesrätt om modern eller 
socialförvaltningen skulle uppfatta det som att han misshandlar sina barn.  
Han menar att "det hade ju varit hur bra bränsle som helst". Det går att 
instämma i att det fadern här nämner bör ha varit en psykologiskt 
återhållande faktor.  
 
Sammanfattningsvis framkommer i förhören med den misstänkte dels en 
initial reaktion med chock och att inte förstå och dels ett empatiskt drag 
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visavi barnen. Båda dessa faktorer är svåra att förena med en tolkning att 
fadern under åratal  slagit och begått sexuella övergrepp på barnen. Även 
frånvaron av spontan rapportering och frånvaron av förebyggande 
undvikandebeteenden före den slutliga brytningen (ej motiverad med 
övergrepp) ter sig svårförenliga med att fadern skulle under åratal ha 
begått övergrepp.  
 
Att faderns hypotes om moderns påverkan inte utretts på något sakligt 
godtagbart sätt är uppenbart och i strid med RB 23:4.  
 
Att kombinera våldsbeteende med sexuella övergrepp på barn m.fl. 
anmärkningsvärda fenomen i materialet 
I anslutning till kommentarerna till den misstänktes förhör kan det vara 
lämpligt att påpeka att de kombinationer av gärningar som i detta fall 
hävdas utifrån facklitteraturen ter sig sällsynta. Enligt professor emeritus 
Jan-Otto Ottossons lärobok i Psykiatri (2000) så har de som gjort sig 
skyldiga till sexuella övergrepp på barn "sällan gjort sig skyldiga till 
våldsbrott" (sid. 523). Craig (2005) anför att "pedofiler tenderar att få 
högre mätvärden i mått på behov av förödmjukelse och lägre mätvärden  i 
mått på behov av aggression jämförda med icke-sexuella gärningsmän" 
(sid. 201). Enligt DSM-IV-manualen (1994) gäller att pedofiler "may be 
attentive to the child´s needs in order to gain the child´s affection, interest, 
and loyalty and to prevent the child from reporting the activity" (sid. 528), 
dvs en mjuk, icke-aggressiv framtoning. Ur rättspsykologisk synpunkt ter 
det sig föga troligt med en pedofil som dessutom misshandlar i stor 
omfattning, vilket är vad den misstänkte här anklagats för. Parallell 
misshandel ökar risken för  avslöjande. En del pedofiler hotar barnen för 
att hindra avslöjande (DSM-IV, sid. 528). Hotbeteende är något som skulle 
kunna förväntas av en sällsynt, aggressiv pedofil som i stor omfattning slår 
barn som i detta fall. Ingenstans i materialet finns någon uppgift om att 
fadern skulle ha hotat för att hindra avslöjande i detta fall. Inte heller finns 
några uppgifter om att löften, presenter eller mutor skulle ha använts för att 
hindra avslöjande. Det verkar inte heller ha funnits en relation med 
tillgivenhet som skulle kunna förhindra avslöjande.    
 
Dessutom anses pedofiler vara homosexuellt eller heterosexuellt inriktade 
(t.ex. Carlsson, 2002; Craig, 2001, sid. 201), en distinktion som ofta 
återkommer i facklitteratur och teori. Två tredjedelar av pedofilerna anges 
ha en heterosexuell läggning, en tredjedel homosexuell (Carlsson, 2002).  
Det blir därför något anmärkningsvärt när fadern i det här aktuella fallet 
anklagas för både heterosexuella närmanden till dottern och för 
homosexuella närmanden till sonen. En kombination är dock möjlig även 
om den inte anförts som vanlig.  
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Till det sagda bör läggas att enligt internationella forskare inom området 
sexuella övergrepp så är det extremt sällsynt att en biologisk far begår  
sexuellt övergrepp på sin egen son. Rice & Harris (2002) konstaterar att 
"sons are extremely unlikely to be molested by fathers even though 
extrafamilial molesters often target boys". (min understrykning) 
 
Det har i detta fall även genom de längre relationer med vuxna kvinnor 
som fadern haft och undersökningen av det pornografiska materialet 
framgått en stark preferens för vuxna kvinnor från faderns sida att jämföra 
med vad han anklagas för. Dessa omständigheter pekar i annan riktning än 
pedofili.  
 
 
Riskfaktorer vid incest 
Ottosson (2000, sid. 520f) hävdar följande.  
"Ett allmänt omfattat incesttabu torde förklara att incest mellan vuxna män 
och flickor nästan uteslutande uppstår under exceptionella förhållanden. 
Vid sexuellt umgänge mellan far (vårdnadshavare) och dotter (flicka) 
brukar orsaksmönstret vara komplext med en eller flera av faktorerna 
ekonomisk, kulturell och emotionell misär, trångboddhet, arbetslöshet, 
disharmoniskt äktenskap eller samboförhållande, psykisk störning hos 
mannen (missbruk, antisociala personlighetsdrag) och ibland subnormal 
begåvning hos flickan. Oftast har fadern med lock och pock framtvingat 
förhållandet."  
I det här aktuella fallet finns inte belägg för någon av de nämnda 
riskfaktorerna. Det finns inte heller några uttalanden som tyder på det "lock 
och pock", som enligt Ottosson oftast förekommer.  
 
Ålder, kön och fysiskt våld 
När det gäller rättsligt beivrat fysiskt våld så dominerar männen i 
förhållande till kvinnorna. Det är dock i stor utsträckning yngre män, 
typiskt 20-30 år gamla, som utövar fysiskt våld. För män i här aktuell ålder 
(den misstänkte är född xxxx) är våldsbenägenheten låg. I detta fall rör det 
sig dessutom om en begåvad man som har omfattande utbildning och vana 
vid språklig kommunikation utan våld.  
 
Sammanfattande sannolikhetsteoretisk reflektion 
I det här aktuella fallet fogas den ena sällsyntheten till den andra verkar det 
som. Det blir lätt så när uppgifter konstrueras/fabriceras utan kännedom 
om eller hänsynstagande till verklighetens natur.  
 
Sakläget kan betraktas ur sannolikhetsteoretisk synpunkt.  
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Vi kan välja ut några av de låga sannolikheterna från den föregående 
framställningen och fundera över deras storleksordning.  
 
- Sannolikheten att en misshandlare och pedofil uppvisar den redovisade 
chockreaktionen och empatin i första förhöret  
- Sannolikheten att vara misshandlare och pedofil samtidigt 
- Sannolikheten att en far begår sexuellt övergrepp på sin egen son  
- Sannolikheten att vara heterosexuell och homosexuell pedofil  
samtidigt   
- Sannolikheten att de av professor Ottosson angivna riskfaktorerna för far-
dotter-incest saknas vid incest  
- Sannolikheten att spontan rapportering och undvikandebeteenden  
skulle ha saknats under åratal av övergrepp  
- Sannolikheten att en så gammal man använder fysiskt våld/misshandel  
 
Sannolikheten för att alla dessa förhållanden skulle föreligga samtidigt 
ter sig mycket liten.  
 
Om vi exempelvis nöjer oss med uppskattningen 0.10 för vart och ett av 
förhållandena ovan, så blir sannolikheten för den samtidiga förekomsten 
0.000001. Sannolikheten för samtidig förekomst kan i praktiken bedömas 
som noll, även om det försiktigtvis bör påpekas att denna överslagskalkyl 
något skulle kunna kompliceras av beroenden mellan de anförda 
sannolikheterna.  
 
Som lätt inses skulle tillägg av ytterligare lågsannolika omständigheter 
sänka sannolikheten för samtidig förekomst ytterligare. Det finns 
ytterligare lågsannolika påstådda omständigheter, t.ex. att den stora 
mängden påstådd misshandel inte rapporterats och föranlett åtgärd i ett 
tidigare skede eller uppgiften att barnen inte skulle ha vetat om vad den 
andre utsattes för.  
 
Det framstår som sakligt rimligt att sannolikhetssituationen övervägs vid 
prövningen av uppgifterna i målet.    
 
Jag övergår nu till att granska barnens uppgifter i polisförhören med dem. 
 
I. Polisförhör på video med flickan K, 13 år,  
0001-02-17, 60 min 
0001-04-03, 20 min 
0001-04-10, 10 min 
De två första förhören anges vara signerade av förhörsledaren, vilket jag 
antar innebära att texten i dialogutskrifterna är kontrollerad mot 
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videobanden. Den tredje förhörsutskriften är inte signerad och möjligen 
okontrollerad.  
 
Jag finner det här praktiskt att hantera polisförhören för flickan K  samlat, 
särskilt som förhörsledaren och förhörsledarens 
övertygelse/inställning/förväntan är densamma och den förutsättande 
strategin och frågetekniken är likartad.  
 
I. Förhörens logik och strategi 
Ett grundläggande logiskt krav vad gäller hypotesprövningen är att 
alternativa hypoteser/förklaringsmöjligheter kring uppkomsten av 
påståenden om sexuella övergrepp och misshandel undersöks. Ett sätt att 
kontrollera detta är att klassificera förhörsledarens egna frågor och 
påståenden i hypotesneutrala (N-frågor), i sådana som gäller hypotesen om 
sexuellt övergrepp (S-frågor), i sådana som gäller hypotesen om 
misshandel (M-frågor) och i sådana som gäller alternativa hypoteser, t.ex. 
rörande påverkan (A-frågor).  
En klassificering av förhörsledarens frågor och påståenden gav följande 
resultat för de tre förhören: 
 
Förhörets nummer                                             I    II   III  S:a   % 
Frågornas inriktning 
Hypotesneutrala frågor/påståenden (N)              83   18   14  115   33,05      
Frågor/påst. gällande sexuellaövergrepp (S)    110    66   24   200  57,47 
Frågor/påst. gällande misshandel (M)                32     0     0    32    9,20 
Frågor/påst. gällande alternativa hypoteser (A)    0     0     1      1    0,29 
 
Summor för förhörsledarens frågor/påst.         225   84   39  348  100,0 
 
Även om någon enstaka klassificering av en fråga kan diskuteras, så lär 
inte det nämnvärt förändra helhetsbilden. Det finns ett relativt stort inslag 
av hypotesneutrala frågor som naturligt ingår i varje polisförhör med barn, 
mer eller mindre och beroende på hur samtalet förlöper. De flesta brukar 
förekomma i början och slutet av förhören. Frågor kring hypotesen om 
sexuella övergrepp dominerar med 57% och någon uppmärksamhet får 
även hypotesen om misshandel med 9% av frågorna.  
Efter det första förhöret upphör intresset för hypotesen om misshandel 
och de båda följande förhören inriktas ensidigt på hypotesen om sexuellt 
övergrepp.  
 
Andra möjligheter får en enda fråga (sid. 52 om att mamma skulle ha sagt 
till barnen), vilket innebär att andra uppkomstgrunder inte undersöks i 
förhören med barnet K, och trots att ett flertal sådana möjliga grunder finns 
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antydda i förundersökningsmaterialet. Fallet är ovanligt väl försett med 
kuratorer, BUP-kontakter, en grupp för barn till psykiskt störda föräldrar, 
en psykolog, en läkare, en mamma m fl. som kunnat påverka barnet och i 
synnerhet med tanke på barnets psykiska status.  
 
Logiken och strategin i förhören är cirkulär. Förhörsledaren utgår ensidigt 
förutsättande och ensidigt bekräftelsesökande från att påstådda övergrepp 
ägt rum och söker dessutom få fram fler uppgifter om övergrepp vilket 
lyckas bland annat som det verkar genom förväntningar och suggestioner. 
Frågan om att tala sanning diskuteras inte alls med barnet. Kritisk prövning 
av framkomna uppgifter sker nästan inte alls genom frågor från 
förhörsledaren, dvs. logiskt sett kan uppgifterna inte falsifieras. Alternativa 
hypoteser undviks.  
 
Frånvaro av strävanden efter falsifiering (se vetenskapsfilosofen Poppers 
klassiska falsifikationskrav vid hypotesprövning) och frånvaro av 
undersökande av alternativa hypoteser innebär att ingen godtagbar 
hypotesprövning sker. Ett exempel kanske kan klargöra varför det är 
viktigt med prövning av alternativa hypoteser. Om en person glömt var 
personen lagt sin nyckelknippa, så kan personen ställa upp hypotesen att 
den förlagts i köket. Om den då har förlagts någon annanstans, så kommer 
personen aldrig att återfinna den i köket annat än möjligen i form av en 
inbillad bild. Med en bredare uppsättning av alternativa hypoteser om var 
nyckelknippan kan ligga, så ökar möjligheterna att hitta den (t.ex. 
hypoteser om vardagsrummet, källaren, hallen, gräsmattan ut till bilen, 
rockfickor etc.). Många av oss bedriver ofta relativt effektivt 
utredningsarbete i vardagliga ting på ett sådant sätt med alternativa 
hypoteser. Det kan därför te sig märkligt att stöta på extremt ensidiga och 
ineffektiva tillvägagångssätt i polisens förundersökningar.  
 
Förhörsledarens felaktiga tillvägagångssätt leder till att 
utgångsantagandet/övertygelsen ytligt betraktat ser ut att ha bekräftats. 
Saklighet och felkällor verkar vara okända begrepp för förhörsledaren.  
En av de allvarliga felkällorna är här förhörsledarens egen förutsättande 
inställning. Inom internationell utredningsmetodisk facklitteratur utgör 
övertygelse hos utredaren ett förkastelsekriterium vad gäller 
utredningsresultatet.  
 
En övertygelse hos en utredare påverkar nämligen ett antal viktiga faktorer 
i en utredning, t.ex. vilka hypoteser som formuleras och undersöks, hur 
urvalet av frågor sker, hur frågor formuleras, hur utredarens 
svarsreaktioner utformas när hörda personer avger svar, hur de hördas svar 
tolkas, i vilka riktningar uppföljande frågor ställs, vilka kritiska motfrågor 
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som ställs, vilka förväntningar som via ett 30-tal kanaler (ansiktsuttryck, 
tonfall, gester, tystnad etc.; se Rosenthals m.fl. forskning) påverkar hörda 
personer osv. I detta fall framkommer förhörsledarens inställning klart 
genom underlåtenheten till kritisk prövning och underlåtenheten att beakta 
alternativa hypoteser kring hur påståenden om övergrepp kan ha 
uppkommit.  
 
Det finns här anledning påminna om saklighetskraven i grundlagen (RF 1 
kap 9§) och i RB 23 kap 4 § samt om Europakonventionens krav (svensk 
lag från  1995) om att en misstänkt skall betraktas som oskyldig så länge 
personen inte är fälld i domstol.  
 
Förhörsmaterialet handlar om att förhörsledaren förutsättande söker 
ensidigt bekräfta påståenden om sexuella övergrepp och misshandel och 
inte om att utan att förutsätta övergrepp utreda sådana påståenden. Ur 
källkritisk synpunkt skall partiska tillvägagångssätt av detta slag givetvis 
förkastas och därmed skall även det resulterande förhörsmaterialet 
förkastas. Strikt sett skulle mitt yttrande kunna avslutas här, men jag skall 
ändå gå in och peka på en del av de övriga hot mot tillförlitligheten som 
antyds i förhörsutskrifterna.  
 
II. Övriga hot mot tillförlitligheten 
 
1. Flickan K:s psykiska status och minnesteorier  
Som redan påpekats finns ingen symtomutredning redovisad kring flickan 
K:s symtom - det är inte klarlagt hur de utvecklats och vari de närmare 
består. Men det finns ett överläkarintyg från BUP 0001-05-05, som 
upplyser om att K haft BUP-kontakter sedan 0000-05-06 och att hon mått 
och mår psykiskt dåligt. Diagnosen depression uppges ha ställts redan 
0000-11-28. Det uppges bland annat att K under hösten 0000 "haft ungefär 
sju episoder då hon blivit okontaktbar, legat och tuggat och ryckt i armar 
och ben". Här beskrivs tydligen starkt förändrade medvetandetillstånd.  
 
Det framgår av vad flickan K själv säger i förhören att hon mår psykiskt 
dåligt och hon mår så dåligt att hon inte går i skolan och säger sig även må 
så dåligt att hon inte kan läsa text. Hon redovisar även anmärkningsvärda 
resonemang om hur hennes eget psyke fungerar vid tiden för förhören. 
 
Det kan te sig diskutabelt att genomföra polisförhör under de psykiska 
betingelser som råder för flickan K både ur saklig och etisk synpunkt. 
Mottagligheten för suggestioner kan vara förhöjd och den normala 
benägenheten till kritisk granskning av egna och andras uppgifter kan vara 
nedsatt. Vid förändrade medvetandetillstånd kan det kritiska tänkandet 
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reduceras eller sättas ur spel. Det torde allmänt sett stå klart att risken för 
utveckling av felaktiga föreställningar och felaktiga minnen ökar vid tunga 
psykiska tillstånd av det slag som här är aktuellt.  
 
Exempelvis sägs: 
sid. 9 
Fhl: Är du inte så mycket i skolan? 
K: Nej. För jag mår så dåligt så jag orkar inte gå dit.  
 
sid. 37 
Fhl: Nåt annat du funderar på? 
K: Jag funderar på så mycket så att det får inte plats i huvudet, så jag vet 
inte själv vad jag funderar på. 
Fhl: Du tänker på mycket. 
K: Jaa. 
Fhl: Har du orkat börja skolan än? 
K: Neej. Det blir bara värre och värre alltihop.  (min understrykning) 
Fhl: Tycker du att det blir värre att prata om det eller ...? 
K: Jaa. Alltihop är jobbigt. Det är jättejobbigt att äta och jag kan inte sova 
för jag drömmer så himla mycket mardrömmar och det går inte att sova. 
Och om jag inte sover och äter så är det ju inte så lätt att liksom gå till 
skolan heller, så att då orkar jag inte gå till skolan. Då blir det att man 
tappar kontakten med kompisar och så blir det helt....Allt blir bara så fel. 
Fhl: Mamma läser lite med dig hemma kanske också. 
K: Jag kan inte. 
Fhl: Du vill inte läsa. 
K: Nej, men det går inte. Jag försöker men det går inte.  
 
sid. 39 
Fhl: Ja. Vad tänker du på då? 
K: Jag vet inte. Det bara känns som det är nånting mer, fast det inte 
kommer fram. Det känns som jag har en stor plåtvägg i huvudet och så 
känns det att nånting bara bankar som vill ut, men det går inte, och det är 
jobbigt.  
Fhl: Man behöver inte tvinga fram nåt heller, utan det är väl så att är det 
nåt så kanske det kommer fram sen och att vi kan...  (suggestion) 
K: Men det är ju så jobbigt för jag vet inte, för det här som jag, berättar nu 
det har jag inte förstått än liksom själv utan...  Visst, jag ser ju bilderna 
och sånt där, men jag har inte fattat att han har gjort så mot mig liksom. 
När vi var på Socialtjänsten eller vad det heter så kom jag ju på nånting 
där, jag kommer inte ihåg vad det var, och det har jag inte heller liksom 
förstått än. Och det blir så jobbigt att  inte veta hur jag reagerar förrän jag 
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förstår det, om det blir helt kris med allting eller om det bara blir..."jaha, 
så det var så pappa tyckte om mig", ungefär liksom..  
 
sid. 39-40 
Fhl: Men det du berättade om då, den här situationen när ni sitter i den här 
rutiga soffan, det är sådant som har hänt? 
K:Mm. Ja, det vet jag att det har, för det känns liksom. Det är bara att jag 
inte fått in det i mitt huvud att pappa har gjort så mot mig fastän jag vet att 
han har gjort det. Det blir liksom det där med K hos mamma och K hos 
pappa. För att den där K hos pappa försöker berätta för K hos mamma 
som inte fattar någonting för att... "nej, jag har inte varit utsatt för det", 
men K hos pappa har det.  
Fhl: Jaa. Jag tänkte så det inte blir någon missuppfattning och så, att du 
har drömt eller att det har varit mycket. Utan den situationen i soffan som 
du har berättat om det har hänt.  
K: Ja, det har det.  
Fhl: Ja. Fast du liksom i ditt undermedvetna och medvetna inte kan liksom 
ta det till dig.  
K: Nej. Det är det att halva jag och halva jag vet inte, och då är jag så 
rädd för hur det ska bli när hela jag vet.  
Fhl: Ja, det är så du tänker ja. 
K: För det ploppar upp och man är så orolig för allting så man tränger 
undan det så länge det går, och sen så kommer det slut i vilket fall som 
helst. Och det blir jobbigt.  
Fhl: Vad gör du hela dagarna då? 
K: Mamma får ju vara hemma två dagar i veckan. Och så åker jag ju till 
BUP på samtal och jag åker dit på andra samtal, och jag åker till T för att 
bara få göra någonting. Sen gör jag väl inte mycket mer. Jag tittar på teve 
fast...Ja, jag bara ligger.  
 
sid. 51 
Fhl: Jag ville du skulle beskriva då hur han hade pillat på dig. 
K: Jaa. Och då så sa jag ju nej. Men så kändes det liksom konstigt, liksom 
bara konstigt. Och sen så tänkte jag liksom på det mer och mer och så 
kände jag att han hade gjort det, men jag liksom hade inget klartecken i 
huvudet, och sen så fick jag det. För det var ju hockey då på kvällen, och 
då satt vi och tittade på det. Och så tänkte jag väl på det omedvetet. Jag 
var okoncentrerad och liksom helt knäpp i huvudet. Och sen så kom jag 
fram till att han hade ju det, och då vart det inte kul.  
 
sid. 52 
Fhl: För sist pratade vi om då kanske att det var lite i troskanten, lite på 
trosan och lite under trosan. Men idag är du säker på att det var ett finger 
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inne? (idén om att ett finger kunde vara "inne" infördes av förhörsledaren 
själv i det andra förhöret på sid. 35. Fhl:...Då uppfattar jag att han är inte 
inne.)  
K: Mm. För jag har tänkt så himla mycket på det automatiskt liksom.  
 
Källkritiskt finns flera sakliga grunder att avvisa det slag av uppgifter som 
flickan här lämnar när hon mår psykiskt dåligt (även andra uppgifter än de 
ovan återgivna exemplen).  
 
- Det är väl känt inom klinisk psykologi och psykiatri (se t.ex. Nolen-
Hoeksema, 2010; Ottosson, 2000) att människor i samband med kliniska 
tillstånd av olika slag, t.ex. depression eller ångest, kan utveckla och älta 
tankar och bilder som brister i verklighetsrelaterande, dvs. är mer eller 
mindre felaktiga. Ottosson nämner t.ex. depressiva syndrom med 
vanföreställningar och hallucinationer som varande definitionsmässigt 
psykotiska. Ottosson menar att "Vanföreställningen är man ensam om och 
den präglas av absolut visshet som inte låter sig modifieras eller 
relativiseras. En vanföreställning försvinner inte om den möts av 
motargument.   Ottosson pekar även t.ex. på förekomsten av sexuella 
vanföreställningssyndrom, inkl utveckling av falska minnen bland annat 
genom olämpliga arbetssätt hos terapeuter. Han pekar även på hur 
vanföreställningar kan framkallas/induceras genom påverkan från andra 
människor. Ottosson konstaterar följande: "Falska minnen om incest ("the 
false memory syndrome") som framkallas under oskickligt bedriven 
psykoterapi kan ibland uppfylla kriterierna på eller ligger nära 
vanföreställningar. Utvecklingen är extra olycklig eftersom induktionen 
skett genom behandling" (sid. 220).  
 
- Det är tydligt vilka förväntningar om material som förhörsledaren har och 
exemplet med hur förhörsledaren i förhör nr 2 suggererar om hur ett finger 
kunde vara inne och hur det ger avkastning i förhör 3 belyser 
hur flickan börjar tänka på något som ursprungligen suggererats. Vilka 
förväntningar och suggestioner som kan komma från andra håll på BUP, 
från psykolog/kurator etc. har inte utredningen sökt utröna.  
 
- Utifrån den moderna minnesforskningens resultat finns omfattande  
belägg för hur falska/felaktiga minnesbilder kan konstrueras och uppfattas 
som minnesbilder av sådant som verkligen hänt. Massiva belägg finns idag 
rörande falska minnen av abduktioner av "aliens" innefattande även 
sexuella övergrepp från "aliens", rörande rituella, satanistiska övergrepp 
och rörande minnen av tidigare liv. Den viktigaste påverkande faktorn för 
uppkomst av sådana som falska ansedda (det har inte gått att finna sakliga 
belägg) minnen utgör suggestioner från hypnoterapeuter och 
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psykoterapeuter eller i t.ex. terapigrupper - se världens för närvarande 
ledande forskare och expert på traumatiska minnen McNally (2003), boken 
"Remembering trauma".  
Inom minnesforskningen finns idag experiment med inplantering av falska 
minnen. Genom felaktiga antydningar om vad som hänt ett barn har man 
fått en del barn att utveckla falska, detaljerade minnen om det som hänt. 
Exempelvis har barn kunnat minnas detaljer kring hur de blivit borttappade 
och återfunna på varuhus enbart på grundval av en antydan. Det finns 
experiment med s k "imagination inflation" (ung. föreställningsökning), 
där personer upprepat fått tänka sig att de gjort saker. Senare har 
benägenheten att tro att det enbart tänkta faktiskt inträffat ökat. Det bör 
även påpekas att felaktiga minnen kan upplevas som lika klara/tydliga som 
sanna minnen. Upplevd klarhet är alltså inget bra kriterium på om ett 
minne är sant eller falskt. Samma gäller upplevd säkerhet.  
Det verkar även i flickans (liksom i många andras) föreställningar finnas 
naiva, icke vetenskapligt grundade minnesteorier av innebörden att 
minnesbilder som dyker upp eller växer fram skulle genom sin själva 
existens eller klarhet vara korrekta bilder av vad som hänt. Dessa teorier är 
som många även per erfarenhet vet felaktiga. Forskning har även visat hur 
minnebilden av samma händelse kan mycket förändras med tiden. 
Människan har även en kreativ förmåga och kan spontant producera bilder 
på egen hand (t.ex. vid dagdröm eller sexuella fantasier) eller utifrån enkla 
suggestioner (jag har själv erfarenhet av detta i samband med terapeutiskt 
arbete med hypnos och imaginativa tekniker). I en del fall kan även bilder 
produceras under dröm, vilka sedan hålls för sanna (men ibland kan 
verkligheten tränga sig på och visa att minnesbilden inte var sann) - jag har 
samlat in ett konkret sådant material som ännu är opublicerat. När 
förhörsledaren nämner möjligheten att flickan "drömt", så är det en 
möjlighet att flickan kan ha drömt minnesbilder hon anför.  
Det hör till de minnesmässiga svårigheterna att man inte själv behöver vara 
medveten om att något härrör från en dröm.  
Men det räcker med suggestioner i vanliga samtal, samtal i 
vårdsammanhang  eller i polisförhör för att stimulera fram felaktiga 
minnesbilder. 
 
Att en person mår psykiskt dåligt torde allmänt sett öka sårbarheten för 
suggestioner och sänka förmågan att kritiskt värdera tankar och bilder som 
dyker upp. Som framgår av flickans svar i förhöret så förmår hon knappast 
kritiskt tänka sig att tankar och bilder som dyker upp skulle kunna uppstå 
utan att något motsvarande inträffat  och att detta skulle kunna vara en 
förklaring till den psykiska vånda, t.ex. upplevelse av att vara delad, som 
uppstår kring en del tankar och bilder. Hennes föreställning verkar vara att 
en minnesbild per själva sin uppkomst och existens är korrekt och det kan 
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även förefalla som omgivningen gett stöd åt sådana icke realistiska 
föreställningar. Detta har inte stöd i vare sig allmänmänsklig erfarenhet 
eller i den moderna minnesforskningen, där felbarheten hos minnesbilder 
är ett genomgående tema. Det är även obestridligen så att  människor just  
inom det sexuella området producerar mängder av inre bilder, t.ex. av 
sexuella tranaktioner mellan dem själva och andra, som inte inträffat utan 
bara tänks. Ett ytterligare viktigt tema inom det området är för övrigt 
källförväxlingsfelen, dvs. att vi t.ex. kan tappa bort att vi t.ex. hört något 
sägas eller att vi tänkt eller tolkat något och senare tror att det enbart hörda 
eller sagda eller tänkta faktiskt har hänt. Vi tappar bort eller förväxlar 
källor. En egenproducerad inre bild kan komma att uppfattas som en 
händelse som faktiskt inträffat, en inre-yttre-förväxling. Tappar vi bort 
minnet av en källa kan vi komma att tillskriva en annan källa till något 
vi minns.  
 
Sammanfattningsvis bör flickan K:s uppgifter källkritiskt förkastas bl.a. 
därför att hon mår psykiskt dåligt, utsätts för suggestioner och 
förväntningar från som det verkar flera håll och att hennes resonemang inte 
har stöd i modern minnesforskning. Det verkar även som flickan K får 
socialt stöd för sina anförda minnesbilder, vilket bidrar till att befästa dem. 
Falska minnen utmärks bland annat av att de startar med någon idé eller 
suggestion, att de beskriver något som är möjligt och av att de erhåller 
social bekräftelse. Det framkommer inte av materialet att flickan skulle ha 
fått någon hjälp med kritisk prövning av sina mentala konstruktioner. I vart 
fall får hon knappast någon sådan hjälp i förhöret och det kanske är en 
alltför svår uppgift för en förhörsledare i det här  svåra  kliniska fallet.  
 
2. Förhörstekniken 
Förhörsstrategin är som påpekats grovt felaktig ur logisk och 
hypotesprövande synpunkt - kritisk prövning av uppgifter sker inte och 
alternativa hypoteser undersöks inte. Med förhörsteknik avses här de mer 
specifika sätten att formulera frågor inom ramen för den valda 
strategin/logiken.  
  
- En återkommande teknik är att förhörsledaren ledande och stabiliserande 
refererar till vad som tidigare sagts i förhöret/-en. 
Därigenom hjälper förhörsledaren till att förhindra att motsägelser 
uppkommer och uppgifterna kan därigenom bli mer stabila och logiskt 
förenliga. Det blir ingen kontroll av den tidigare lämnade uppgiften utan 
den förs bara vidare. Tekniken är mycket olämplig vad gäller att bedöma 
tillförlitligheten hos lämnade uppgifter - det förutsätts att de är tillförlitliga 
när de förs vidare. Förhörsledaren arbetar därmed inte med den kritiska 
prövning som tillhör en utredares roll.  
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Exempel: "Sen pratade du om K att han har tafsat på dig."  
Förhörsledaren agerar hjälpminne, stabiliserar uppgifter och motverkar 
uppkomst av motsägelser genom sådana uttalanden.  
 
- I slutet av det första förhöret (sid. 32) så ger förhörsledaren i strid med 
den moderna minnesforskningens resultat en stark och tydlig suggestion 
om förträngning, som inte ger direkt avkastning men kan ge avkastning i 
de följande förhören, där den ytterligare förstärks med förhörsledaridén om 
att saker kan "poppa upp" - ett osakligt och suggererande modebegrepp i 
modern förhörsteknik som kan leda till uppkomst av falska minnen.  Se 
McNally (2003) för en kritisk forskningsbaserad diskussion kring 
förträngning.  
 
Fhl: Jo, jag skulle säga så att är det nånting... För när man börjar prata 
om såna här saker va... du har ju nyligen börjat prata om det här... då kan 
det ju vara så där att man förtränger, precis som du kom på den här 
gången då när du fick ligga på hans mage i sängen, att vi kan träffas igen 
om det är nåt. Och kommer du på nånting så där så kan du skriva ner det. 
För det kan hända nu att...Nu är ju det här liksom lite...ja, lite öppet och 
att du kan prata om det här, och då kan det bli att man kommer på saker. 
(mina understrykningar - suggestionerna om att ”komma på” mer material 
är mycket tydliga) 
K: Men det är ju så att jag kommer ju på grejer så hela tiden, men det är ju 
ändå samma grejer som att han har nupit mig och slagit mig och tafsat på 
mig. Den enda skillnaden är väl att det ökar i antal gånger.  
 
Förhörsledaren startar sedan det andra förhöret (som kanske blir aktuellt på 
grund av suggestionerna om att komma upp med mer i det första förhöret) 
med att repeterat och suggererande betona att det nu gäller "mer saker", 
"flera saker".  
 
Fhl:... Och vad jag förstod nu när vi har börjat att rota lite i det här så har 
du funderat mycket och vad jag förstod kommit på lite mer saker... 
Fhl: ...Och så vad jag förstod så hade du kommit på flera saker som du inte 
hade berättat då. 
K: Jag kommer bara på en sak nu. Jag vet inte om jag kommer på fler. 
Usch. Det var så rörigt.  
 
Det framgår här hur förhörsledaren är mentalt fixerad vid att det gäller 
att komma på fler saker. Det framgår av vad barnet säger att det tagit till 
sig förhörsledarens ur saklig synpunkt sett destruktiva idé. Observera att  
förhörsledaren och flickan här utan vidare förutsätter att det finns fler saker 
att komma på, vilket inte är givet. Om det inte finns inträffade 
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övergreppshändelser kan resultatet av förhörsledarens suggestioner bli en 
eller flera falska uppgifter.  
 
På sid. 37 i det andra förhöret använder förhörsledaren idén om "poppat 
upp" och även i den språkliga varianten "hoppat upp".  
 
Fhl: Nåt annat som har poppat upp tycker du? Nåt som du...Det är klart 
som du säger, du har mycket, mycket att tänka på, men nåt precis som har 
hoppat upp som det du berättade nu.  
 
På sid. 39 återkommer idén och suggestionen. 
Fhl: Det är så du funderat. Nåt annat K som har poppat upp?  
 
På sid. 40 dyker suggestionen upp igen. 
Fhl: Nej. Men K, det var ungefär det som hade poppat upp nu sen du och 
jag träffades sist.  
 
Suggestionerna i det första och andra förhöret ger avkastning.  
Förhörsledaren inleder det tredje förhöret sju dagar senare med att 
konstatera (med referens till föregående förhör) följande (sid 50). 
Fhl: Och kort efter det då så ringde mamma och sa att du hade varit lite 
bekymrad,  för att då hade det kommit fram mer saker i ditt huvud. Och då 
tyckte jag att då kunde vi träffas en gång till.... 
 
På sid. 51 finns ett mycket tydligt.ex.empel på hur en detaljsuggestion från 
förhörsledaren i föregående förhör nu vidareutvecklas av flickan. 
Fhl: Och vad var det nu då som du hade funderat lite mer på? 
K: Ja, du frågade ju då om han hade haft några fingrar inuti mig och sånt 
där.  
 
Källkritiskt bör påpekas att det inte finns stöd i minnesforskningen för det 
från Freud härrörande begreppet förträngning (repression), se McNally 
(2003) och förekommande universitetsläroböcker i kognition/kognitiv 
psykologi (som innehåller mycket om minnesprocesser). En stor 
genomgång av Holmes (1990) av de föregående 60 årens minnesforskning 
gav inga belägg. Det har även av forskare påvisats att Freud i sina skrifter 
förfalskat många patienter och patientuppgifter som skulle utgöra stöd för 
begreppet. Däremot är det allmänt accepterat bland minneforskare att det 
förekommer vanlig glömska och att det förekommer mer speciella 
minnesförluster (amnesier), t.ex. vid skallskada eller stark chock.  
Det kan tilläggas att det sedan länge och av många forskare varnats för  
minnesåtervinningstekniker (typ suggestioner, visualisering, hypnoterapier, 
gruppåverkan etc.) i internationell fackpress och då av ledande 
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minnesforskare. Mycken kritik har riktats mot tekniker inom psykoterapin 
som bedöms ha lett till konstruktion av falska minnen.  
 
I det här fallet använder sig förhörsledaren av en teori och teknik för 
minnesåtervinning genom dels sin okritiskt accepterande hållning till 
K:s minnesåtervinning och dels sina sakligt sett oacceptabla suggestioner 
om "förtränger", "poppa upp", "komma på" m.m. Det förhörda barnet 
accepterar och är rimligen rätt försvarslöst när det ställs inför pressen från 
förhörsledarens vetenskapligt ogrundade teori om minnesåtervinning. 
Annorlunda uttryckt kan hävdas att förhörsledaren här inducerar en 
vanföreställning om minnesprocesser hos flickan K.  
 
3. Förekomst av konflikt/er/ 
Förekomst av konflikt och tendensiösa uppgifter (som är vanligt vid 
konflikter) är ett av de klassiska källkritiska förkastelsekriterierna.  
I detta fall indikerar materialet en konflikt mellan fadern och modern sedan 
flera år tillbaka. Dock verkar det ha förekommit umgänge mellan fadern 
och barnen fram till april 0000, trots den konflikten. I april 0000 
uppkommer enligt K:s beskrivning i det första förhöret (sid. 12f) en 
konflikt gällande sommarvistelsen hos fadern mellan denne och barnen. 
Konflikten eskalerar tydligen till sådan nivå att barnen inte längre vill 
träffa fadern. Det bör betonas att konflikten enligt beskrivningen 
paradoxalt nog inte alls gällde de långt allvarligare saker som barnen långt 
senare anklagar fadern för - misshandel och sexuella övergrepp. 
Psykologiskt ter det sig rimligt att barnen, om inte dessförinnan, i samband 
med denna starka konflikt skulle ha anfört sina anklagelser om sexuella 
övergrepp och misshandel mot fadern eller att de skulle ha anförts som 
grund för att avbryta umgänget. Händelseutvecklingen och tidsförloppet är 
sådana att det kan misstänkas att den uppkomna konflikten efterhand 
alstrar anklagelser, kanske med hjälp av idag ofta tillhandahållna, ensidiga 
och populära teorier om vad flickans symtombild kunde grunda sig i (några 
grunder anges inte i överläkarintyget från BUP).  
 
Det kan anmärkas att särskilt det första polisförhöret med flickan K 
innehåller ett avsevärt antal närmast irrelevanta negativa uppgifter om  
fadern, att jämföra med de relativt vaga uppgifterna om misshandel och 
sexuella övergrepp. Det verkar som flickan K är angelägen om att  
maximera de negativa uppgifterna om fadern, dvs. uppgiftssituationen 
liknar den vid många andra konflikter med tendensiösa och maximerade 
negativa uppgifter som anförs mot motparten(fienden). Uppgifterna om 
övergrepp ingår här, märk väl, i en bredare uppsättning av negativa 
uppgifter som delvis är bättre specificerade än uppgifterna om övergrepp.  
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Flickan K tar utöver de påstådda övergreppen upp exempelvis följande 
uppgifter om fadern (fadern har inte fått replik och jag tar inte ställning till 
om de är korrekta eller som ofta vid konflikter överdrivna eller direkt 
felaktiga). 
- negativa uttalanden om fadern och umgänget sid. 11-12 
- mycket utförlig beskrivning av bråket med fadern vid brytningen  
  sid. 12f 
- uttalanden om faderns SMS sid. 13 
- uttalanden om faderns kort och telefonsamtal sid. 13 
- uttalanden om negativt skvaller om fadern från dennes arbetsplats 
  sid. 13-14 
- uttalanden om fadern, sprit och en krock sid. 14 
- uttalanden om bråk vid maten sid. 15 
- uttalanden om födelsedag och ringande sid. 17 
- uttalanden om skvaller om vad pappa sagt i fikarummet på sitt arbete  
  sid. 19 
- uttalanden om vilken idiot någon annan ansett fadern vara sid. 19 
- uttalanden om att fadern klagat på mamman sid. 20-21 
- uttalanden om att det luktade sprit i hela lägenheten sid. 21 
- uttalanden om bråk mellan fadern och barnen på Finlandsbåt sid. 24 
- uttalanden om bråk om skor sid. 24 
- uttalanden om faderns porrgrejor sid. 26 
- uttalanden om vad hon hittat i faderns dator sid. 27 
- spekulativa uttalanden om vad fadern gör i sitt arbete sid. 27 
- uttalanden om krogbesök sid. 28-29 
- uttalanden om vad fadern berättat om en spädbarnsdöd sid. 29 
- uttalanden om att fadern skulle ha visat sekretessbelagt material sid. 29 
 
Flickan K ser till att få med en mängd olika negativa 
uttalanden/beskrivningar kring fadern i det första förhöret och det verkar 
som hon är van att uttala sig negativt om fadern.  
Dessa uttalanden/beskrivningar är ofta mer utförliga och spontana 
till sin karaktär än de mer tunna och vaga uttalanden som avser påstådda 
övergrepp.  
Flickan har tydligen inget positivt att anföra kring fadern. 
Det finns källkritiskt sett anledning till skepsis när man ställs inför en 
sådan mängd ensidigt negativa uttalanden om fadern, där anklagelser om 
övergrepp ingår som en del i mängden. Den psykologiska möjligheten 
föreligger att påståenden om övergrepp ingår i ett bredare förföljelse- 
hämnd- eller hatprojekt mot fadern, men vi kanske här bara ser ett barn 
som är missnöjt med sin upplevt dåliga far eller som i t.ex. en grupp på 
BUP lärt sig att uttrycka sig om fadern.  
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Konflikthanteringstekniken med massiv ackumulering av anklagelser 
av tvivelaktig saklig halt kan ibland iakttas i vårdnads- och 
umgängestvister mellan föräldrar. Det har t.ex. förekommit att falska 
sexuella anklagelser konstruerats och använts, något som forskare påpekat 
utifrån undersökningar. Det har även i internationell facklitteratur påtalats 
hur barn kan använda falska sexuella anklagelser för att göra sig kvitt en 
icke önskad förälder eller styvförälder (se t.ex. Mikkelsen m.fl., 1992). En 
möjlighet i detta fall är att flickan K använder påståenden om övergrepp 
som ett medel att i fortsättningen slippa träffa sin far, som hon av 
innehållet i det första förhöret att döma verkar ha stark aversion mot. En 
annan möjlighet är att flickan kan uppfatta fadern som orsak till sin 
depression och vill hämnas. Men det behöver inte alls finnas några sådana 
motiv. Det kan som forskning av Ceci m.fl. visat utvecklas negativa och 
felaktiga uttalanden och som dessutom är detaljerade enbart utifrån 
suggestioner. En viktig faktor är enligt Ceci s.k. stereotypinduktion, dvs. 
att man suggereras att betrakta personen som dålig, dum etc.. Det blir då 
lättare att felaktigt tillskriva personen negativa handlingar (se t.ex. Bruck, 
Ceci & Principe, 2006). Press från förhörsledaren att komma upp med 
uppgifter räcker som förklaring till att negativa uppgifter uppkommer. Barn 
försöker för övrigt liksom vuxna att vara socialt responsiva, dvs. svara när 
de blir tillfrågade. Enligt återkommande uttalande i facklitteratur så anses 
de även ha en tendens att uttala sådant som de tror att den vuxne vill höra. 
Detta kan förekomma även hos vuxna och barn varierar naturligtvis i det 
avseendet.  
 
4. Påverkanskällor 
En del tänkbara påverkanskällor framgår av uttalanden i polisförhören med 
K. De som märks och nämns är 
 
- mamma 
 
- förhörsledarens ensidigt förutsättande och suggererande hållning 
  samt press med minnesåtervinningsteori 
 
- systern C, 27 år, som har samma far och som medföljer till första  
  förhöret; det framgår att C bistått K med skvaller om fadern. 
 
- moderns nya sambo B, som K "kan prata om allt" med. På sid. 15  
  säger K att "Men B och jag vi brukar prata lite om det, för hans pappa   
  hans var också alkoholist....eller var alkoholist, och han slog liksom B  
  och sånt där."  (min understrykning) Det framgår här hur K kan ha fått 
  idén om hur någon som dricker alkohol kan slå och även hur K  
  jämför med sin egen pappa, som hon tydligen uppfattar som alkoholist.  
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  Vad K kan missa här är att det är personlighetsberoende om någon slår 
  under inverkan av alkohol - dessbättre är det få som gör det. Det kan  
  även tyckas att om fadern vore sådan som K beskriver honom så borde  
  han ha hamnat i slagsmål även med andra än sina barn. Inga händelser  
  beskrivs i materialet innebärande handgemäng mellan fadern och andra  
  personer än barnen. Och inte ens K beskriver några uttalanden från  
  fadern där han skulle ha hotat barnen eller andra med stryk etc.. Det ter  
  sig psykologiskt rimligt med hot-uttalanden i materialet om fadern  
  faktiskt och repeterat slagit sina barn.  
 
- en person på BUP som K "pratade med" nämns; ingen beskrivning av  
  samtalsinnehåll 
 
- det nämns att K "går i en grupp för barn till psykiskt sjuka"; ingen  
  beskrivning av innehåll i träffarna. 
 
- "Socialtjänstgrejen" - "Det kom jag på när jag var på  
   Socialtjänstgrejen". "När vi var på Socialtjänsten...så kom jag ju på  
   nånting där..." 
 
- porr i faderns dator har iakttagits av flickan K och hon tyckte bland  
  annat att "det var väldigt äckligt" - denna porr kan ha gett K tankar om  
  vad fadern kan ha gjort 
 
- kuratorn på min skola som jag pratade med 
 
- efter att modern berättat om K:s uppgifter för brodern E, så har  
  K fått del av broderns uppgifter, dvs före polisförhören.  
 
- advokaten - "När advokaten hade varit hemma hos oss så bara ploppade  
  det upp sen efteråt". Frågan är vad advokaten påstått eller frågat? 
 
- psykolog - "Nej jag pratar ju med en psykolog nu, och då berättade jag  
   för henne...Jag vet inte hur jag fick fram...det bara... Och då kom jag  
   fram till bara att jag har varit olika personer, jag har delat upp mig."  
   Föreställningarna om att vara delad verkar ha uppkommit i samtal med 
   en psykolog (eller någon som K kallar för psykolog) - det finns alltså  
   en yttre påverkanskälla vid tillkomsten av dessa föreställningar. Det kan 
   upplysningsvis nämnas att kritiska forskare anser att särskilt  
   hypnoterapeuter i många fall bidragit till att suggerera fram s k  
   multipla personligheter, dvs. fall där en person tror sig ha två eller fler  
   personligheter. Det är möjligt att upplevelsen av den delade  
   personligheten i detta fall är ett resultat av förslag eller suggestion från 
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   den nämnda psykologen.  
-  Anna - "jag åker till Anna för att bara få göra nånting" 
 
Utredningsmetodiskt sett framgår enligt listan ovan klart att det finns ett 
antal möjliga påverkanskällor vars eventuella inverkan inte utretts. I några 
fall framgår av materialet och flickans egna bedömningar att påverkan skett 
eller starkt kan misstänkas. Ur källkritisk synpunkt bör uttalanden i 
barnförhör, där utredaren inte kontrollerat påverkanskällorna vare sig 
närmare i förhören med barnet eller genom hörande av de tänkbara 
källpersonerna, inte accepteras. Som antytts skulle exempelvis uppgiften 
om att den som dricker alkohol kan slå barn kunna ha uppkommit genom 
vad moderns sambo berättat om sin uppväxt eller uppgifter om sexuella 
övergrepp kan ha uppkommit genom antydningar och förväntningar i BUP-
kontakter (det finns sådana andra fall jag stött på) eller i gruppen med barn 
till psykiskt störda föräldrar, dvs. långt efter det att umgänget med fadern 
avbrutits i april 0000. Men en noggrann utredning skulle kunna uppenbara 
andra påverkningar än de jag antyder här. Förhörsledarens påverkan 
framgår av förhören och av hur flickan K svarar på förhörsledarens 
suggestioner. Det framgår även att flickan K uttryckligen anger påverkan 
från storasyster, socialtjänst, datorporr, advokat, psykolog. Det vore med 
en sådan påverkansbild inte rimligt att tillskriva de av flickan K anförda 
uppgifterna tillförlitlighet. En uppgift som framförs efter påverkan kan 
ibland vara riktig, men förekomst av påverkan ger källkritiskt skäl att 
misstänka att uppgiften är felaktig p.g.a. påverkan, varför den i ett sakligt 
utredningsarbete skall avvisas.  
 
5. Uppgifternas karaktär 
Det har tidigare påpekats att kombinationen av misshandelsbeteende och 
sexuella övergrepp på barn enligt psykiatrisk expertis är lågsannolik. 
Pedofiler slår inte eller i vart fall sällan. Det kan dock ibland förefalla som 
om en anklagande person söker stärka anklagelsen genom att dubblera, 
dvs. kombinera misshandel och sexuella övergrepp på barn. Det kan för 
övrigt anmärkas att fadern har en icke-aggressiv, empatisk framtoning i 
dialogutskrifterna av förhör med honom och det är svårt att uppfatta någon 
antisocial personlighet i texten i vart fall. Det framkommer i materialet inte 
att fadern skulle ha visat sig våldsbenägen i andra sammanhang, t.ex. varit 
inblandad i slagsmål.  
 
En annan anledning till skepsis kring uppgifterna är att övergreppen skulle 
ha pågått i åratal, dels utan att det andra barnet kände till dem, och dels 
utan att bli rapporterade till eller uppfattade av barnens mor.  
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Dessutom dyker inte uppgifter om övergrepp upp i nära anslutning till 
brytningen med fadern i april 0000 utan först sedan flickan K börjat må 
rejält dåligt och ha sammanträffanden med BUP-personal och gå i en grupp 
med barn till psykiskt störda föräldrar med den påverkan detta kan ha 
inneburit. Socialtjänstens anmälan skrivs först 0001-02-14. Det tål att tänka 
på vad som kan vara den rimligaste, mest sannolika förklaringen till 
uppgifternas uppkomst och vad som kan vara mindre sannolika 
förklaringar.  
 
Även om man går in på detaljer i uppgifterna uppkommer en del skepsis.  
Det bör dock  understrykas att uppgifter inte bör bedömas isolerade utan 
ställas i relation till den utredningsmässiga helhetsbilden, som i detta fall 
uppvisar omfattande brister och ofullständigheter. Helhetsbilden kan vara 
väl förenlig med vissa hypoteser och mindre väl eller inte alls förenlig med 
andra hypoteser. Finns det luckor och påverkansfaktorer i materialet, så 
kompliceras eller omöjliggörs hypotesprövningen.  
 
Exempel på uppgifter utöver tidigare exempel 
Flickan K uttalar sig mycket utförligt om sådant som  hänt på sidorna 12 
och 13. På sid. 14 kommer sedan följande sekvens som den första som 
avhandlar påståenden om misshandel och sexuella övergrepp.  
Fhl: Du K, vad är det som har hänt under åren då? 
K: Sen dom skildes då så har han slagit mig och tafsat på mig och så. 
Med tanke på hur talför och exemplifierande kring faderns negativa 
beteenden som flickan varit dessförinnan i förhöret, så ter sig svaret 
anmärkningsvärt vagt och som synes kombineras redan från början de två 
beteendena att slå respektive tafsa och utan någon som helst precisering.  
 
Misshandelsfrågan 
När förhörsledaren söker få fram preciseringar så går det trögt och det 
fortsätter att bli vaga svar och undvikanden av att föra fram konkret 
material.  
 
K uppger på sid. 14. att pappan skall ha tagit henne jättehårt i armen så 
hon fått blåmärken (vilket inte preciserar den inledande uppgiften om 
"slagit mig"). Kort efter tillägger K: "Jag kommer ihåg lite svagt så där. " 
Det framgår inte på något sätt den psykologiska grunden till att fadern 
skulle ha tagit henne i armen, dvs. socialt och psykologiskt förlopp saknas. 
Vad föranledde greppet från fadern? (om det nu ägde rum)  
Det kan anmärkas att det förekommer att en förälder en eller annan gång 
anser sig behöva ta sitt barn i armen, t.ex. för att hindra det att skada sig, 
ramla ner etc.. Vad vi möjligen ser här är en omtolkning av minnet av en 
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trivial händelse från fem-sex-års-åldern till att nu i ett konfliktklimat tolkas 
som en misshandelshändelse.  
 
Därefter börjar flickan K vagt tala om "andra gånger", men konkretiserar 
inte utan går in på hur hon anser att fadern hanterar sprit och påståenden 
kring en bilkrock och alkotest.  
 
På sid. 15 söker förhörsledaren återföra K till frågan om misshandel genom 
att ställa en felaktigt refererande och ledande fråga.  
 
Fhl: Du kom ihåg nu det här första när han nöp dig i armen och att du fick 
blåmärken. Har det varit några andra slag eller nåt under... 
(fhl inför här begreppet "nöp" som flickan K inte dittills använt, att ta i 
armen som flickan nämnde är en annan sak; dessutom suggestion med 
"slag" i pluralis) 
K: Jaa. Men det är ju så, jag kommer ju inte ihåg när och varför. Men det 
har varit mycket liksom nyp, såna här hårda, och sen så slagit, framförallt 
här på armen och så här i ryggen.   
 (här säger sig K mycket tydligt inte komma ihåg "när och varför", vilket är 
märkligt - det rör sig här om dramatiska händelser till skillnad från en del 
av de andra hon beskrivit mer utförligt; K övertar även här förhörsledarens 
införda begrepp "nyp" och använder sig av det) 
Fhl: Har det varit slag med öppen eller knuten hand?  
(en ledande två-valsfråga, det finns fler alternativ än dessa)  
K: Båda. Det har ju varit om man tänker sig örfil fast här, och sen har det 
ju varit liksom, bom jättehårt.  
Fhl: Varför har han gjort så och i vilka sammanhang?  
K: Jag vet inte. Men B (moderns sambo) och jag vi brukar prata lite om 
det, för hans pappa han var också alkoholist ...eller var alkoholist, och han 
slog liksom B och sånt där..."  (mina understrykningar) 
 
Det framgår här att när det av förhörsledaren begärs av K att hon skall  
klargöra sammanhang, så svarar K "jag vet inte" och spårar in på vad hon 
pratat med moderns sambo B om, vilket möjligen är idékällan till 
anklagelsen om misshandel. K drar i anslutning till det en lång beskrivning 
på sid. 15 av en matbordshändelse med fadern, K och brodern E, som inte 
innebär att fadern slagit något av barnen utan bara innebär en trivial 
ordväxling, som slutar med att fadern tog sin tallrik och gick bort till 
diskbänken. Flickan K uppger att hon då tänkte "shit, shit, shit, nu slår han 
mig och E och allting", vilket inte skedde. Detta uttalande motsäger klart 
vad flickan K och brodern E senare hävdar, nämligen att de alltid blivit 
slagna var för sig och att inget av de båda syskonen vetat om att det andra 
blev slaget (sid. 28 Fhl: Är det nåt som du har sett?  K: Neej. Aldrig")  
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Utifrån det modus operandi (sätt att agera) för fadern som uppgivits av 
flickan K själv hade flickan K inte anledning att vara rädd när brodern E 
fanns i rummet. Det kan även te sig mycket märkligt att denna händelse 
som inte innebar att någon blev slagen anförs i stället för någon av de 
många händelser där K ensam i rummet med fadern skall ha blivit slagen. 
Händelsen, som kan ha inträffat, visar motsatsen till vad K hävdar, 
nämligen att fadern inte slog i en konfliktsituation över matbordet. Det 
framgår inte ens att han skulle ha haft någon tanke i den riktningen.  
Båda dessa omständigheter kan belysa vilka svårigheter man kan hamna i 
när man väl börjat ljuga - då kan man både råka ut för att det är svårt att i 
hast konstruera efterfrågade exempel och i stället hamna i ett motexempel 
samt att man motsäger andra senare lämnade uppgifter.  
 
Förhörsledaren reagerar inte alls på det logiskt orimliga svaret och följer 
upp med att söka få någon beskrivning av en konkret händelse där K 
faktiskt blev slagen. Senare återkommer inte förhörsledaren heller till vad 
K sagt om sin tanke att hon skulle bli slagen i broderns närvaro. 
Förhörsledaren börjar i stället efterfråga hur många gånger det hänt, innan 
det finns någon beskrivning av någon konkret händelse. 
Fhl: Du, hur många gånger tror du...Från det du var i fem-, sexårsåldern 
och fram till att ni slutade att umgås i april 0000, hur många gånger tror 
du att han har slagit dig?  
K: Det kan jag faktiskt inte svara på. Jag vet inte.....(mer text)  
Fhl: Om man säger mellan tummen och pekfingret, hur många gånger 
ungefär? Det går ju inte att säga på pricken, det förstår jag med.  
K: Neej. Men kanske... Om jag säger tillfällen vi har varit där, under en 
helg eller en vecka eller vad det nu kan vara, så kanske det i alla fall är 
fyrtio gånger, femtio gånger 
Förhörsledaren lyckas här pressa ut en anmärkningsvärd uppskattning på 
40-50 gånger av ett barn som uppvisat tecken på att inte kunna redogöra 
för en enda konkret händelse och som bara uttalar sig i allmänna och vaga 
ordalag. Dessutom skulle dessa 40-50 gånger av misshandel ha hänt utan 
att vare sig brodern eller modern uppfattat vad som skett och de har inte 
anförts i anslutning till brytningen med fadern utan först långt senare. 
Samma skall gälla för broderns uppgifter.  
 
Jag lämnar därmed uppgifterna i misshandelsfrågan för K.    
Det torde inte kunna råda tvekan när det gäller den källkritiska 
bedömningen av dessa uppgifter. Startsekvensen pekar på att uppgifter från 
moderns sambo B kan ha varit inspirationskälla. Men det räcker inte med 
att som K redogöra för en inspirationskälla när det gäller att presentera 
uppgifter som kan bedömas som tillförlitliga. Det bör påpekas att 
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karaktären hos uppgifterna om misshandel har betydelse även för den 
källkritiska bedömningen av uppgifterna om sexuella övergrepp.  
 
Frågan om sexuella övergrepp 
På sid. 17 börjar förhörsledaren att söka få K att vidareutveckla det hon 
tidigare sagt om "tafsat". Den första situation som vagt anges är att hon och 
fadern sitter i soffan och ser på film och att hon då känner en arm 
komma som av svaren på följdfrågor att döma påstås beröra bröst 
respektive lår. Handen skulle även gå in "mellan benen" och till "muppe". 
När förhörsledaren frågar "Du, hur har han handen där då om han hamnar 
där?", så undviker K frågan genom svaret: "Den har han inte där många 
sekunder" och fortsätter kort efter "Neej. Och jag går därifrån då med en 
gång". Detta är som framgår generaliserande svar och ingen beskrivning av 
något enskilt tillfälle. Det kan anmärkas att de generaliserande svaren om 
"inte där många sekunder" och "jag går därifrån då med en gång" får som 
följd att K inte behöver prestera någon ytterligare beskrivning.  
 
Det framgår inte heller att fadern skulle ha reagerat på att K gång på gång 
går därifrån och inte heller att han skulle t.ex. på något sätt ha ändrat sitt 
beteende med anledning av detta.  
 
På fråga uppger K därefter att det började vid "ungefär sex år tror jag".  K 
verkar  inte märka att frågan innefattade att "han har tagit på brösten", 
något som K knappast kan ha haft i så tidig ålder.  
Därefter följer på fråga ett svar som inte tillför något ytterligare kring 
hur fadern påstås ha tafsat. Det finns här skäl att lägga märke till den mer 
specificerade och utförliga beskrivning som då uppkommer jämfört med de 
vaga svaren tidigare. Jämför även hur K tidigare i samband med frågan om 
misshandel snabbt spårade in på vad moderns sambo B skulle ha sagt om 
att slå. Den kognitiva processen att ta till något annat mentalt tillgängligt 
och associerat i stället för att utveckla vad K själv varit med om 
återkommer här. 
 
Fhl: Nånting annat just när det gäller tafsande som du har tänkt på eller 
som...? 
K: Nej, men det är ju bara det i så fall. Jag har varit liksom rädd att han 
ska gå längre för att jag vet att...När C (storasyster) var arton år ungefär 
tror jag så kom hennes mamma hem från jobbet, och då sa hon: "nu sätter 
du dig här på sängen". Och hon bara "ja, vad är det nu. Vad har jag gjort" 
ungefär. "Nej, men nu måste vi prata". Och då berättade hon...bla, bla, 
bla. Så var det att pappa hade suttit i fikarummet på arbetet och sagt att 
han hade blivit anmäld av C och U då för att han har gjort incest på C. 
Och så hade U kommit dit sen. "Ja, vad jobbigt ni måste ha det. Det är inte 
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lätt att gå igenom sånt här. Och hur mår C". Hon fattade ju ingenting. 
"Vad då? Det är ingenting."  (OBS min understrykning, det inledande nej-
svaret)  
Fhl: U det var hans före detta. 
K: Ja. Och hon förstod ju ingenting, det här med incesten och alltihop. 
"Va?" Och då när hon berättade det för C, hon bara... Hon blev 
skitförbannad. Och hon berättade nu liksom att hon ringde till min 
mamma. "Jag ska ha numret till F (fadern). Vad fan är numret till F. 
Jag ska ringa till han." Så då gjorde hon ju det. Och så liksom "hur fan 
kan du säga nånting sånt? Det är ju inte sant, och det vet du ju själv 
också". Och hon har sagt det att det var så skönt att få ringa till honom 
och tala om vilken idiot han var, för att jag menar...Folk kan ju undra 
också vad han är för en typ. 
Fhl: Hade det varit en anmälan tidigare då? 
K: Nej, det hade inte det.  
 
Sekvensen visar att K ger "Nej"-svar på den inledande frågan. Hon har gett 
vaga, generaliserande svar och har inte beskrivit ett enda konkret 
tillfälle/förlopp. Sådant material verkar inte vara mentalt lätt tillgängligt 
om det ens finns. K tar själv initiativ och avviker från ämnet och berättar  
utförligt och specificerande om skvaller kring storasystern, faderns före 
detta och fadern. Observera att K här går in och talar om konkreta 
händelser och förlopp. En tolkning som ligger nära tillhands är att K inte 
har några konkreta sexuella övergrepp att berätta om ("Nej"-svaret är 
mycket tänkvärt) och då associerar till och berättar om annat som är 
mentalt lätt tillgängligt. Det hon berättar om handlar om skvaller kring 
fadern och "incest". Det är möjligt att flickan K här beskriver en del av 
idégrunden till att för egen del anklaga fadern för sexuella övergrepp, men 
det bör då betonas att påverkansutredning i stort saknas i 
förundersökningen. Jämför här hur K från moderns sambo B kan ha fått 
idén till att fadern slagit.  
 
På sid. 20, fortfarande utan att K gett någon beskrivning av något konkret 
sexuellt övergrepp, så pressar förhörsledaren (liksom i frågan om 
misshandel) fram ett svar om "hur många gånger" som övergrepp skall ha 
ägt rum.  
K: Oftare än vad han har slagit mig. 
Fhl: Du sa fyrtio, femtio gånger han kunde ha slagit dig.  
       (Fhl är här ledande och stabiliserande bakåt, förhindrar uppkomst av 
eventuell motsägelse) 
K: Jaa. Och det är nog i alla fall tjugo mer gånger han har tafsat på mig. 
     (Totalt hamnar vi alltså här på en summa av 40/50 
misshandelshändelser plus 60/70 sexuella övergreppshändelser, dvs totalt 
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storleksordningen 100/120 händelser under årens lopp - en uppskattning 
som nu föreligger utan att en enda konkret händelse av vare sig det ena 
eller andra slaget har  beskrivits med förlopp. Som tidigare påpekats är  
den här omfattande kombinationen av aggressiva handlingar och sexuella 
övergreppshandlingar personlighetsmässigt inte särskilt sannolik som 
mänskligt fenomen. Se Ottosson, 2000)  
 
På sid. 21 går förhörsledaren förutsättande (som det verkar på uppgifter 
utifrån någon som följer förhöret) in med uppgiften "och då hade det vid 
nåt tillfälle också varit nåt i sängen". Efter att ha fått denna ledtråd och 
press anförs av K generaliserande ett slags påstått övergrepp som beskrivs 
på följande sätt (jfr det tidigare påtalade "Nej"-svaret). 
 
K: Jo. För då så kom han in till mig så här på natten, och så känner man 
liksom hur det luktar sprit. Usch. Äckligt. Och så liksom...Visst, en pappa 
kan komma in och titta så här och "ja, vad gullig dotter jag har, hon sover 
så sött", ungefär så liksom. Men alltså jag flyger runt i sängen när jag 
sover så att jag brukar inte ha täcket på mig helt då och så. Och så liksom 
småvaknade jag väl lite, för jag har svårt att sova hos pappa för jag är på 
helspänn hela tiden. Och så kände jag liksom en hand på ryggen och 
rumpan och sånt där. Och då så låtsades jag typ att jag sov och drömde 
nånting, så jag bara drog tag i täcket och så där. Och då så tittade han lite 
på mig och sen gick han. Och det har kanske hänt tre gånger allt som allt.  
(medan K låtsades sova, så skall hon ha sett att fadern tittade på henne) 
 
Här finns en beskrivning som anges gälla för kanske tre gånger. Att 
föräldrar ser till och stoppar om sina barn och därvid kan komma att beröra 
dem torde vara ett högfrekvent fenomen i svenska familjer. Det kan 
anmärkas att K själv verkar ambivalent i beskrivningen av vad faderns 
påstådda beteende handlar om, ändå anförs det mot honom.  
Det verkar här som ett alldagligt fenomen anförs mot fadern, vilket  
kan vara ett tecken på brist på konkreta exempel på övergrepp.  
Det talas på flera ställen i förhören om "sprit" i förhören från flickans sida, 
men inte från sonens sida. Det kan förtjäna att påpekas att även sprit är ett 
utbrett inslag i alla befolkningsgruppers familjeliv. Storleksordningen 10-
20% av de svenska männen anses ha tecken på alkoholism (Ottosson, 
2000, sid. 101) och de flesta män använder alkohol i varierande mängd. 
Mest utbredd är alkoholkonsumtionen bland männen i den s.k. socialgrupp 
1 till vilken fadern i detta fall bör räknas. Alkohol är en legal drog med 
massiva skadeverkningar och många barn tvingas dessvärre uppleva att en 
förälder doftar alkohol, något som inträffar även vid små intag. Många 
barn blir på grund av detta irriterade, arga, besvikna etc. på sina 
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alkoholkonsumerande föräldrar. Ambivalenta känslor gentemot föräldern 
kan uppträda. 
 
K: Fy fan vilket jävla äckel. Fast ändå så har jag tyckt att nej, men han 
ville bara se så jag sov ordentligt. (sid. 21, obs ambivalensen) 
Det bör här tilläggas att jag inte har någon som helst uppfattning om  
hur faderns påstådda alkoholkonsumtion ser ut objektivt sett och frågan är 
här inte alls att undersöka dennes lämplighet eller omsorgsförmåga som 
förälder, även om en del av förhörsinnehållet verkar snarast handla om 
detta. När förhörsledaren för sonen E på sid 66 nämner "spriten" (sonen har 
bara sagt "drack", vilket inte behöver vara sprit), så svarar sonen "Ja, det 
var ju inte så mycket" och övergår till att tala om att fadern drack "mycket 
öl". Vad "mycket" skulle vara framgår inte. En del fäder dricker öl hemma.  
 
Det bör även påpekas att flickans myckna tal om sprit och andra fenomen 
kan vara ett sätt att dels att undvika att tala om konkreta övergreppsförlopp 
vilket kan vara till fördel om de inte inträffat och dels kan vara ett sätt att 
förstärka argumentationen i den rådande konflikten gentemot fadern.  
 
På sid. 22 beskrivs en familjehändelse till, en händelse som K skall ha 
kommit på efter att ha varit på "Socialtjänstgrejen".  
K: Mm. Och då berättade jag vad det var. Då var det en gång när vi bodde 
i H, och då var vi fem barn, för hon X hade tre barn. Och då i varje fall 
så....Klockan var typ jättetidigt på morgonen, klockan var sex eller 
nånting, men jag var pigg och vaken och glad. Och så tänkte jag att jag 
går int till pappa och X då och ser om dom är vakna. Och så gjorde jag 
det. Och så gick X upp och gjorde frukost. Då sa pappa att jag skulle lägga 
mig liksom ovanpå han, och så gjorde jag det. Och så smekte han mig på 
rumpan och sånt, och det var inte trevligt.  
På ledande följdfråga sid. 23 med två val ("Ovanpå kläderna eller innanför 
kläderna?") svarar K "Ovanpå" och menar efter förslag från förhörsledaren 
att det hänt vid ett tillfälle.  
Det är för mig svårt att förstå varför det beskrivna skulle nödvändigtvis ha 
varit förknippat med sexuella intentioner från faderns sida. Att barn på eget 
initiativ eller inbjudna av föräldrar kryper ner i föräldrarnas säng  
och ibland även lägger sig ovanpå en förälder torde vara triviala 
familjefenomen - det busas mycket i sängar. Det kan här (om det hela ö.h.t. 
inträffat och inte är efterkonstruerat) vara frågan om en senare omtolkning 
av ett minne av en trivial familjehändelse. För övrigt bör det faktum att det 
skall ha förflutit en del år sedan den påstådda händelsen minska 
precisionen eller kunna medföra direkta fel i hågkomsten.  
 
Episodminnen är mycket sårbara till skillnad från en del andra minnen.  
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Utifrån den moderna minnesforskningens resultat är gamla 
händelsebeskrivningar att anse som otillförlitliga. En undersökning visade  
till exempel att vuxnas hågkomster kring vad man gjort en i samband med 
en viktig händelse (rymdfärjan Challengers katastrof) i stor utsträckning 
var olika mellan dagen efter händelsen och en dag tre år senare.  
 
På sid. 23 finns även en starkt ledande fråga som erhåller ett motsvar, 
vilket eftersom det är ett motsvar kan bedömas ha sakligt värde (ett 
medsvar skulle inte bedömts ha sakligt värde). Frågan gäller tidigare 
antydda händelser.  
Fhl:....har pappa haft några reaktioner som du har märkt då? 
K: Neej. Inte vad jag märkt. Men man sitter ju inte där och är uppmärksam 
på det direkt...(mina understrykningar)  
 
Denna här av förhörsledaren själv införda idé/suggestion om "reaktioner" 
hos fadern ger senare avkastning i förhör nr 2, sid. 33f, där flickan K 
kommit på att fadern haft handen på sig själv, vilket vidareutvecklas.  
 
Senare i förhöret antyds inte fler händelser om sexuella övergrepp.  
men förhörsledaren summerar ledande och stabiliserande på sid. 25-26 
och något på sid. 32 kring både misshandel och sexuella övergrepp. Detta 
är ett olämpligt okritiskt förfarande som minskar möjligheten till ändring, 
motsägelse och förkastande av uppgifter.  
 
Som framgått har K anfört tre typer av vanliga familjehändelser som givits 
en sexuell tolkning och förhörsledaren har inte kritiskt prövat den 
tolkningen: 
- förälder sitter bredvid barn i soffan och lägger armen om (60-70 ggr;  
  enbart vag generaliserande beskrivning) 
- förälder går in och ser till barn som sover och stoppar t.ex. om barnet  
  (kanske 3 ggr)  
- förälder tar ovanpå kläderna på ett barn som lagt sig på föräldern i  
  sängen (en gång) 
 
Det kan generellt anmärkas att om man inte har några konkreta minnen av 
sexuella övergrepp och vill konstruera sådana, kan det vara ett mentalt 
praktiskt (särskilt om man har liten kunskap om möjliga övergrepp) sätt att 
utgå från vanliga händelser som faktiskt inträffat och ge dem en sexuell 
tilläggston och det är möjligt att göra med många andra händelser än de 
som här förekommer. Generellt sett är det även lättare att få lögner eller 
fabuleringar att bli trodda om man utgår från en del faktiskt inträffade 
omständigheter (som ger intryck av fakticitet) och gör så små felaktiga 
tillägg som möjligt (för att minimera risken för avslöjande).  
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Får man sedan fler ledtrådar kring vad som skulle kunna vara med från 
t.ex. förhörsledare eller andra så kan uppgifterna byggas ut på de områden 
där man känner att marken är säker, men inte lika gärna gå in på för en 
själv okända områden (vilket exempelvis då kan innebära motsvar på en 
del ledande frågor). Detta är dock generella teoretiska resonemang. Varje 
konkret fall bör bedömas utifrån sin helhetsbild kring uppgifterna.  
En korrekt uppgift kan i vissa fall vara exakt likadant formulerad som en 
felaktig, dvs. det räcker ofta inte med att enbart studera uppgiften.  
 
En mycket stor del av förhörsutrymmet har använts till annat negativt 
material kring fadern och vilket preciserats avsevärt mer. Kring detta 
tendensiösa material verkar inte föreligga samma problem vad gäller 
mental tillgänglighet och minne.  
  
På sid. 32 går förhörsledaren som redan påtalats in med sin vetenskapligt 
ogrundade, okritiska minnesåtervinningsteori och starka suggestion om 
"man förtränger" och "då kan bli att man kommer på saker". Om 
förhörsledarens egen övertygelse kan knappast råda någon tvekan utifrån 
uttalandet på sid. 32, där även händelsen med hur K påstås ha fått ligga på 
faderns mage kritiklöst anförs av förhörsledaren som modell för hur K kan 
komma på saker. Suggestionerna riktas här märk väl mot ett barn som mår 
psykiskt mycket dåligt.  
 
Detta ger som vi skall se källkritiskt angriplig avkastning i följande förhör. 
Förhörsledarens ignorerande av alternativa hypoteser, brist på kritisk 
prövning och på sid. 32 uppvisade uppfattning gör även innehållet i det 
första förhöret källkritiskt angripligt. Det är mycket anmärkningsvärt hur 
det första förhöret genom K:s initiativ i stor utsträckning ägnas åt andra 
frågor än misshandel och sexuella övergrepp, nämligen allehanda negativa 
berättelser och uppgifter kring fadern, vilka framstår som mer mentalt lätt 
tillgängliga och mer minnesmässigt konkreta och klara än sådant som hänt 
kring att slå och tafsa. Det är även mycket anmärkningsvärt hur mycken 
uppmärksamhet ägnas åt negativa uppgifter om fadern samtidigt som 
kritisk prövning av lämnade uppgifter och prövning av alternativa 
uppkomsthypoteser till utsagorna ignoreras. Förhörsledaren verkar t.ex. 
inte vara intresserad av de påverkansmöjligheter av olika slag som flickan 
K själv antyder, dvs. vad som förevarit mellan flickan och olika tänkbara 
påverkanskällor.   
 
En nära tillhands liggande möjlighet är att då flickan K:s uppgifter i 
förhören 2 och 3 uppkommer efter förhörsledarens suggestioner, så kan det 
vara så att flickan K:s påståenden i förhör 1 i de centrala frågorna om 
misshandel och sexuella övergrepp uppkommer efter påverkan från andra 
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källor före förhör nr 1 - detta borde undersökts. En allmänt hög 
suggestibilitet kan föreligga för flickan K eller föreligga i det psykiska 
tillstånd hon befinner sig. Som redan påpekats är det möjligt att 
suggestioner uppkommit genom hur moderns sambo B berättat att han 
blivit slagen av sin alkoholiserade far och av den av flickan berättade 
skvallerhistorien om incest från sjukhuset. En annan möjlighet är gruppen 
för barn till psykiskt störda föräldrar i vilken flickan K deltagit.  
 
De följande förhören föregås av förväntingar och suggestioner i det första 
förhöret och verkar ha kommit till stånd på grund av dessa suggestioner. 
Det uppkommer i dessa följande förhör motsägelser i förhållande till det 
första förhörets vaga uppgifter och "Nej"-svar.  
 
Polisförhör nr 2 
Det andra förhöret inleds på sid. 33 med att förhörsledaren suggererar om 
"kommit på lite mer saker"  och "du kommit på flera saker", varpå flickan 
K inte riktigt kan leva upp till suggestionerna och svarar "Jag kan bara 
komma på en sak nu. Jag vet inte om jag kommer på fler. Usch. Det var så 
rörigt." Det är mycket tydligt hur förhörsledaren här pressar efter fler 
uppgifter, inte bara någon enstaka,  från flickan. Observera även hur 
flickan övertar förhörsledarens tänkande och ord i formuleringen "kommer 
på fler".  Det är vad saken gäller - att komma på fler.  
 
Det sker från förhörsledarens sida inga som helst kontroller av vilka 
påverkningar och händelser som flickan kan ha varit med om sedan förra 
förhöret.  
 
Lite längre ner på sid. 33 kommer en indikation på flickans psykiska 
tillstånd eller egenskaper hos den följande minnesbilden. 
K: Mm. Jag vet ju hur jag kan säga, men det går inte att säga för det känns 
bara konstigt, för jag har inte fattat själv liksom. 
(min understrykning) 
--- 
K: Nej, men det är ju svårt att få ur det bara. Men jag kom på...När 
advokaten hade varit hemma hos oss så bara ploppade det upp sen efteråt. 
Då kom jag på en gång när jag hade varit hos pappa och så satt vi i soffan, 
och så började han ta på mig och så innanför nattlinnet på mig liksom. 
Och så berättade jag det för mamma...ohörbart....Men sen var hon tvungen 
att kolla potatisen eller vad det var, hon gjorde någon mat. Och sen så kom 
hon tillbaka liksom. Och då sa jag det att det liksom var inte det värsta han 
gjorde då som vad jag tyckte. Då tyckte ju mamma det att liksom "vad har 
han gjort nu" och så. Men det var vart han hade den andra handen, för den 
hade han på sig själv, och det var ännu värre tycker jag. Det var inget kul. 
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Detta kommer fram mot en bakgrund av multipla suggestioner om mer från 
förhörsledaren i slutet av första förhöret och i början av det andra. Vad den 
inblandade advokaten sagt framgår inte och efterfrågas inte av 
förhörsledaren. Den händelse med uppkomsten av en minnesbild som 
beskrivs förefaller äkta, men en helt annan fråga är om den beskrivna 
minnesbilden är äkta efter de förväntningar och suggestioner om mer 
material som flickan (som mår psykiskt dåligt) har utsatts för. På sid. 23 i 
det första förhöret har förhörsledaren suggererat med "...har pappa haft 
några reaktioner som du har märkt då?"  Detta gav nej-svar där, men 
verkar nu ge avkastning. Någon påverkansutredning har för övrigt inte 
presenterats. En källkritiskt viktig fråga är varför en så stark sexuell 
händelse  från flickan då han "var tio till tolv någon gång" inte kunde 
redovisas redan i det första polisförhöret utan dyker upp först efter 
omfattande suggestioner om "reaktioner" och minnesåtervinning. Däremot 
har avsevärt mindre starka sexuella händelser som redan framgått  hävdats 
av flickan i det första förhöret. Ett ytterligare källkritiskt problem är att det 
tidigare anförda "Nej"-svaret på frågan om "reaktioner" hos fadern (sid. 23) 
i det första förhöret nu motsägs.  
Även utifrån resultaten inom modern minnesforskning vad gäller uppkomst 
av minnesfel och falska minnen så finns stor anledning till källkritisk 
skepsis. En minnesbild är inte äkta därför att den uppkommer eller 
existerar.  
Påverkan till minnesåtervinning har minnesforskare för övrigt varnat för 
åtskilliga gånger i internationella facktidskrifter och i läroböcker om 
kognition under de senaste 10-15 åren.  
 
Med förhörsledarens hjälp vidareutvecklas den anförda minnesbilden 
och på sid. 35 för förhörsledaren själv in idén om att fadern kan vara "inne" 
genom att konstatera att "Då uppfattar jag att han är inte inne." 
Lite längre ner uppger flickan att fadern har sin egen hand innanför 
kalsongerna och "grejar" - en vidareutveckling av den av förhörsledaren 
införda idén om "reaktioner" hos fadern. Detta och annat i utskriften är 
sådant som sägs under press från en övertygad förhörsledare. Något som 
förhörsledaren undviker att fråga om är t.ex. om flickan sett liknande 
sexuella fenomen i media eller i datorpornografin som hon sett. Att det 
skulle kunna vara på något annat sätt än att den rapporterade minnesbilden 
av den sexuella händelsen är verklig verkar inte föresväva förhörsledaren. 
Alternativa hypoteser är uteslutna av förhörsledaren här.  
 
På sid. 37 frågar förhörsledaren: "Nåt annat som poppat upp tycker du? 
Nåt som du...Det är klart som du säger, du har mycket, mycket att tänka 
på, men nåt precis som har hoppat upp som det du berättade nu." 
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(mina understrykningar) 
Förhörsledaren suggererar här ytterligare flickan som mår psykiskt dåligt 
med den vetenskapligt ohållbara minnesåtervinningsteorin och anför den 
tidigare uppkomna  minnesbilden som modell. Detta ger omedelbar 
utdelning. 
 
K: Det är ju inget....visst, det är inte så stort så, men obehagligt i alla fall. 
För att när jag  har vuxit upp så har mamma och pappa alltid liksom 
sjungit godnattsång för mig när jag skulle sova och kliat mig på ryggen. 
Och sen så....ohörbart....Och sen när pappa skulle göra det ibland så ville 
inte jag. Men då så...ja, tvingade låter väl lite väl överdrivet, men han fick 
mig till att låta honom göra det och säga sånt som "varför får jag inte det? 
Det brukar jag ju alltid göra. Och du sover mycket bättre då". Ja, ja, okej. 
Och då så kliar han ju inte bara på ryggen utan då så tog han in 
handen...liksom jag låg på mage så, så under kroppen och så. Och det var 
inte kul.  
Fhl: Och tog dig på bröstet?  (ledande) 
K: Ja. Fast det var bara liksom snabbt för att jag bara ...gjorde så.  
     (medsvar på ledande fråga, liksom tidigare vid muppen (sid. 19) påstås  
      det ha gått snabbt - det behöver då inte redovisas närmare hur  
      beröringen gick till; det kan ju då å andra sidan resas frågan om det  
      inte är frågan om en oavsiktlig snabb beröring - sådana förekommer       
      mellan familjemedlemmar) 
 
Detta är en ytterligare efter multipla suggestioner uppkommen minnesbild 
hos en flicka som mår psykiskt dåligt. Minnet beskriver en  
återkommande familjerutin. Huruvida tillägget om att fadern tagit in 
handen under kroppen är korrekt eller enbart ett tänkt tillägg ter sig 
källkritiskt diskutabelt utifrån övriga omständigheter i förhören. Likheten i 
snabbt förlopp med händelsen på sid. 19 är tydlig. Om händelserna faktiskt 
inträffat så kan faderns modus operandi innehålla denna snabbhet i flera 
typer av beröringar och det kan då eventuellt vara t.ex. snabba oavsiktliga 
beröringar utan sexuell intention. Om händelserna inte inträffat så kan den 
påstådda snabbheten vara en svarsteknik för att slippa redogöra för något 
som K inte har kunskap om, nämligen vad fadern skulle kunna ha gjort på 
respektive kroppsdel under lite längre tid.  
 
På sid. 38 uppger K att hon vid den sista ovan beskrivna typen av händelse 
nog var tolv år och på frågan om hur många gånger det hänt svarar hon  
"Många. För det är liksom ett lätt sätt."   Dessa ospecificerat "många" 
gånger skall då adderas till de 60-70 gånger som fadern begått övergrepp 
på henne sittande bredvid i soffan (enl. sid.. 20) och till de 40-50 gånger 
fadern skall ha slagit henne. En källkritiskt mycket intressant fråga är 
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varför inte någon av dessa många gånger med övergrepp liggande på mage 
enligt sid. 37 har rapporterats i det första polisförhöret? De båda andra 
påstådda "många gånger"-övergreppen fanns med i första polisförhöret.  
Ännu mer källkritiskt relevant blir frågan av att dessa övergrepp har skett 
för relativt kort tid sedan, 12 års ålder, och därmed borde varit  
mentalt lätt tillgängliga? Särskilt borde de varit mentalt tillgängliga på 
grund av mängden?  
 
Ett möjligt kritiskt svar på denna fråga är att dessa "många" ligga-på-
magen-händelser mentalt konstrueras som övergrepp efter det första 
polisförhörets suggestioner och eventuellt konstrueras först när 
förhörsledaren ställer sin suggererande fråga. Observera hur flickan efter 
de starka suggestionerna inleder med "Det är ju inget..."  Det kan vara så 
att övergreppsbeskrivningen växer fram utifrån vad som faktiskt skett 
många gånger och under suggestionstrycket förses med tillägget om att 
faderns hand tagits in under kroppen.  
 
I och med de "många" ligga-på-magen-övergreppen har flickan lyckats 
utifrån förhörsledarens inledande suggestioner att prestera "flera saker" och 
inte bara "bara en sak" som hon trodde sig om i början av förhöret.  
Även denna jämförelse med inledningen av förhöret tyder på att ligga-på-
magen-övergreppen konstrueras under själva förhöret.  
 
På sid. 39 verkar förhörsledarens suggestioner ha lett till att flickan K 
upplever att det är något mer som vill ut, men inget beskrivs här.  
Sekvensen är dock ett intressant exempel på vart suggestioner mot en 
flicka i psykiskt mycket dåligt skick kan leda. 
 
Fhl: ...Nåt annat K som har poppat upp? 
K: Det känns som det är en tredje sak. 
Fhl: Ja. Vad tänker du på då? 
K: Jag vet inte. Det känns som det är nånting mer, fast det kommer inte 
fram. Det känns som jag har en stor plåtvägg i huvudet och så känns det 
att nånting bara bankar som vill ut, men går inte, och det är jobbigt.  
 
På sid. 40 säger flickan K till exempel: 
"Det är bara det att jag har inte fått in det i mitt huvud att pappa har gjort 
så mot mig fastän jag vet att han har gjort det." 
 
Om fadern inte har gjort det som suggererats fram, så kan en sådan 
upplevelse uppkomma som i sista citatet. Frånvaro av ursprungligt minne 
kan göra det svårt att få in det framsuggererade i huvudet.  
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Det verkar här utifrån båda citaten som suggestionerna förorsakar psykiskt 
lidande. Förhörsledarens sätt att suggerera verkar leda till fenomen bortom 
saklighet och etik. Dock verkar förhörsledaren just här ana att något skulle 
kunna vara fel och frågar om flickan "hade drömt eller att det har varit 
mycket" men övergår omedelbart till att suggerera 
"Utan den situationen i soffan som du har berättat om det har hänt".  
(min understrykning av suggestionen "det har hänt") 
Förhörsledaren verkar omedveten om sin egen roll som påverkansfaktor 
genom repeterat framförande av minnesåtervinningsteori och suggestioner.  
 
I slutet av förhöret (sid. 40-41) så bekräftar förhörsledaren den 
vetenskapligt ogrundade "poppa upp"-teorin: "Men K, det var ungefär det 
som hade poppat upp nu sen du och jag träffades sist."  Därefter tillfogas 
en suggestion om riktigheten hos det som poppat upp.  
Fhl: Även sen säger du att det går lite runt i ...du är lite vilsen i pannkakan 
som vi brukar säga. Men det här var bilder som du visste var riktiga också 
som du hade sett.  
K: Mm. (vagt svar) 
 
Att upp-poppade bilder hos ett barn i dålig psykisk kondition skulle vara 
riktiga är en djärv förmodan. Det ligger i minnesprocessernas natur att den 
som kommer upp med felaktiga minnesbilder själv kan tro att de är riktiga 
och omgivningen kan tro det. Sådana fenomen torde vara alldagliga och 
vanliga. Mängder av bilder som poppar upp återger inte verkliga 
förhållanden eller verkliga inträffade händelser. Var och en  som drömt, 
dagdrömt, önsketänkt, planerat eller fantiserat vet detta och det gäller även 
det sexuella området inom vilket det förekommer mycket fantasier. 
Kontrafaktiskt tänkande (tänkande i strid med det existerande) tillhör 
människors livsvillkor och vardag.  
 
Polisförhör nr 3 
Tidigare på sid. 35 i det andra polisförhöret har förhörsledaren suggererat 
med "Då uppfattar jag att han är inte inne", dvs. föreställningen om att 
faderns finger/rar skulle kunna vara inne förs in i flickans medvetande av 
förhörsledaren. Denna suggestion har lett till vidare funderingar hos 
flickan, vilken är i mycket dålig psykisk kondition,  och blir det bärande 
temat i det tredje korta polisförhöret som verkar ha föranletts av detta och 
startar med just detta på sid. 51. 
 
Fhl: Och vad var det nu då som du hade funderat lite mer på? 
K: Ja, du frågade ju då om han hade haft några fingrar inuti mig och sånt 
där. (K visar här hur hon tagit till sig suggestionen) 
Fhl: Jag ville du skulle beskriva då hur han hade pillat på dig.  
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K: Jaa. Och då så sa jag ju nej. Men så kändes det liksom konstigt, liksom 
bara konstigt. Och sen så tänkte jag liksom på det mer och mer och så 
kände jag att han hade gjort det, men jag liksom hade inget klartecken i 
huvudet, och sen så fick jag det. För det var ju hockey då på kvällen, och 
då så satt vi och tittade på det. Och så tänkte jag väl på det omedvetet. Jag 
var okoncentrerad och liksom helt knäpp i huvudet. Och sen så kom jag 
fram till att han hade ju det, och då vart det inte kul.  
Detta är en ur minnesforskarens synvinkel mycket intressant rapportering 
om hur ett minne har återvunnits efter det att en relativt specifik suggestion 
givits. Som lätt inses kan dock det framkomna minnet inte bedömas som 
tillförlitligt därför att det   
dels föregåtts av en mängd allmänna suggestioner om 
minnesåtervinning/poppa upp-återvinning,   
dels föregåtts av en relativt specifik suggestion om att ha finger/rar inne, 
dels beskrivs  i sin återvinning (kognitiva process) på ett sätt som inger 
skepsis ("kändes konstigt", "inget klartecken", "okoncentrerad", "helt 
knäpp i huvudet" etc.) och där det är svårt att se vari indikationerna på 
tillförlitlighet skulle bestå 
dels uppkommer i ett psykologiskt klimat där flickan mår mycket dåligt 
och uppvisar stark konflikt (strävan att maximera det negativa) gentemot 
fadern 
dels saknas stöd inom minnesforskningen för att det anförda slaget av 
återvinningsprocess skulle resultera i korrekta minnen - motsatsen har 
ofta hävdats av minnesforskare och fått stöd av de mängder av falska 
minnen som producerats i samband med hävdande av t.ex. abduktioner av 
"aliens", att ha deltagit i satanistiska riter och sådana sexuella övergrepp 
som bevisligen aldrig kunnat äga rum samt alla de felaktiga vardagsminnen 
som vi ständigt återvinner, t.ex. var vi lagt nyckelknippan eller boken eller 
det felaktiga minnet av tandläkartiden som förväxlats med en annan tid.  
.  
Det tillkommer även en annan källkritisk svårighet kring tidpunkten för 
rapporteringen av denna händelse. Det anförda skall ha hänt mellan tio och 
tolv års ålder, utgör en stark sexuell händelse (den starkaste rimligen av allt 
som påstås) och har inte rapporterats av flickan i vare sig det första eller i 
det andra polisförhöret (i vilket suggestionen om händelsen ges). Enligt 
den moderna minnesforskningens resultat minns vi bättre emotionellt 
påverkande och avvikande händelser, men minns mycket fel i detaljer. Den 
visar även att minnesfel och falska minnen är frekventa fenomen. Den visar 
även att det kan vara svårt att upptäcka när egna minnen är felaktiga, vi 
utvecklar ofta en övertro på det egna minnets korrekthet. Den freudianska 
förträngningsteorin bygger på falsifikat, saknar redovisat vetenskapligt stöd 
och förutsätter Freuds teori om omedvetna processer vilken saknar stöd 
inom modern kognitiv psykologi. Däremot finns ett omfattande 
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forskningsstöd för inverkan av suggestioner, ledtrådar, upprepade frågor, 
social förstärkning genom uppmärksamhet, förväntningar m.m. 
 
Minnet av den anförda händelsen har konstruerats först efter det andra 
polisförhöret och efter suggestioner om minnesåtervinning och "inne".   
Ett flertal starka sakliga grunder för källkritiskt avvisande föreligger.  
Det bör påpekas att någon påverkansutredning som eventuellt skulle  
kunna påvisa fler sakliga grunder till källkritiskt avvisande inte har 
genomförts. Hur, när och i vilket sammanhang uppkommer förväntningar 
respektive uppgifter om sexuella övergrepp allra först? Frågan är viktig 
men obesvarad. I BUP-kontakter, i kuratorskontakter, i gruppen för barn 
till psykiskt störda föräldrar, i familjen eller var?  Att utredningsarbetet är 
ofullständigt och ensidigt bekräftelsesökande i strid med lagstiftningens 
saklighetskrav utgör även det en grund för källkritiskt avvisande.  
 
Sammanfattningsvis har påvisats ett flertal sakliga grunder för att 
källkritiskt avvisa påståenden om sexuella övergrepp från faderns sida. 
Ett s.k. källkritiskt kluster med flera sakliga omständigheter som var för sig 
bör föranleda ett avvisande föreligger. I en sådan källkritisk situation 
råder ingen tvekan om att uppgifterna bör avvisas ur saklig synpunkt.  
Annorlunda uttryckt bedöms uppgifterna på grundval av specificerade 
sakomständigheter i materialet och relevanta forskningsresultat rörande 
påverkan och minne inte vara tillförlitliga.   
 
II. Polisförhör med pojken E, 11 år, 0001-03-05, 20 min 
 
I. Förhörets logik och strategi 
Klassificering av förhörsledarens frågor/påståenden gav följande resultat. 
 
Frågornas inriktning                                      Antal        % 
Hypotesneutrala frågor/påståenden (N)                49      35,25   
Frågor/påst. gällande sexuella övergrepp (S)       33      23,74     
Frågor/påst. gällande misshandel (M)                  57      41,01                  
Frågor/påst. gällande alternativa hypoteser (A)      0       0,00      
 
Summor för förhörsledarens frågor/påst.           139    100,00 
 
Även i detta förhör förekommer en relativt stor andel hypotesneutrala 
frågor och i övrigt inriktas frågorna enbart mot hypoteserna om misshandel 
respektive sexuella övergrepp och med tonvikt på misshandel. 
Inga alternativa hypoteser undersöks.  
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Frågan om att tala sanning tas inte upp med pojken och det ställs föga av 
kritiskt prövande frågor kring de två hypoteser som frågorna inriktas mot.  
 
II. Övriga hot mot tillförlitligheten 
På sid. 28 i det första polisförhöret med systern 0001-02-17 så säger  
hon: 
K: Jag har ju försökt att skydda han alltså hur mycket som helst och alltid 
försökt så att  han inte skulle vara ensam med pappa. Men tydligen har 
jag misslyckats med det också. För att mamma berättade för E igår om vad 
pappa har gjort mot mig och sånt. Och E bara: "men herregud, har han 
gjort det? Har han hållit på så? Han har bara slagit mig liksom och så". 
Och då frågade mamma "hur har han slagit dig"? Då berättade E att han 
hade också slagit honom liksom så här med knogen och så på armarna och 
sånt där.  (min understrykning och fetstil; OBS här pojken E:s 
förvåning/brist på tidigare kännedom enl systern)  
Fhl: Är det nåt som du sett? 
K: Neej. Aldrig. Och då så blev jag jättelessen för att han har varit på E. 
Fhl: Även fast du har försökt då att hålla honom undan.  
 
Det K här säger om att hon "alltid försökt så att han inte skulle vara ensam 
med pappa" innebär med nödvändighet även att de tillfällen  hon själv varit 
ensam med pappa skulle ha starkt begränsats. Denna utsaga bör jämföras 
med K:s uttalande i tingsrätten att hon ofta satt på sitt rum. Utsagan bör 
även ställas i relation till uttalanden från båda barnen om ett stort antal 
övergreppshändelser. Totalt skulle storleksordningen 100-120 påstådda 
övergreppshändelser ha inträffat för flickan K och 70-80 för pojken E, dvs. 
sammanlagt storleksordningen 200 övergreppshändelser, 
trots att K försökt så att E inte skulle vara ensam med pappa och därmed 
som en följd K inte varit ensam med pappa all den tiden. K nämner inte att 
det skulle varit ett sätt för henne själv att undvika övergrepp att vara 
tillsammans med brodern eller att gå och lägga sig tidigare. Brodern 
nämner inte någonstans i sitt förhör att det varit ett sätt för honom att 
undvika övergrepp att vara tillsammans med systern. Dessa insikter borde 
uppkommit om de påstådda övergreppen ägt rum i den stora omfattning 
som antyds.  
 
En annan viktig omständighet som framgår av sekvensen ovan ur flickan 
K:s förhör är att brodern först den 16 feb 0001 skall ha fått kännedom om 
de påstådda övergreppen på systern genom att modern för honom beskrivit 
dessa. Först därefter uppger brodern att han blivit slagen på som det verkar 
liknande sätt som systern. Möjligheten föreligger här att han väljer att ge 
stöd åt systerns påståenden utan att själv ha blivit slagen.  
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På sid. 59 i förhöret med pojken E finns följande startsekvens kring 
övergreppen. 
 
E: Han har ju slagits en hel del. Sen så...Han drack ju ganska mycket och 
så. Sen så har han ju tafsat också lite och så. Och så tittar han på mycket 
porr på nätet och sånt. (OBS att E här inte säger att han själv skulle ha 
blivit slagen eller tafsad på utan talar allmänt utan personangivelse, vilket 
kan te sig något underligt) 
Fhl: Och du, vi säger när det gäller din del...för du säger "han har slagit 
oss". Har han slagit dig?  (enl. utskriften förvränger fhl här vad pojken 
sagt, det finns inget "oss" i hans uttalande) Därefter ställs en ledande fråga.  
E: Ja. Väldigt mycket. Han slog mig alltid på nerverna så, så det gjorde 
väldigt ont.  (OBS här generaliseringen och uppgiften att det "gjorde 
väldigt ont", något som borde föranlett starka förebyggande 
undvikandebeteenden  eller rapportering till systern eller modern; 
ingenstans i förhöret säger E något om förebyggande undvikande och 
besöken hos fadern fortsatte) 
 
På sid. 59 hävdas även att faderns slående skulle ha pågått 2-3 år och att 
han slår "med knytnäven". På sid. 60 hävdas att fadern slår "på armen", 
vilket förhörsledaren verkar utvidga till "på armarna" och enligt E "Sen så 
drar han till på nerverna där" och "Det gör väldigt ont". Beträffande 
frekvensen sägs följande: 
E: Det händer minst typ...Han har slagit mig minst två gånger typ varje 
gång jag har varit där i alla fall. Ibland blev det lite mer också. 
(OBS här monotonin, frågan är hur ofta komplexa mänskliga skeenden är 
monotona på detta sätt? OBS "minst två gånger", "varje gång"; E har alltså 
då varje besöksgång vetat att han skulle bli slagen så det gjorde "väldigt 
ont" och ändå inte undvikit besöken?) Enligt tingsrättens dom skall pojken 
ha sagt att man kunde ju inte veta hur det skulle bli nästa gång de träffade 
honom, något som ter sig motsägande. En annan viktig kritisk fråga är hur 
fadern kommit åt att slå honom minst två gånger varje besökstillfälle 
fadern hade en kvinna närvarande. Det verkar inte ha intresserat 
förhörsledaren att klarlägga de tidsmässiga och situationsmässiga 
förhållandena kring de påstådda misshandelstillfällena.  
 
När förhörsledaren söker få fram sammanhang och förlopp så uppstår 
svårigheter att svara för pojken E.  
 
Fhl: I vilka sammanhang händer det då att han slår knytnäven på din arm 
så att det gör ont?  
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E: Det kommer jag inte riktigt ihåg. Det var så himla längesen jag var där 
och så. (med storleksordningen 70-80 ggr ter det sig psykologiskt rimligt 
att några sammanhang skulle gå att komma ihåg även efter ett par år)  
Fhl: Men vad kan det handla om eftersom han bara gör så? 
E: Han brukar bli väldigt arg på oss bara. (OBS generaliseringen och 
tomheten i svaret - en indikation på att det inte står rätt till med 
uppgifterna)  
Fhl: Av vilken anledning blir han arg då? (upprepar, pressar) 
E: Ja, det kan ju vara om man...Ibland har det varit om han vill åka ut typ 
till farmor eller nåt och inte vi har velat det så har han kunnat bli väldigt 
arg ibland. Om han inte får som han vill så brukar han göra det.  
(OBS att E här talar om "vi", dvs. han själv och systern, men de skall enligt 
uppgifterna aldrig ha blivit slagna tillsammans och enligt systern aldrig i 
varandras närvaro; förhörsledaren uppmärksammar inte denna tendens till 
motsägelse av vad systern tidigare uppgivit)  
Fhl: Du, säger du nånting när han har slagit dig? (ledande fråga) 
E: Neej. Jag bara springer in på mitt rum typ. (att verbala transaktioner 
inte förekommit ter sig anmärkningsvärt) 
 
Mycket anmärkningsvärd är följande sekvens på sid. 60-61, enligt vilken E 
skall ha berättat både för kompisar och mamma. Men han nämner inte att 
han har berättat för systern K.  
 
Fhl: Har du berättat för någon att han har gjort det här?  (ledande) 
E: Jaa. Kanske några av mina bästa kompisar i klassen och en från en 
annan klass då som jag liksom tycker att jag kan lita på och så.  
(OBS "kanske" - tidpunkten framgår inte; här fanns en möjlighet att 
efterfråga namn och kontrollera med de namngivna kompisarna) 
Fhl: Som du har förtroende för. Har du nämnt nånting tidigare för 
mamma?  (ledande)  
E: Jaa. Jag har ju ringt. Jag har ju egen telefon på rummet och så, så 
ibland när han slog mig så ringde jag till henne.    (OBS  min 
understrykning och fetstil)   
Fhl: Och berättade. (fyller i) 
E: Mm. 
Fhl: Vad sa mamma då? 
E: Bara att jag kanske...att om jag ville att hon skulle komma och hämta 
mig...ohörbart...så skulle hon göra det direkt. Och en gång så höll han ju 
uppe oss hela natten typ...eller ja, han höll uppe oss i typ en och en halv 
timme, från ett till halv tre eller nåt sånt där. Han liksom bara stod och 
skällde på oss i dörren hela tiden och ..ohörbart...  
(Modern skulle högst sannolikt ha kommit direkt om hon fått veta att sonen 
blivit slagen. Den händelse som E här beskriver innehåller ingen 
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misshandel - hur kommer det sig att E minnesmässigt spårar in på en 
händelse som inte inneburit misshandel ("bara stod och skällde på oss" - 
och där syskonen varit tillsammans, när det fanns så många händelser med 
ensam misshandel som borde varit mentalt mer lätt tillgängliga att anföra?)  
 
Dessa uppgifter från E om att han berättat för mamma verkar senare i 
förhöret på sid. 63 motsägas i följande sekvens. 
Fhl: Har du visat någon blåmärkena?  (ledande)  
E: Neej. (OBS)  
Fhl: Har mamma sett någon gång tror du? (ledande) 
E: Ja, kanske någon gång har hon sett det. (medsvar på ledande fråga) 
Fhl: Vad har du sagt då? Eller vad har hon sagt då? (dubbelt förutsättande 
fråga, E har inte påstått att något har sagts av vare sig honom själv eller 
modern)  
E: Hon undrade vart jag hade fått dom ifrån. Och då har jag ibland sagt 
att det har varit jag och K som har bråkat i stället.  (två medsvar utifrån 
angivna förutsättningar)  
En kritisk fråga är varför E först svarar nej på frågan om han visat de 
påstådda blåmärkena och senare strax efter kan redogöra för vad mamma 
och han själv sagt när mamma sett det. En ännu mer kritisk fråga är varför 
inte E även i denna situation skulle kunna säga vad som  hänt till mamma, 
när han redan gjort det på telefon till mamma "ibland". Ytterligare en 
kritisk fråga är om inte mamma med sin vetskap från sonens telefonsamtal 
om att fadern slår sonen skulle ha misstänkt att blåmärkena härrörde från 
att fadern slagit sonen. Det kan här verka som pojken E producerar 
uppgifter i linje med förhörsledarens tendens och förväntningar och att 
motsägelser därigenom uppkommer.  
 
På sid. 64 finns följande sekvens. 
E: Det kan ha varit en trettio gånger i alla fall. Nej, det kan säkert ha varit 
mycket mer, eftersom han slår till mig överallt så. Så det kan väl ha varit 
en sjuttio, åttio kanske. Inte vet jag. (Det är ett stort mentalt hopp som här 
plötsligt sker från 30 till 70/80. Kroppsdelsangivelsen "överallt" är en 
fabuleringsindikation och leder till motsägelse, då E i andra svar angivit 
specifika ställen som fadern slagit på (t.ex. "nerverna", "armen", "ryggen"). 
I övrigt är logiken i resonemanget svår att förstå - att frekvensen skulle 
behöva öka om fadern slagit "överallt".) 
Fhl: Så många gånger. Vad tror du skulle ha hänt om du har berättat 
direkt för mamma när du kom hem då? (E har "ibland" berättat för mamma 
på telefon enl. sid. 61) 
E: Då tror jag att hon liksom skulle ta tag i det. Antingen skulle hon kanske 
ringa till pappa eller skriva nåt brev till honom. Och sen så om det 
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fortsatte så kanske... eller redan då kanske hon skulle polisanmäla honom. 
Det borde hon gjort i så fall.  
Modern skulle säkerligen tillgripit en eller flera åtgärder. Enligt sonen på 
sid. 61 har hon blivit informerad och modern har såvitt framgått inte 
tillgripit några åtgärder (enl. modern har hon inte vetat om något). Det blir 
underligt när pojken E här "tror" vad mamman skulle göra, när han tidigare 
"ibland" berättat och därför vet vad hon gjort.  
 
Enligt systerns första polisförhör sid. 28 så visste inte modern om att 
fadern slagit E. Hon skall ha frågat "hur har han slagit dig?" och "Då 
berättade E att han hade också slagit honom..." 
Enligt denna uppgift får modern alltså veta först den 16 feb 0001 att fadern 
slagit sonen. Enligt sonen så har hon fått veta det "ibland" och via 
telefonsamtal tidigare. Vad är då moderns egen version?  
Enligt polisförhör med modern 0001-02-17 så nämns inget om att sonen 
skulle ha ringt henne ibland och sagt att han blivit slagen. Det sägs även att 
"Hon har tidigare inte fått några tecken på att inte allt stod rätt till". 
Dock avser det första förhöret med modern i första hand anmälan rörande 
dottern. Sammanhanget är dock sådant att modern högst sannolikt skulle ha 
nämnt om sonen upprepat hade ringt om misshandel.  
Det andra polisförhöret med modern 0001-04-10 tar enbart upp några rader 
kring dottern K. Modern har även hörts i tingsrätten och i domen sägs 
ingenting om de uppgifter till modern via telefon som sonen här skall 
"ibland" ha lämnat om att han blivit slagen. Modern "har uppgett att hon 
fick reda på vad som hänt först i januari 0001, d.v.s. på ett mycket sent 
stadium" skriver tingsrätten. Tingsrätten sammanfattar att "de aldrig 
berättat något om vad de varit utsatta för vare sig för sin mamma eller för 
varandra" och verkar inte ha blivit uppmärksammade på eller ha 
uppmärksammat de uttalanden som E gör i polisförhöret. 
  
Uppgifterna från systern och från modern ställda mot pojken E:s uppgifter 
på sid. 60-61, 63, 64 om att han ibland ringt upp modern och talat om att 
han blivit slagen (vilket vore en mycket naturlig och befogad handling) 
m.m. innebär mycket tänkvärda motsägelser. Är moderns och systerns 
uppgifter korrekta i denna fråga (något som jag inte funnit anledning 
betvivla), så ljuger E om detta eller kanske snarare låter sig som barn 
suggereras att ge felaktiga uppgifter, vilket får konsekvenser för 
bedömningen av E:s uppgifter i övrigt kring fadern. Nu kan situationen i 
förhöret även bedömas som att E söker tillfredsställa förhörsledarens 
tendens och förväntningar.   
 
På sid. 61 suggererar förhörsledaren efter mer material och får det. 
Fhl: Har han slagit dig på nåt annat ställe än på... 
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E: Han har dragit till mig på rumpan också. Sen på låren någon gång 
också tror jag.  
 
På sid. 61 tar förhörsledaren upp frågan om tafsande. 
Fhl: Det känns bra. Du, sen sa du när vi började prata då att han har tafsat 
och sen att ni har sett på porr. När det gäller tafsandet har det hänt dig?   ( 
felaktigt referat "ni"; enl. E var det fadern som sett på porr; min 
understrykning, ledande fråga då E inte sagt att fadern tafsat på just 
honom)  
E: Ja. Det är ju på rumpan och sen så har han ju tafsat här på 
låret...ohörbart.. 
Fhl: Och i vilka sammanhang har det varit? 
E: När vi suttit och tittat på teve och så.  (E vet antagligen om systerns 
uppgifter om tafsande framför teven, eftersom modern berättat)  
Fhl: Hur har du uppfattat det då när han har tagit dig på låret?  
E: Det har ju varit att liksom...att jag inte vill det. 
Fhl: Och du, det har varit på låret menar du han har tagit? 
E: Mm. 
Fhl: Har han tagit någon annanstans? (suggererar efter mer) 
E: På rumpan och sen så.... 
Fhl: På rumpan? 
E: Mm. 
Fhl: Och när har det varit då? 
E: Det har ju varit när han vill att jag ska gå och lägga mig och så. 
Fhl: Och du, i vilket sammanhang har han tagit dig på låret då? Du säger 
när ni ser på teve.  (ledande och stabiliserande)  
Fhl: Mm. då har han liksom suttit bredvid...ohörbart...så har han bara 
gjort så liksom. 
Vid denna punkt byter förhörsledaren ämne genom att göra ett felaktigt 
referat av vad E tidigare sagt. 
Fhl: Och du, sen sa du nånting om att ni hade sett på porr.  
Det enda E sagt är att fadern såg på porr (sid. 59). Förhörsledarens egna 
förväntningar antyds genom förvrängningen.  
 
På sid. 64-65 återkommer förhörsledaren till frågan om tafsande. 
I början av sekvensen svarar E på en fråga om hur han 
känner/uppfattar/tänker när fadern tafsat. 
E: Jag har inte varit med om det riktigt förut liksom. Men det känns ju 
liksom som han tafsar så. (vagt)  
I mitten av sekvensen uttalar förhörsledaren tolkningen "Nästan upp i 
ljumsken här så".  
I slutet av sekvensen återkommer förhörsledaren till om hur E uppfattat det 
fadern gör. 
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E: Det har jag inte riktigt tänkt på så, men det var äckligt. Jag kunde inte 
fatta att en pappa kunde hålla på så.  
 
Liksom systern så kombinerar brodern anklagelser om misshandel med 
anklagelser om sexuella övergrepp. Jag har tidigare kommenterat den 
personlighetsmässiga sannolikheten för en sådan kombination. Dessutom 
tillkommer här att homosexuell pedofili skulle kombineras med 
heterosexuell pedofili som även skulle kombineras med intresse för vuxna 
kvinnor (vilket är det enda säkerställda intresset hos fadern). Till detta 
kommer att pojken E här för in det extremt sällsynta fenomenet far-son-
pedofili.  
 
En mycket viktig sekvens är den sekvens på sid. 65-66, där E säger sig ha 
sett hur fadern slagit systern K. Enligt systerns version har fadern enbart 
slagit ensam och enligt systerns version skall E även ha uttalat 
förvåning/bristande kännedom när modern berättade att fadern slagit 
systern (sid. 28 "men herregud, har han gjort det? Har han hållit på så?" 
uttalat den 16 feb 0001). 
 
Fhl: Jaa. Du tyckte inte om det. Är det nåt annat som du har reagerat på? 
E:...ohörbart...att han har hållit på och gett K öknamn och så liksom bara 
för att hon...Ibland äter hon snabbt så här, och så när hon har ätit snabbt 
och sen bara gått på toa så här och suttit där länge liksom det är bara för 
att liksom pappa har hållit  på, och så ger han henne öknamn så som att...   
Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, det var nåt för att hon gick på toa. Och 
sen att han  har slagit henne och så också.  
Fhl: Har du sett det?  
E: Jaa. 
Fhl: Hur har han slagit henne? 
E: Det kommer jag inte riktigt ihåg. Det kan ha varit med knytnäven också 
och så. för det kommer jag inte riktigt ihåg hur han slog på henne, men jag 
vet att han har slagit henne, det har jag sett.  
(det vaga svaret tyder knappast på några förstahandsiakttagelser) 
Det är anmärkningsvärt att E säger sig ha sett systern bli slagen, när han  
enligt systerns uppgifter inte skall ha sett det. Det är utredningsmetodiskt 
en stor brist att förhörsledaren här inte söker få fram preciseringar kring 
konkreta situationer, där E sett K bli slagen. Det kan även te sig 
anmärkningsvärt att E inte skulle ha nämnt för modern att han sett K bli 
slagen, då han uppgivit sig "ibland" ha ringt modern när han själv blivit 
slagen.  
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På sid. 66 går förhörsledaren in med ett flertal ledande och stabiliserande 
frågor, som minskar möjligheten att motsägelser kan uppkomma, dvs. 
motsatsen till kritisk prövning.  
 
Sammanfattningsvis uppvisar pojken E:s uppgifter ett antal källkritiskt 
tänkvärda omständigheter. Det dröjer till den 16 feb 0001 innan han enligt 
systern uttalat några uppgifter om att han blivit slagen. Uppgifterna om att 
han blivit tafsad på verkar inte uppkomma förrän i förhöret den 5 mars och 
då under ledande och pressande utfrågning. En grundläggande motsägelse i 
materialet är att pojken E i förhöret uppger att han "ibland" ringt modern 
och berättat om att han blivit slagen. Modern har dock inte 
bekräftat detta. Dessutom skall E enligt systern ha visat förvåning över att 
få veta att systern blivit slagen, när han enligt vad han själv sagt i förhöret 
skall ha sett att hon blivit slagen. En annan motsägelse är att pojken dels 
uppgivit specifika ställen där han blivit slagen och dels uppgivit att han 
blivit slagen "överallt". Ytterligare en anmärkningsvärd omständighet är 
det stora antalet påstådda misshandelstillfällen gentemot pojken ställt i 
förhållande till att systern sagt sig ha försökt skydda honom genom att inte 
lämna honom ensam med fadern. Det stora antalet misshandelstillfällen bör 
även ha utgjort en mental grund för vad pojken "ibland" skall ha berättat 
för sin mamma på telefon. Att mamman inte skulle ha reagerat kraftfullt ter 
sig högst osannolikt. En del svar ter sig även vaga och tyder knappast på att 
pojken varit med om det han hävdar har hänt. En del svar verkar 
uppkomma till följd av olämplig frågeteknik och det kan finnas ett antal 
förhörsartefakter, dvs. felaktiga svar som uppkommit genom 
utredningsmetodiken och förhörsledarens förväntningar.  
 
Den påstådda fenomenbild som uppkommer genom pojkens uppgifter 
innebär att  
- dels fadern skulle på ett sällsynt sätt kombinera våld och pedofili,  
- dels skulle ha heterosexuella och homosexuella pedofila intressen 
samtidigt och då även samtidigt med intresse för vuxen heterosexualitet, - -
- dels skulle ha böjelse för den extremt sällsynta ("extremely unlikely", se 
Rice & Harris, 2002) varianten av pedofili mellan far och son.  
 
Det är även svårt att uppfatta riskindikationer kring fadern (enligt de 
kriterier som professor Ottosson nämner) för pedofili. Sannolikheten för 
den påstådda fenomenbilden kan bedömas vara approximativt noll.  
 
Källkritiskt viktigt är även att förhöret genomförs ensidigt förutsättande 
och utan undersökande av alternativa hypoteser samt utan att 
förhörsledaren närmare undersökt motsägelser. Logiken i utredandet är 
liksom för flickan K cirkulär. Detta innebär att utgångspunkten är att 
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övergrepp ägt rum. Ensidigt bekräftelsesökande frågor, stor avsaknad av 
kritiskt prövande frågor och påverkan av pojken genom förväntningar och 
frågor leder till att utgångspunkten ytligt sett kan uppfattas som bekräftad. 
Det går naturligtvis inte att hävda att logiskt cirkulära utredningsmetoder 
skulle uppfylla krav på saklighet och opartiskhet.  
 
Ur källkritisk synpunkt står klart att det föreligger ett s k källkritiskt 
kluster, dvs. ett flertal graverande omständigheter(bl.a. vaga uppgifter och 
klara motsägelser) som var för sig  utgör saklig  grund för förkastande av 
pojken E:s uttalanden om övergrepp. Ur källkritisk synpunkt bör därför 
uppgifterna avvisas.  
 
Sammanfattande bedömningar 
1. Utredningsmetodik 
Utredningsmetodiken för båda barnen är logiskt cirkulär och uppfyller inte 
lagstiftningens krav på saklighet (RF 1 kap 9§, RB 23 kap 4§, 
Europakonventionen artikel 6, punkt 2 ( SFS 1994: 1219)).  
Påverkansutredningar har inte gjorts för barnen. Särskilt flickan K har varit 
med om många kontakter, där suggestioner kan ha förekommit, t.ex. 
gruppen för barn till psykiskt störda föräldrar. Ett kritiskt prövande 
förhållningssätt har inte iakttagits i förhören och alternativa hypoteser till 
uppkomsten av påståenden om övergrepp har ignorerats, dvs. inte utretts. 
Det framgår även att påverkande förhörsteknik använts, t.ex. har ”poppa 
upp” – teori och suggestioner förekommit. Det framgår att förhörsledaren 
ställt frågor utifrån en inställning/övertygelse kring vad som hänt, dvs. 
utgått från att övergrepp faktiskt ägt rum.  
 
2. Tillförlitlighet 
Det framgår av föregående punkt att uppgifterna i förhören inte kan 
bedömas som tillförlitliga, då de tillkommit genom felaktig logik. Därtill 
kommer ett antal iakttagelser kring själva uppgifterna, t.ex. vaghet, höga 
siffror för antal övergrepp, och iakttagelser som innebär jämförelse av 
uppgifter inom och mellan förhör och mellan de två barnen och mellan 
barnens uppgifter och andra uppgifter, t.ex. motsägelser och psykologiskt 
svårförklarliga fenomen, vilka pekar i riktning mot otillförlitlighet. En 
viktig omständighet är svårigheterna att få fram beskrivningar av förloppet 
vid konkreta övergreppshändelser. En annan viktig omständighet är 
skillnaden i konkretion mellan vaga beskrivningar kring övergrepp och mer 
spontana och utförliga beskrivningar av andra händelser från samma 
tidsperiod, särskilt gäller detta för flickan. En av de mer grundläggande 
motsägelserna är att pojken E hävdat att han "ibland" ringt och berättat för 
modern att han blivit slagen, vilket varken modern eller systern bekräftat. 
Tvärsemot vad systern hävdar säger han sig även ha sett systern bli slagen. 
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Systern har i ett förhör hävdat att hon alltid försökt så att brodern inte 
skulle vara ensam med pappa och i tingsrätten motsägande detta hävdat att 
hon ofta satt på sitt rum. Svårförklarligt är även avsaknaden av uppgifter 
om förebyggande undvikandebeteenden gentemot fadern, särskilt när 
slagen skall ha gjort ont. Vidare är det svårförklarligt att barnen inte fram 
till april 0000 skulle ha mått dåligt av den omfattande misshandeln och att 
den inte enligt modern har avslöjats för henne förrän i jan 0001. Inget 
avslöjande sker i samband med brytningen i april 0000, när barnen var 
irriterade på fadern. Brytningen motiveras inte med övergrepp. Det är först 
efter att flickan K haft en mängd stöd- eller behandlingskontakter som 
uppgifter börjar uppkomma om övergrepp och socialförvaltningens 
anmälan dateras 0001-02-14, dvs. ungefär 10 månader efter brytningen. En 
viktig omständighet som måste beaktas vad gäller flickan K:s uppgifter är 
att de uppkommer under en period när hon mår mycket dåligt och inte kan 
gå i skolan. Hon har då enligt överläkarintyg en depressionsdiagnos. Ett 
mycket tydligt fenomen i materialet är hur flickan K i förhör nr 2 och 3 
vidareutvecklar suggestioner om "reaktioner" respektive "inne" som hon 
fått av förhörsledaren i föregående förhör.  
 
3. Tolkningsmöjligheter 
Det ställs krav på ett material som skall utgöra underlag för 
tolkningsarbete. Kraven gäller allsidighet/fullständighet, relevans, 
korrekthet och tillräcklig precisering. Det bör inte heller finnas felkällor 
som föranleder källkritiskt avvisande. Material som avvisas därför att det 
föreligger sakligt grundad misstanke om fel kan inte användas som 
underlag för tolkningsarbete. I detta fall bör barnförhören avvisas på grund 
av att s k källkritiska kluster föreligger rörande dessa. De kan därmed inte 
utgöra underlag för tolkningsarbete.  
 
Vid tolkningsarbete bör sannolikhetsförhållanden beaktas. I detta fall 
föreligger påståenden om ett antal fenomen med låg eller mycket låg 
sannolikhet. Den totala övergreppsbilden framstår som orealistisk och  
även som orealistisk i förhållande till de indikationer på faderns initiala 
förhörsreaktioner och personlighetstendenser som låter sig utläsas av 
dialogutskriften av första förhöret med honom.  
 
Vad gäller frågan om symtom, så saknas i detta fall symtomutredning/ar/ 
och symtom av den art som här anförts kan uppkomma på flera olika 
grunder, t.ex. familjedynamiska grunder eller utifrån skolsituationen eller 
andra livshändelser.  
Med anledning av att det förekommer ett flertal uppkomstgrunder till 
t.ex. depression, så kan sådan inte anföras till stöd för att just övergrepp 
inträffat. I dagens vårdkulturer förekommer ibland att man söker efter och 
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någon gång suggererar fram föreställingar om övergrepp som skall förklara 
en föreliggande symtombild (jfr tidigare citerat påpekande av Ottosson). 
Ibland hävdas då att övergrepp ägt rum utan att alternativa och vanligare 
uppkomstmöjligheter för symtomen undersökts. Internationellt har forskare 
sedan länge varnat för sådan felaktig logik.  
 
Vad gäller frågan om motiv till anförande av eventuellt felaktiga uppgifter 
mot fadern, så har mycken forskning av Ceci och andra visat 
att det räcker med enbart påverkan som förväntningar, suggestioner, 
antydningar, stereotypinduktion, ledande frågor, upprepade frågor etc. för 
att detaljerade felaktiga uppgifter skall uppkomma hos många barn. Det 
behövs inga motiv hos barnet. Barn är socialt responsiva, dvs. försöker 
svara, och anses ha en tendens att säga sådant som de tror att en vuxen vill 
höra. Sådana tendenser gäller även i varierande grad för vuxna.  
 
Tankefel: en summering 
Vid utredningsarbete liksom i många andra sammanhang förekommer 
tankefel. Bakom metodfel i utredningar går det att peka ut tankefel.  
Begreppet tankefel är vedertaget inom logik och inom kognitiv psykologi.. 
För närmare klargöranden kring begreppet se t.ex. Edvardsson (2003; 
2011) och Reisberg (2010). Nedan följer en förteckning över de tankefel 
som kan konstateras eller antyds i utredningsmaterialet. En del 
beteckningar kan överlappa eller stå för samma fenomen.  
 
- alternativa hypoteser om vad som inträffat ignoreras och prövas inte, t.ex. 
  ignoreras en hypotes om att flickan utsatts för påverkan i sina stöd- och  
  behandlingskontakter efter brytningen med fadern 
 
-argumentum ad hominem (personargument) förekommer rörande fadern, 
vilket innebär att för sakfrågan icke relevanta argument kring fadern som 
person anförs 
 
- cirkulär ”logik” tillämpas i utredningsarbetet, dvs. utredaren utgår från att 
anklagelserna är korrekta och söker ensidigt bekräfta och ensidigt tolka 
samt undviker att försöka falsifiera anklagelserna. Vidare undviks 
alternativa hypoteser och prövning av sådana. Utredningen leder till 
pseudobekräftelse av utgångstesen, som ofta godtas även om stödet  
är källkritiskt icke hållbart.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande till förmån för utredarens uppfattning 
 
- falsifiering av hypotes/övertygelse eftersträvas inte 
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- FMT-fel, dvs. uppgifter skapas och används vilka framkommit vid 
förändrat medvetandetillstånd (FMT) (t.ex. må psykiskt dåligt, depression 
hos flickan i detta fall). Ett källkritiskt misstag. Uppgiftslämnarens kritiska 
bedömningsförmåga kan då vara nedsatt eller satt ur spel.  
 
- frågetekniska fel, dvs. tankefel föreligger att förutsättande, ledande, 
upprepande, argumenterande etc. sätt att fråga inte skulle påverka ett barn 
 
- frånvaro av uppgifter om undvikandebeteende under den period när 
övergreppen pågick ignoreras 
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning, dvs. ofullständigt 
beaktande av alternativa faktorer, hypoteser, förklaringar etc.  
 
- jämförelser av vad som sägs på olika ställen i materialet görs inte 
av utredaren, vilket gör att motsägelser förbises. Jämförande tänkande 
är nödvändigt i detta slags material.  
 
- källförväxlingsfel vid erinring hos flickan kan misstänkas 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan att kritiskt prövas 
 
- källredovisningsfel, dvs. det framgår inte förstahandskälla till uppgift 
 
- metaminnesfel, dvs. fel uppstår i värderingen av sådant som verkar vara 
minnen på så sätt att de felaktigt bedöms som spår av sådant som faktiskt 
hänt. Exempelvis tron att inre bilder nödvändigtvis motsvarar något som 
hänt.  
 
- motsägelser ignoreras – uppföljning och konfrontationer sker inte 
 
- noggrannhetsfel, när det gäller att klarlägga vad som skall ha hänt 
 
- ”poppa upp”-teorin om minnesbilder, dvs. att minnesbilder som ”poppar 
upp” efter självsuggestioner eller suggestioner skulle vara utan vidare 
korrekta. Människor har mental förmåga att tänka med både 
referentberoende och referentoberoende mentala representationer. Med 
referentberoende mentala representationer menas att det finns något slags 
motsvarighet i den yttre verkligheten. Med referentoberoende mentala 
representationer menas att det inte finns motsvarigheter i den yttre 
verkligheten, dvs. det kan röra sig om t.ex. fantasibilder eller bilder 
av sådant som skulle kunna ha inträffat, men som inte inträffat. Källan till 
bilden/minnet är av inre art.  
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- påverkansfaktorer ignoreras: förhörsledaren verkar inte alls uppfatta 
påverkansfaktorer och inte sin egen påverkan heller 
 
- stereotypinduktion, dvs. att framställa fadern som ”dum” eller liknande, 
förekommer 
 
- suggestionsfel, dvs. i polisförhören uttalas suggestioner, och uppgifter 
som följer suggestionens innehåll tillskrivs värde 
 
- vaghetsfel på så sätt att vaga uppgifter godtas utan att de blir preciserade 
 
- öppen redovisning av visst förhörsmaterial saknas (förhör med modern) 
 
- övertro (överkonfidens) på t.ex. egen bedömning eller egen minnesbild 
 
- övertygelsefel, dvs. utredaren är övertygad om vad som hänt och detta 
påverkar i osaklig riktning alla moment i  utredningsarbetet, t.ex. vilka 
personer som hörs, vilka hypoteser som formuleras, vilka frågor som ställs, 
hur frågorna formuleras, hur svaren tolkas, vilka svar utredaren själv ger, 
vilka bedömningar som görs osv.  
 
Fler tankefel torde kunna tänkas i det aktuella materialet.  
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