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Sammanfattning.  I detta  fall har en mor till en 3-årig flicka framfört 
misstankar om sexuella övergrepp på flickan från faderns sida och även 
genomfört egen utfrågning av flickan. Två polisförhör genomförs med 
flickan och förhör sker med fadern, modern och en personal på 
daghemmet. En icke forskarutbildad psykolog genomför en s.k. 
”vittnespsykologisk utredning” enligt Lundaskolans ovetenskapliga 
tillvägagångssätt och kommer med hjälp av otillförlitliga uppgifter fram till 
att flickans uppgifter är tillförlitliga. Fadern fälls i tingsrätten trots att 
försvaret sköttes av en mycket framstående advokat. Den s.k. 
vittnespsykologiska utredningen kan härvid ha spelat roll.  
Inför hovrättsförhandlingen görs två oberoende kritiska genomgångar av 
materialet av mig och av en annan forskarutbildad psykolog. Min kritisk-
vetenskapligt baserade genomgång gav ett annat resultat än den s.k. 
vittnespsykologiska utredningen och redovisas i denna skrift, där 
förhörsmaterialet och den s.k. vittnespsykologiska utredningen granskas.  
  
 
Bakgrund 
Advokat AA har 010421 (året för förundersökningen anges här till 00 och 
följande år till 01) gett mig i uppdrag att granska utredningsmetodik och 
utredningsmaterial i ett hovrättsmål rörande Jörgen Andersson f. xxxxxx-
xxxx. Målet har tidigare behandlats i tingsrätt. 
Jag har haft tillgång till förundersökningsprotokoll XXX, sid. 1-167, två 
videoinspelade polisförhör med Elin Andersson 000402 respektive 000404 
samt en s.k. "vittnespsykologisk utredning" av leg psykolog PP, daterad 
000420.  Jag har inte tidigare haft någon kännedom om eller kontakt med 
de i målet berörda personerna eller släktingar/bekanta till dessa.  
Jag har fått uppgift om att fil. dr DD har avgett ett psykologiskt 
sakkunnigyttrande i målet, men saknar helt kännedom om metod, innehåll 
och resultat i detta yttrande. Jag har uttalat begärt att inte få veta något om 
detta yttrande för att undvika beroende/påverkan. Enligt överenskommelse 
med uppdragsgivaren skulle mitt yttrande vara relativt kortfattat. 
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Den sakkunniges arbetssätt 
Grundläggande utgångspunkter utgör objektivitetsprincipen så som den 
formulerats i Regeringsformen 1 kap 9§ och i Rättegångsbalken 23 kap 4§. 
Vidare arbetar jag utifrån vedertagna kritisk-vetenskapliga grundprinciper, 
inklusive logiska och källkritiska principer, och utifrån den kunskap om 
psykologiska och socialpsykologiska fenomen som byggts upp inom 
psykologisk forskning. Utförligare redovisning finns hos Edvardsson 
(1997ab, 1998ab, 2001ab, 2003).  
   
Syftet är att enligt uppdraget granska utredningsmetodik och befintligt 
utredningsmaterial och därmed som jag ser det med vetenskapliga 
perspektiv klargöra förhållanden som domstolen kan tänkas ha nytta av att 
känna till vid sitt ställningstagande.  
 
Jag begränsar mitt yttrande till de förhållanden i  utredningsmetodik och 
befintligt utredningsmaterial som jag utifrån vetenskapliga perspektiv 
bedömer som mest väsentliga och mitt yttrande gör således inte anspråk på 
att ta upp allt som kan tänkas vara av betydelse för målets avgörande. 
Självfallet avgränsar jag mig även till frågor som jag bedömer tillhör mitt 
kompetensområde. Det bör betonas att syftet här inte är att uttala ett 
bestämt omdöme om vad som faktiskt har hänt, dvs. i frågan skyldig/icke-
skyldig. De korta avsnitten med tankefel och efterskrift är här tillagda 
2011. 
 
Yttrandet utformas som anmärkningar rörande vissa av dokumenten. Jag 
hänvisar till sidornas löpnummer i förundersökningsmaterialet. Yttrandet är 
här avidentifierat vag gäller namn, orter, årtal m.m.  
 
Allmänna konstateranden om utredningar rörande påstådda sexuella 
övergrepp på små barn 
Utredningar av påstådda sexuella övergrepp på barn kan vara mycket svåra 
att genomföra och kräver metodisk stringens och förståelse för de 
psykologiska processerna i själva utredningen. Åtminstone en del barn är i 
vissa situationer vid tryck från vuxna lätta att påverka och barns tänkande 
har delvis en annan karaktär än vuxnas, t ex vad gäller logik och lättheten 
till fantasifulla kombinationer. Barn kan också under förhören växla mellan 
olika medvetandetillstånd på ett mer rörligt sätt än vuxna, t ex mellan att 
avge allvarligt menade svar och att avge fantasi- respektive leksvar. Ett 
annat problem är hur speciellt små barn under förhöret förstår begrepp som 
sanning, rätt/felaktigt svar, fantasi och lögn och konsekvenserna av att ge 
felaktiga uppgifter. Ytterligare ett problem ligger i själva den språkliga 
kommunikationen: förstår barnet vad förhörsledaren säger och förstår 
förhörsledaren vad barnet säger. Forskning har visat att barn kan avge svar 
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på frågor som är logiskt absurda och underlåta att ange när de inte förstår 
en fråga. Ett centralt problem som starkt påtalas i barnintervjulitteraturen är 
barns tendens att vilja vara den vuxne till lags, dvs. avge sådana svar som 
barnet tror att den vuxne vill ha. Experimentell forskning med 
barnintervjuer har även visat att förutsättande, ledande, pressande och 
upprepade frågor för åtminstone betydande grupper av barn leder till 
felaktiga svar och även kan leda till utveckling av s.k. falska minnen, dvs. 
barnet kommer självt att tro på felaktiga uppgifter som det lämnar.  
En forskningsbaserad och praktikerinriktad framställning av problem kring 
utredande samtal med barn finns i en forskarantologi sammanställd av Ney 
(1995) och en bok av Poole&Lamb (1998).  En kort svensk framställning 
finns hos forskaren Cederström (1996) och i en liten bok av forskarna 
Doverborg & Pramling (1991). Se även avsnitt i Edvardsson (2003). 
Frågan om det finns kriterier på verklighetsrelaterande behandlas av 
Raskin & Esplin (1991).  
 
Polisförhör med modern MM 000327, 000404 och 000416 
Ur kritisk-vetenskaplig och källkritisk synpunkt är det närmast självklart 
att söka klargöra hur utsagorna om sexuella övergrepp först uppkommer, 
dvs. ursprunget. 
Av moderns uppgifter att döma uppkommer de första utsagorna om 
sexuella övergrepp i följande ordning: först hos modern själv som tankar 
och frågeställningar och därefter i samspel mellan modern och dottern Elin.  
På sid. 88 uppger modern att  
"hon har uppfört sig konstigt och det har varit massa olika indicier som 
har gjort att...ja, att jag har misstänkt att någonting hemskt liksom har 
hänt med henne och på måndagen då...måndagen den 24:e, så kom det 
äntligen fram vad som hade hänt..."  
Det framgår på sid. 93 att modern säger "jag fråga förut och hon har alltid 
sagt inte nåt och liksom såna här saker". Det framgår inte alls vilka exakta 
frågor som modern ställt och hur många, bara att det verkar röra sig om 
flera gånger.  
På sid. 93-94 framgår moderns muntliga minne av ett ungefär en och en 
halv timma långt och nu tre dagar gammalt samtal med dottern Elin. 
Samtalet ter sig långt för ett så litet barn. Om man bortser från här 
bristande detaljkännedom om moderns tidigare utfrågning , så är detta det 
första förhöret med Elin och det genomförs inte av polis utan av en orolig 
moder. Om materialet utgör referat av vad som sagts under ett så långt 
samtal, så är det komprimerat till en bråkdel av vad som sagts. Som 
framgår av den forskning rörande samtalsminne som finns, så kan inte 
människor minnas ens korta samtal särskilt väl - stora bortfall, 
omkastningar, betydelseförändringar, tillägg av sådant som inte sagts, 
källförväxlingar (t ex av vad man själv respektive den andre sagt), 
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pragmatiska tolkningar m.fl. fenomen förekommer frekvent. Vissa 
nyckelord och andemeningar kan vi bevara under kortare eller längre tid, 
men de kan förändras. Det finns därför säkerligen bortfall och fel i 
moderns referat, frågan är arten och omfattningen.  
 
Det framgår av moderns eget referat att hon utövat press och ställt 
förutsättande, ledande och upprepade frågor samt argumenterat. 
Exempelvis: 
"nu måste du berätta" (press), 
"då måste du ju berätta" (press) 
"du måste berätta om det är något mer som har hänt" (press) 
"Är det någon som sagt till dig att du inte får säga till mig"(ledande) 
"Utan vem är det som har sagt att du inte får säga saker till mig.." (föruts, 
press)  
"Vad är det han gör då" (föruts) 
"Vad hände mer då, vad brukar han göra mer då" (press) 
"Brukar du bara hålla snoppen i handen eller är det någonting 
annat"(press) 
"men man stoppar väl inte fingrar i bajs-hålet" (argumenterande)  
 
Det kan även konstateras att det Elin skall ha sagt verkar gå över gränsen 
till det absurda vad gäller uppgiften om att fadern skulle ha kissat på en gul 
och röd bok som låg i sängen. Det är väl känt internationellt att pressande 
förhör av barn i vissa fall leder till absurda uppgifter.  
 
Det är rimligen så att Elin redan under och även efter moderns förhör den 
24:e mars förstår vilka slags uppgifter som modern vill ha. Det framgår på 
sid. 102 att Elin och modern dagarna efter flera gånger talat om sexuella 
handlingar. Detta kan även få som följd att Elin gör liknande uttalanden i 
polisförhören.  
 
Flera tolkningar är möjliga, men därmed inte lika sannolika, kring de 
utsagor som modern rapporterar. 
 
a) det har hänt något sexuellt mellan fadern och Elin och utsagorna återger 
mer eller mindre väl detta 
b) det har hänt något sexuellt på t ex daghemmet eller på annan tid, i lek 
med kanske äldre kamrater och Elin utnyttjar dessa erfarenheter och 
kunskaper när hon söker svara på moderns frågor 
c) Elin har via t ex TV-filmer, genom att se vuxnas samlag eller möjligen 
på annat sätt, t ex porrtidningar eller åhörande av vuxna, skaffat sig vissa 
kunskaper om sexuella ting som hon med kanske egna tolkningar och 
tillägg använder för att svara modern. 
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d) den oroliga moderns förväntningar, ledtrådar och argumentation under 
en och en halv timma innehåller tillräckligt med information för att Elin 
skall göra de uttalanden hon gör under press från modern. Det är inte 
nödvändigtvis så att det behövs tillskottsinformation enligt punkterna b 
eller c. 
e) den oroliga modern har väsentligen själv konstruerat uppgifterna om vad 
dottern sagt och diskuterat dem med dottern, så hon skall kunna lämna 
uppgifter i polisförhör - detta skulle kunna ha skett omedvetet eller mer 
medvetet. Detta alternativ skiljer sig från d på så sätt att modern skulle ha 
lämnat avsevärt felaktiga uppgifter och/eller undanhållit uppgifter om vad 
dottern sagt.   
 
Innehållet i förhören med modern verkar mest inriktat på möjligheten att 
fadern begått sexuella övergrepp på dottern - alternativ a, trots att flera 
andra möjligheter föreligger. Förhören är därför inte metodiskt godtagbara 
vad gäller att utforska möjliga alternativ och inte i enlighet med 
objektivitetsprincipen, oavsett vad som faktiskt har hänt.    
 
Polisförhör nr 1, 000402 med dottern Elin Andersson, 3 år 
Tidslängd: 45 min, sid. 20-53 
Ingen anges närvarande utöver förhörsledaren, som bestyrkt utskriften. 
Denna innehåller trots detta ett antal mindre felaktigheter och 
ofullständigheter jämfört med videobandet.  
 
Modern har redan frågat ut/samtalat med dottern vid flera tillfällen om vad 
som kan ha hänt och speciellt vid ett tillfälle den 24 mars skall 
utfrågningen enligt modern ha omfattat en och en halv timma. Vad som 
förevarit mellan modern och dottern inverkar självklart på vad dottern 
säger i polisförhören. Det finns också goda grunder att misstänka att 
dottern är medveten om vad mamma vill att hon skall säga och att det finns 
andra ledtrådar från polis eller andra om att hon skall säga samma som till 
mamma. Förhörsledaren refererar uttalat till mamma i förhören.  
Ett psykologiskt beroende föreligger oundvikligen. Svaret på en viss fråga 
påverkas inte enbart av vad som faktiskt kan ha hänt eller inte har hänt och 
av själva frågan utan även av samtliga föregående frågor, svar, 
omgivningens reaktioner på svaren och av övriga ledtrådar därutöver. Detta 
skapar en inlärning. Det är därför t ex viktigt att i förhör klargöra vad som 
sagts före förhöret och reaktionerna på vad som sagts före förhöret, dvs. 
klargöra inlärningshistorien.  
 
Vissa konstateranden kan göras om innehållet i det första polisförhöret: 
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1. Frågan om att tala sanning tas inte upp alls med flickan. Denna fråga 
borde lämpligen tagits upp i början. Objektivitetsprincipen är därmed inte 
tillfredsställande tillgodosedd.  
 
2. Strategiskt är förhöret starkt inriktat mot vad som kan ha hänt mellan 
pappan och dottern. Andra alternativ vad gäller utsagornas uppkomst 
ignoreras. Exempelvis efterfrågas inte flickans erfarenheter från kamrater 
på dagis eller privat eller från media och inte heller vad hon kan ha sett 
eller hört av vuxnas sexuella yttringar, inte heller hennes sjukdomar, 
medicinering m m. Hur flickan uppfattat mammans utfrågning berörs inte 
alls. Objektivitetsprincipen  har därmed inte iakttagits.  
 
3. Frågetekniskt förekommer i förhöret ett avsevärt antal ur 
objektivitetssynpunkt olämpliga frågor och reaktioner från förhörsledaren. 
Det förekommer t ex förutsättande, ledande (inklusive flervalsfrågor), 
ledande bekräftelseteknik, multipelfrågor och pressande frågor. Vissa 
frågor upprepas flera/många gånger. Ordet  "berätta" (hos förhörsledaren) 
förekommer 65 gånger. Dessutom förstärks  berätta-inriktningen med 
uttryck som "jättebra, jätteduktig" 11 ggr. Referens till vad flickan berättat 
för modern sker, dvs. förutsättande teknik. Ordet "mamma" nämns 14 ggr 
och ger i de flesta fall anvisning om typ av önskat material. Den ensidiga 
inriktningen på hela frågeuppsättningen är även den ägnad att vara ledande. 
Dessutom förekommer dubbelt budskap gentemot flickan på så sätt att 
förhörsledaren flera gånger betonar att hon får berätta "allt"/"allting". När 
flickan tar upp vad hon vill så försöker förhörsledaren styra bort från det 
mot sådant material som förhörsledaren vill ha, dvs. förhörsledaren agerar 
tvärsemot sitt budskap vilket kan skapa förvirring hos den förhörde. Vidare 
förutsätter förhörsledaren att flickan kan ange antal gånger, dvs. räkna, 
vilket inte är åldersadekvat. Uttrycket "dom här sakerna" används 17 ggr 
utan att det är klart att flickan förstår vad som åsyftas. Flickan använder 
ordet "hårdsnopp" 2 ggr och förhörsledaren  använder sedan återkommande 
ordet 10 ggr. Förhörsfrågorna uppvisar avsnittsvis stereotypt hamrande och 
pressande. Förhöret är ensidigt bekräftelseinriktat och inte inriktat på 
utredning av olika möjligheter. Förhörsledaren betecknas här B.  
 
Exempelvis: 
B: Har det hänt några saker när du varit i X-by som du inte tycker om?" 
(ledande) 
B: Elin, vet du hur många gånger du har gjort det" (räkneförmåga 
förutsätts) 
B: Men du Elin ska vi prata om det här så kan du berätta för mig om dom 
här sakerna som jag fråga dig om då. 
E: Jag kan inte dom sakerna. 
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B: Jo, du är så himla duktig på och prata så...får jag höra då vad det var 
du skulle berätta för mig." (pressar två gånger)  
 
B: "Jaha. Dom här sakerna som du har berättat för din mamma om då..." 
E: Ja, jag vet inte vad... 
B: Skulle inte du kunna berätta om dom sakerna för mig också?" 
 (42) (referens till mamma, oklart för E vad "dom här sakerna" syftar på, 
ändå upprepas frågan utan precisering) 
 
B: Elin, du vet vad det är för saker. Vet du det, va? Tänker du berätta dom 
här sakerna för mig då? 
E: Nej." (43) (dubbelfråga, kan ej avgöra vilken som besvaras, dessutom 
har E på sid. 43 tidigare besvarat den första med nej) 
 
B: Jag sa att det vore jätte-bra om du kunde vara Elin som berättar om 
dom här sakerna och så var vi klara sen."  
E: Men...brukar också ta kort på mig. Jag kan inte berätta om dom 
sakerna." 
(44) (förstärker med "jätte-bra" än en gång, upprepar orden "berättar" och  
"dom här sakerna"; pappan har inte nämnts under 2,5 sidor före detta och 
det är oklart vem E syftar på när hon talar om att ta kort och oklart vad hon 
avser med "dom sakerna", som kanske enbart är en upprepning av ord 
förhörsledaren använder. Observera den synnerligen olämpliga 
förespeglingen "så är vi klara sen") 
 
E: Jag vet inte. 
B: Du vill inte berätta om dom här sakerna. Vad tror du händer om du 
berättar dom för mig då? 
E: Då sätter de på musiken. (43) 
(Oberättigad tolkning att E inte vill berätta. Inte klart att E förstår vad B 
vill eller att något finns att berätta. Förutsätter att E skulle tro att något 
händer om hon berättar. I tre svar tidigare på samma sida har E på 
upprepade frågor svarat nej på om hon vet vilka saker B menar och sedan 
bytt till ja och sedan gett ett svar om att "De rivde sönder mitt gamla hus", 
vilket inte är vad förhörsledaren avser.)  
 
4. Förhöret är tidsmässigt alltför långt för ett så litet barn. Förhöret startar 
på sid. 20 och på sid. 35 säger flickan "Jag orkar inte berätta". Ändå 
fortsätter förhöret ända till sid. 53, dvs. merparten äger rum efter denna 
punkt. På sid. 52 säger flickan "Jag är för trött".  
 
5. Det framgår att flickan vill leka och fantisera och också faktiskt gör det i 
förhöret. Hon vill även att förhörsledaren skall leka med henne. På sid. 50 
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säger hon "Vi kan leka lite du och jag". På sid. 52 upprepar hon sin begäran 
"Ja, vi kan väl leka lite". Det är uppenbart att flickan delvis befinner sig i 
förändrade medvetandetillstånd av och till under förhöret. Detta kan 
förstärkas dels av att syftet är oklart för henne och dels av förhörets 
varaktighet i tid.  
 
6. Av flickans tonfall att döma kan det vara så att hon reagerar med 
irritation på förhörets innehåll och tidslängd, dvs. reagerar på pressen och 
att hon inte blir respekterad.  
  
7. Vad gäller svarens innehåll så förekommer flera påtagliga och 
upprepade fenomen, nämligen en mängd "Jag vet inte" (inkl likvärdiga 
uttryck, 28 ggr) och en mängd svar av innebörden att flickan byter ämne. 
Det är ett klart repeterat mönster att när flickan blir ombedd att precisera så 
kommer ingen precisering. Detta kan sammanhänga med att det inte finns 
något att precisera, att hon inte har tillräckliga ledtrådar för en fabulerad 
precisering åt den frågvise vuxne eller med att hon inte vill precisera något 
som har hänt eller med att hon inte orkar uttrycka sig oavsett sakläget.   
 
8. På flera ledande frågor med relevans för frågan om något inträffat ger 
flickan motsvar. Exempelvis på: 
B: Har det hänt några saker när du har varit i X-by som du inte tycker om? 
( ledande) 
E: Nej. 
B: Va? (ger ledtråd om att annat svar önskas) 
E: Nej. 
B: Inte? (press, ger ledtråd om att annat svar önskas)  
E: Nej. (48) 
 
Ett annat exempel på motsvar är följande: 
B: Vet du vad, vet du vad din mamma har berättat...Hon har sagt att du 
har varit ledsen när du har kommit hem från X-by. 
E: Nej. (49)  
(Detta är inte bara motsvar på ledande fråga och motsägande av moderns 
uppgifter utan även ett exempel på olämplig ledande bekräftelseteknik och 
hänvisning till mamma från förhörsledarens sida.) 
 
9. En längre sekvens som på grund av sitt innehåll är värd mer ingående 
uppmärksamhet är följande på sid. 26. Efter det att E sagt "Nej, han är dum 
med mig" så följer några repliker längre ner följande: 
 
B: Jaha. Vad gör pappa Jörgen för saker som är dumma då? 
E: Jag vet inte.  
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B: Säg.  
E: Han...  Jag nyper hans hård-snopp nån gång. Nån gång.  
  
I det första yttrandet förutsätter förhörsledaren att pappa Jörgen gör dumma 
saker, något som flickan inte alls sagt. Uttrycket "dum med mig" kan ha 
flera rimliga tolkningar, t ex att han inte gillar henne eller mamman, att han 
underlåter att göra saker eller att han sagt något eller att han gör andra 
saker än flickan vill. När förhörsledaren frågar så svarar flickan "Jag vet 
inte", dvs. ger ingen precisering. Förhörsledaren pressar då med uttrycket 
"Säg". Då kommer ett uttalande från flickan om att "Jag nyper hans hård-
snopp någon gång." Det bör här uppmärksammas att flickan framställer sig 
själv som den agerande. Hon startar med "Han..." och ändrar sig till att hon 
själv är den agerande. Uppgiften stämmer väl med faderns egna uppgifter 
om att hon i badkaret "har nypt Jörgen på snoppen och frågat vad det är”, 
Elin har även tittat på när Jörgen har kissat" (sid. 118). Detta är normala 
nyfikenhetsbeteenden hos små barn. Det kan påpekas att förhörsledaren här 
inte alls efterfrågar vare sig platsen eller vad Elin menar med ordet "hård-
snopp". Förhörsledaren utforskar inte heller varifrån Elin fått ordet "hård-
snopp" - är det t ex något som kamrater sagt, något ord som förekommit på 
daghemmet, något ord som modern eller någon annan vuxen använt i 
samtal med henne?  
 
Sammanfattningsvis så är det första polisförhöret med Elin inte godtagbart 
ur vare sig utredningsmetodisk eller etisk synvinkel. Det torde även strida 
mot objektivitetsprincipen i svensk lag. Undersökningsstrategin är ensidig, 
dvs. beaktar inte på godtagbart sätt andra möjligheter än att fadern har 
begått sexuella övergrepp och frågetekniskt är inte förhöret heller 
godtagbart genom de mängder av felaktiga förhörsledarbeteenden som 
förekommer. Dessutom urartar förhöret, genom att förhörsledaren inte 
släpper frågor, till en repetitiv bekräftelsesökande process som närmast bör 
betecknas som psykisk barnmisshandel. Det är svårt att tolka 
förhörsmaterialet på annat sätt än att förhöret sker utifrån en övertygelse att 
fadern begått övergrepp. En sådan övertygelse blir en påverkansfaktor 
gentemot flickan och inverkar t.ex. på urval av frågor, på formuleringen av 
frågor, på förhörsledarens egna svarsreaktioner, på förhörsledarens 
tolkningar osv.  
 
Vad gäller de fem tolkningsmöjligheter som angavs i avsnittet om 
polisförhören med modern, så låter ingen av dessa sig elimineras genom 
detta av förhörsledaren kontaminerade material från flickan och den snäva 
bekräftelsesökande inriktningen på en enda tolkningsmöjlighet i materialet.  



10 
 

Däremot kan flickan ha fått en inlärning i negativ riktning gentemot fadern 
genom denna förhörsmetodik, vilket inte är vare sig sakligt eller etiskt 
acceptabelt.  
 
Polisförhör nr 2, 000404 med Elin Andersson, 3 år 
Tidslängd: 61 min, sid. 54-87 
 
Förhörsledaren är densamma som i det första förhöret. Ingen anges 
närvarande utöver förhörsledaren, som bestyrkt utskriften, vilken 
innehåller några mindre ofullkomligheter.   
Förhöret hålls två dagar efter det förra förhöret och inlärningen från detta 
och även från samtalen med modern torde finnas väl tillgängliga i flickans 
minne. Flickan bör t ex efter den omfattande upprepningen av ordet 
"berätta" ha förstått att hon skall berätta något och efter den ensidiga 
inriktningen mot fadern ha förstått att det skall gälla fadern. 
Detta är inte någon lämplig grund för ett efterföljande förhör som också 
inriktas mot fadern. En annan sak hade varit om det andra förhöret haft en 
inriktning mot andra tolkningsmöjligheter. Med tanke på att flickan inte 
orkade med 45 min i det första förhöret kan det te sig märkligt att hon 
pressas hela 61 min i det andra förhöret.  
 
1. Förhöret startar på sid. 54 och först på sid. 74-75 tar förhörsledaren upp 
sanningsfrågan genom att försöka få reda på om flickan vet vad man gör 
när man ljuger. Det blir vad jag kan se inte klarlagt om flickan förstår 
begreppen lögn och sanning och något direktiv i frågan uttalas inte heller 
från förhörsledaren. Frågan har således inte tagits upp i första förhöret och 
inte förrän i den senare halvan av det andra förhöret och framstår då som 
oklar beträffande vad flickan förstår och utan att något direktiv om vad 
som gäller i förhöret givits. Inte heller frågan om fantasi, skämt etc. kontra 
sanning har berörts. Det behöver inte alls vara så att ett barn uppfattar 
fantasier, skämt etc. som lögner i ett förhörssammanhang.  
 
2. Utredningsstrategiskt är även detta förhör snävt inriktat på 
bekräftelsesökande. Andra tolkningsmöjligheter än att pappan begått 
övergrepp verkar inte aktuella för förhörsledaren. Utredningen sker inte på 
sådant sätt att de alternativa tolkningarna kan elimineras.  
 
3. Vad gäller frågeteknik håller detta förhör samma nivå som det första 
med mängder av olämplig frågeteknik.  
Exempelvis:  
Det föregående förhörets användning av ordet "berätta" 65 ggr, 
förstärkningar med "jätteduktig" m m verkar ha haft effekt. Omedelbart när 
förhörsledaren på sid. 1 vill att flickan berättar om hur hon haft det när hon 
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varit hos pappa Jörgen så kommer ett antal uppgifter av det slag 
förhörsledaren efterfrågar. Flickan är alltså omedelbart klar över ungefär 
vad för slags material hon skall berätta.  
"B: Då skulle jag vilja att du på en gång börjar och berätta hur du har haft 
det när du har varit där. 
E: Så här ligger jag." 
 
Förhörsledaren frågar efter några sekvenser på sid. 55 
B: Vad händer när du har legat så där då? 
Detta är en förutsättande fråga. Flickan har inte ens antytt att något händer. 
Därefter kommer ett svar om att "han pillar mig på stjärten", vilket kan 
tolkas på ett flertal sätt: 
- sexuellt övergrepp 
- bus, skämt, lek 
- påhittat för att vara förhörsledaren till lags 
- hygieniskt betingat, t ex smörjer in stjärten 
När i tiden det påstådda skulle ha ägt rum framgår inte.  
På sid. 57 säger flickan bland annat: 
"Och lyfte upp mig så här" 
"Och kasta mig upp luften" 
"Han är dum i skallen" 
"Ja. När det här är färdigt ska du säga åt han." 
Det finns närmare tillhands liggande tolkningar av sådana yttranden än att 
pillandet i stjärten skulle röra sig om sexuellt utnyttjande.  
 
På sid. 58 används ledande bekräftelseteknik när förhörsledaren något 
tveksamt i sak ("Jag nyper" blir "du hade känt") refererar vad flickan sagt i 
förra förhöret om pappas "hård-snopp" och om faderns storsäng.  
Genom att använda uppgifterna ledande i detta förhör så går det inte att 
kontrollera om de är stabila eller om de var förhörsartefakter i det förra 
förhöret. Det finns skäl att erinra om att uppgiften om "hård-snoppen" 
uppkom i omedelbar anslutning till flera fel i förhörstekniken i det första 
förhöret och mycket väl kan vara en förhörsartefakt. Observera även 
flickans tre vaga, obestämda "Mm"-svar, när förhörsledaren påminner 
henne om vad som sagts i det förra förhöret. När nu flickan utfrågas igen 
om vad som hände när hon kände på hårdsnoppen, så talar hon om t ex 
"gardiner", "en bok", "tvätta bort", "katten", "tyg", "penna".  Flera 
tolkningar av detta slags svar är möjliga.  
 
Lite senare när flickan återigen sagt att pappa Jörgen är en dumskalle så 
frågar förhörsledaren: 
 
B: Varför är han en dumskalle? 
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E: Vet inte.  
Efter detta ställer förhörsledaren denna fråga ytterligare två gånger och när 
inget klargörande svar kommer, så föreslår förhörsledaren själv ett svar om 
att "nån inte har gjort nåra bra saker", dvs. ledande och oetiskt.  
Förhörsledaren undviker däremot att ställa den utredningsmässigt 
självklara uppföljningsfrågan "Är det någon som har sagt så?" 
 
På sid. 62 hävdar förhörsledaren: ”Du säger att han har...  Du har fått känt 
på hans hård-snopp". Vad flickan sagt var "Jag nyper hans..."  (dvs. flickan 
agerar, inte fadern, i denna formulering). Det tidigare upprepade 
felreferatet "Du har känt på.." har nu modifierats till att göra fadern ännu 
mer skyldig i uttrycken "Du säger att han har..."  (fadern har nu blivit den 
agerande) respektive "Du har fått känt på.." (ger i det sammanhang som här 
är aktuellt något mildare intrycket att fadern varit agerande). Längst ner på 
sid. 62 upprepas än en gång det felaktiga "har du fått känt på pappas hård-
snopp". Referat och citat, som presenteras för den förhörde måste vara helt 
korrekta.  
 
På sid. 63 för förhörsledaren in ytterligare ett felaktigt samtalsminne: "Och 
du säger att det hade hänt flera gånger". Vad flickan själv sade var "någon 
gång". Det var B själv som föreslog "flera gånger" för den förhörde och då 
liksom nu får ett instämmande från ett barn som kanske inte vet vad "flera" 
innebär. 
  
Förhörsledaren fortsätter ytterligare med felaktiga referat på sid. 63: 
"En annan sak som du sa förra gången när du var här. Det var att...Hade 
pappa tagit kort på dig?" 
 
Detta är olämplig ledande bekräftelseteknik och dessutom kontrafaktisk 
sådan, då flickan inget sagt om pappan i samband med "kort" på sid. 44 
och inte nämnt pappa på de närmaste 2,5 sidorna före. Därefter pressar 
förhörsledaren med hela 8 frågor för att få sitt felaktiga minne om 
fotografier och kamera bekräftat. Bland annat hävdar förhörsledaren ännu 
en gång att "För att jag hade för mig att du... att du sa nånting om att han 
hade tagit några fotografier på dig eller några kort på dig, eller." 
Flickan står här hela tiden emot pressen. En grund till detta  kan vara att 
fotografier och kameror är något mycket konkret och lätt att minnas även 
för en 3-åring. Den uppvisade frågetekniken närmar sig det absurda.  
 
På sid. 64 använder förhörsledaren ledande bekräftelseteknik beträffande 
vad flickan i första förhöret sagt om vad som kommer från hårdsnoppen. 
 
B: Du sa att det kom någonting ifrån snoppen. Minns du vad du sa? 
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Detta verkar inte flickan minnas då hon börjar tala om annat. Referatet är 
dock tvivelaktigt då flickan svarat på pressande utfrågning (sid. 31-32) i tur 
och ordning: "jag vet inte" - "jag vet inte" - "nej" -(flera andra frågor)- "jag 
vet inte - det kommer blod". Det sista svaret kan mycket väl vara en 
artefakt av den olämpliga förhörstekniken, en erfarenhetsbaserad 
konstruktion från flickans sida för att göra förhörsledaren till lags eller 
slippa frågan.  
 
På sid. 65: "Visst kommer du och sitter i soffan, så gör vi det här klart". 
Flickan svarar: "Jag har ju suttit klart".  
Detta är olämpligt förhörsledarbeteende och det är förhörsledarens 
definition på klart, dvs. tillräckligt med negativa uppgifter om pappan, som 
gäller i detta förhör.   
 
Längst ner på sid. 67 återkommer förhörsledaren pressande till vad flickan 
skulle ha sagt om vad som kom ur hård-snoppen. Nu kommer ett annat svar 
än i det förra förhöret, nämligen det korta svaret "Klet" och när 
förhörsledaren efterfrågar färgen på kletet så blir svaret "Gul och rött". 
Svaret är inte stabilt. Det kan vara en förhörsartefakt som reaktion på press. 
Färgsvaret ger stöd för en sådan tolkning.  
På sid. 69 fortsätter samtalet om det gula och röda kletet och en 
dubbelfråga ställs: "Hur vet du att det var klet? Var hamnade kletet då?", 
på vilken flickan svarar "I mun". Eftersom det förekommer så mycket 
felaktig förhörsteknik och underligheter i förhistorien kan svaret 
naturligtvis inte betraktas som tillförlitligt utan är troligen en artefakt av 
olämplig förhörsteknik. Flickan kan inte heller längre ner på sidan svara på 
hur det kunde komma in i munnen ("Jag vet inte"). På sidan 70 hävdar 
flickan att "han hadde det där kletet i näsan". Färgen som uppgetts 
stämmer bättre med snor än med sperma. Svaret kan tänkas uppkomma 
genom att flickan uppfattat tidigare från vuxenvärlden eller via icke-
verbala ledtrådar från förhörsledaren att svaret bör vara "I mun".  
Förväntan kan överföras utan ord mellan människor och föranleda 
reaktioner i förväntans riktning - detta är väl känt från mycken 
socialpsykologisk forskning.  
 
På sid, 70 ställs en förutsättande fråga "I vilket rum var det?" trots att 
flickan strax före talat om att hon "Lekte på ett träd". Frågan är 
förutsättande därför att den utesluter att något hände utomhus.  
 
På sid. 74 återkommer en starkt olämplig pressande teknik: 
"...utan nu ska vi bara sitta och prata här inne till vi är klara" 
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Det är förhörsledarens definition på klar som gäller och vad den innebär i 
termer av negativa uppgifter om fadern vet Elin.  
 
På sid. 76 kommer som fortsättning på den tidigare historien om "kletet" 
att det kommer från någon snopp som tydligen inte i början tillhör någon 
angiven person. Elin anger att snoppen var "Inne i halsen". Efter den press 
som förevarit och efter den tydlighet kring vilka uppgifter som önskas så är 
svaret inte att anse som tillförlitligt. Det utforskas inte heller i förhöret 
alternativa uppkomstmöjligheter till svaret, t ex vad Elin känner till om 
oralsex. En möjlighet till svarets uppkomst är omedvetna ledtrådar från 
förhörsledaren som söker bekräftelse. 
 
På sid. 79  så finns följande yttrande från förhörsledaren: 
B: Men du måste ju svar på min fråga då när jag säger... Vad... nu måste 
du svar högt och tydligt så jag hör. Vad säger pappa Jörgen till dig när du 
har snoppen i halsen, va? Nej, jag hör inte vad du säger.  
E: Jag sa ingenting." 
Detta är brutal press mot en 3-årig flicka. Tillförlitligheten försvinner när 
sådan omdömeslös teknik tillämpas.  
 
På sid. 81 framgår hur förhörsledaren helt kör över 3-åringen i följande 
sekvens: 
B: Ja, rita du. Då kan vi ju prata under tiden medans du ritar kanske? 
E: Nej.  
B: Kan vi det? 
E: Nej.  
B: Vi gör det ...(börjar trots svaret fråga om kletet, snoppen osv) Vi kan 
prata under tiden medans du ritar. 
E: Nej. 
B: Jo, det går jätte-bra. Kan du berätta för mig då vad det var för nånting. 
Vad du gjorde när du fick kletet i munnen, va.  
E: Nej.  
B: Hur gjorde du då? Vad gjorde Elin då?  
Sekvensen visar hur flickans önskan helt förnekas och hon pressas att göra 
två saker samtidigt. En total brist på respekt för barnet framkommer. 
Tydligen tänker sig förhörsledaren åtminstone underförstått att det skulle 
gå att erhålla tillförlitliga svar under sådana samtalsbetingelser där man 
frågar om något annat än det som ritas. 
 
På sid. 83 säger förhörsledaren en förutsättande fråga: 
B: Du, när kletet kom i din mun. Vad sa pappa då? 
E: Aja baja.   
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På sid. 84 svarar Elin enbart "Nej" på motsvarande fråga formulerad i 
ledande form i stället för förutsättande form.  
Fadern talar i förhör om hur han läst Alfons Åberg med flickan många 
gånger och uttrycket förekommer även allmänt. Sekvensen belyser 
principerna att efterhand konstruera svar vid press från förhörsledaren och 
att därvid låna idéer från andra sammanhang. Sekvensens principer kan 
vara relevanta även för andra svar i förhören med Elin. Det förekommer för 
övrigt i förhören en del svar som kan synas irrelevanta, men för flickan kan 
ha funktionen att avge svar när förhörsledaren kräver svar och lösningen 
består i att låna idéer från andra håll.  
 
På sid. 84 finns en annan sekvens som belyser tillförlitligheten.  
B: Vad gjorde han? Han...?  
E: Tvätta mig från det där kletet. Jag brukar rita mig på mina fingrar. 
Detta stämmer med faderns uppgifter om fingerfärger. Färgklet kan av 
flickan ha använts för att vara till lags mot förhörsledaren vad gäller 
sexuellt material.  
 
3. Flera motsvar på ledande frågor förekommer. Exempelvis: 
Sid. 66-67: Har du någon hemlis? (och liknande) besvaras tre gånger med 
nej.  
 
På sid. 67 ställs den ledande frågan: "Är det nån som har sagt till dig att 
inte du får berätta några saker till någon?" Denna upprepas längre ner på 
samma sida och besvaras båda gångerna med "Nej, inte nån".  
När förhörsledaren pressar på sid, 70 "Hur gjorde pappa Jörgen?" så blir 
svaret "Ingenting".  
 
På sid. 73 kommer följande sekvens: 
B: Nej. Du, har pappa Jörgen gjort nånting som har gjort ont någon gång? 
E: Nej.  
B: Ingenting som har gjort ont någon gång? 
E: Nej.  
B: Va? 
E: Nej. 
B: För då måste du berätta det i såna fall, Elin, visst?......... 
Elin ger här motsvar tre gånger i följd och står emot den pressande 
förhörstekniken.  
 
På sid 85 finns följande pressande och förutsättande sekvens. 
B: ...har du fått kladd nån annanstans än i munnen? 
E: Nej. 
B: Har det kommit kladd på något annat ställe, va? 
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E: Nej. 
B: Har det det, va? 
Flickan ger här motsvar. Dock testas inte kladdet i munnen med 
kontrollfråga. 
  
På sid. 86 använder förhörsledaren samma teknik att betrakta kladdet i 
munnen som givet och pressa ytterligare med två frågor om kladd någon 
annanstans och får två klara nej-svar. Inte heller här testas kladdet i 
munnen med kontrollfråga. 
 
4. Trötthet sid, 72 
På sid. 76 säger flickan "Jag blir så vansinnig att jag slår mig själv"  
Detta skulle kunna tänkas vara en reaktion på sexuella övergrepp. Men då 
förhörstekniken är så pressande och förhöret så långt så kan reaktionen 
uppkomma därigenom. 
 
Sammanfattningsvis så är förhistorien till det andra förhöret med Elin, 
strategin i förhöret och förhörstekniken sådana att förhöret saknar 
tillförlitlighet. Att med den mängd av påverkan som förekommit betrakta 
enskilda svar som tillförlitliga vore ur vetenskaplig synpunkt orimligt. Det 
andra förhöret har inte haft en sådan sökande inriktning att det i någon 
avgörande grad bidrar till att stödja eller eliminera de tidigare angivna 
tolkningsmöjligheterna kring Elins uppgifter. Vad en del av de 
förhörsartefakter som uppkommer i förhöret kan bidra till att belysa är att 
de även skulle kunna tänkas uppkomma i ett långt förhör med modern, 
vilket ju enligt modern har ägt rum. De svar som flickan avger kan vara en 
överlevnadsstrategi vid press från modern respektive förhörsledaren, där 
information inlånas till svaren från andra sammanhang. Dock finns 
frågetecken kring flickans sexuella information, vilka förundersökningen 
genom sin uppläggning inte ens sökt ordentligt besvara. Flickan har inte 
tillfrågats om var hon kan tänkas ha fått sina informationer ifrån, 
antagligen därför att det tas för givet att de kommer från fadern. Sättet att 
utreda strider mot objektivitetsprincipen.  
 
Polisförhör med daghemspersonal CC 000416 
Förhöret är anmärkningsvärt kort i förhållande till informationsbehovet. 
Här har tydligen inte alls ställts nödvändiga frågor om vad som förekommit 
av sexuellt prat, sexuella lekar och sexuella beteenden bland 
daghemsbarnen och speciellt kring Elin under hela den period som Elin 
varit där. Detta borde föranlett att flera personal intervjuats, bland annat 
därför att daghemspersonal enligt våra studier vid Högskolan i Örebro har 
mycket olika benägenhet att uppmärksamma och vilja tala om sådana 
beteenden, men också därför att fler personal känner till mer än en. Den 
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elementära rutinfrågan om det förekommit manlig personal har inte heller 
ställts. Det framgår inte heller varför Elin haft mindre närvaro under 
januari och februari 00.  
 
Det är mycket anmärkningsvärt att personalens och moderns uppgifter 
skiljer sig åt på vissa punkter. Enligt modern har Elin inte varit på 
daghemmet efter årsskiftet, medan personalen hävdar att hon varit där även 
under januari och februari. Att modern inte minns en sådan omständighet 
klart vid polisförhör den 27 mars är tänkvärt vad gäller tillförlitligheten hos 
moderns uppgifter. Liksom från fadern framkommer här även uppgiften att 
Elin haft mask i magen och att detta kan förklara några symtom. Modern 
har förtigit denna omständighet, när hon kopplar symtombilden till 
övergrepp från fadern. 
  
Dessa båda, som det verkar säkra, fel i moderns uppgifter leder 
oundvikligen till den allvarliga källkritiska frågan vad som ytterligare kan 
vara fel eller utelämnat i moderns vid polisförhör, märk väl, lämnade 
uppgifter.  
 
Daghemmet uppgifter leder inte till att någon av de fem anförda 
tolkningsmöjligheterna i fallet kan uteslutas. Att modern lämnat felaktiga 
uppgifter kan möjligen anses ge något stöd åt de tolkningsmöjligheter (d, e) 
som söker förklaringen kring modern. Men detta innebär inte att de andra 
kan uteslutas.  
 
Polisförhör med fadern Jörgen Andersson 000407, 000408, 000410, 
000529 
Det är utmärkt att ett par av förhören finns i dialogutskrift, då det kan ge 
några möjligheter att se på de exakta yttrandena om det finns tecken i ena 
eller andra riktningen och tillvarata preciseringar i svaren. Dock är det inte 
godtagbart att de båda sammanfattningsprotokollen inte är bestyrkta av 
Andersson, även om de, vilket är utmärkt, finns inspelade på kassettband.  
 
Vissa förhållanden framkommer i förhören med fadern.  
Denne anser att det finns ett antal sakfel i moderns påståenden. Ytterligare 
några av dessa. utöver de som framkommit genom daghemmet uppgifter. 
bör gå att kontrollera. Barnets sjukvårdsjournal borde intressera 
förundersökarna, eventuellt med tolkningshjälp från medverkande läkare.  
Att Elin varit tvungen att ta medicin mot mask är en viktig upplysning med 
anledning av "klet"-frågan i det andra polisförhöret. Maskfrågan kan även 
kopplas till "pilla i stjärten"-frågan. Detta kan  ha varit mer aktuellt både 
från barnets egen sida och från föräldrarnas i samband med maskproblem. 
Att det förekommit nattblöjor och smörjning är naturligtvis viktiga 
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omständigheter. Förekomsten av kletiga fingerfärger, bland annat gul och 
röd, och läsning av Alfons Åberg hos fadern är även de viktiga 
omständigheter i relation till vad som sägs i polisförhören.  
Att Elin upprepat sagt att pappa Olle (= moderns sambo) är dum och att 
mamma är dum är även det viktiga upplysningar. I ljuset av detta ter det sig 
trivialt att hon även säger att pappa Jörgen är dum i förhöret. Flickans goda 
minne är även en viktig upplysning, som kan kontrolleras, och som skulle 
kunna bidra till att hon sitter inne med mer sexuell information än de flesta 
barn i hennes ålder.  
 
Några tecken i resonemangen som talar i riktning mot att Jörgen Andersson 
har begått sexuella övergrepp kan jag inte finna. Däremot finns på några 
ställen en typ av reaktioner av innebörden att  han har svårt att förstå, som 
ter sig naturliga om han inte begått sådana: 
sid. 140: "Jag har svårt att se till exempel det här pilla i stjärten och snopp 
i munnen och det här klet, det har jag svårt att..." 
sid. 142: "Vet ni vad som förbryllar mig lite grann. Det är det att ...det Elin 
berättar, det är hemskt...." 
Svårigheten att förstå det som finns i materialet bör inte uppkomma hos 
fadern om han begått de gärningar som beskrivs. Denna typ av reaktioner 
kan dock inte helt uteslutas även om någon begått ett brott.  
 
Vittnespsykologisk utredning 000420 av leg psykolog PP 
Utredaren saknar, såvitt framgår, forskarutbildning och saknar även mycket 
elementära kunskaper i utredningsmetodik, bland annat saknas 
uppenbarligen textanalytiskt och källkritiskt kunnande och kunskaper om 
tillförlitlighetsutredning. Såvitt framgår av texten ansluter PP till den 
sakligt undermåliga och amatörmässiga metodiken inom den påstått 
vittnespsykologiska Lundaskolan. Inga som helst hänvisningar till 
vetenskaplig litteratur förekommer i utredningen. Utredaren säger sig 
använda hypotesprövning som metod men förstår uppenbarligen inte vilka 
krav som då ställs på relevans och tillförlitlighet i data samt på prövning 
såväl för som emot hypotesen. Hypoteserna som utredaren ställer upp är 
möjliga, men det finns fler möjliga. Exempelvis att Elin kan vilja vara 
modern och även förhörsledaren och vittnespsykologen till lags eller att 
Elins uttalanden uppkommer som reaktioner på dålig förhörsteknik hos 
modern respektive förhörsledaren och är ett sätt att hantera den press hon 
utsätts för. En annan hypotes som kunde ställts upp är att uttalanden har 
uppkommit genom att minnen av naturliga händelser transformeras i av 
modern/förhörsledaren önskad riktning, när barnet pressas. Utredaren har 
inte uppmärksammat att flickan påverkats av modern och av 
förhörsledaren, vilket i sin tur leder till att resonemangen kring hypoteserna 
1, 3 och 4 inte håller. Utredaren har till exempel inte förstått förekomsten 
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av förhörsartefakter vid olämplig förhörsteknik. De 24 punkter som 
utredaren sätter upp till stöd för hypotes 1 blir inte vare sig relevanta eller 
tillförlitliga bara för att de sätts upp. Dessutom har utredaren inte satt upp 
ett antal motsvar respektive "jag vet inte"-svar som flickan avgett, dvs. 
tankefelet "confirmation bias" (ensidigt bekräftelsesökande) föreligger. Det 
är inte givet att det finns motargument vid hypotesprövning, men för 
hypotes 1 i detta fall finns helt klart ett avsevärt antal. Utredaren verkar 
inte alls överväga att uppgifter uppkommer utifrån imaginativa  (inre 
bilder) transformationer av naturliga händelser, som ett barn kan anföra när 
det utsätts för press. Utredaren har uppenbarligen haft möjlighet att ta fram 
eget material (gjort intervjuer), men ändå inte tagit fram elementärt 
material för att avgöra de hypoteser som har ställts upp. Situationen är 
naturligtvis en annan när en utredare måste hålla sig till befintligt material. 
Att utan undersökning konstatera att ingenting framkommer som stöder en 
hypotes är naturligtvis ingen godtagbar prövning och kan inte logiskt leda 
till att man kan förorda en annan hypotes. Arbetet med att utesluta 
hypoteser kräver mer utredningsarbete. Hypotesprövningen måste därför 
betecknas som metodiskt gravt felaktig.  
 
Vad gäller materialet från utredarens samtal med Elin, modern, moderns 
sambo och fadern (varför enbart dessa?) så framgår inte hur uppgifterna 
säkerställts. Det framgår inte att bandinspelningar skulle ha gjorts. Och 
även om så skett skall materialet i ett sådant här sammanhang bestyrkas av 
de intervjuade. Ur källkritisk synpunkt skall självklart allt material som 
utredaren anför förkastas, så länge det är obestyrkt.  
Av utredarens eget referat av samtalet med Elin framgår tydligt på flera 
ställen att utredaren använt förutsättande och ledande frågor och ledande 
valfrågor. Det framgår inte att utredaren i någon påtaglig utsträckning sökt 
utreda alternativa tolkningsmöjligheter eller hypoteser, inte ens de han 
själv ställt upp. Det framgår inte att utredaren sökt klarlägga hur utsagorna 
uppkommit, dvs. utredaren verkar inte intresserad av att klargöra de vuxnas 
agerande vid uppkomsten av utsagorna.  
 
Utredaren hävdar i sin "Sammanfattning" utan att ha undersökt hoten mot 
tillförlitligheten att det Elin berättat i polisförhören är tillförlitligt och att 
Elin är en trovärdig person. Båda bedömningarna är obegripliga utifrån den 
brist på metodik som utredningen uppvisar. Utredaren har inte alls 
analyserat vilka situationsfaktorer som inverkar på tillförlitligheten, t ex 
press. 
  
Sammanfattningsvis ligger leg psykolog PP:s  s.k. vittnespsykologiska 
utredning utanför den vetenskapliga, inklusive logik och källkritik, 
domänen och tillhör de naiva klippkollagens och tyckandets domän.   
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Sammanfattande bedömning 
Utsagorna rörande sexuella övergrepp i det aktuella 
förundersökningsmaterialet kan tolkas på flera sätt och det befintliga 
materialet medger inga säkra avgöranden. Förundersökningen är 
ofullständig och har, som här klargjorts med konkreta exempel vad gäller 
undersökande strategier och frågeteknik, genomförts i strid med 
objektivitetsprincipen. Speciellt de båda polisförhören med flickan har 
genomförts på ett så bristfälligt sätt att de saknar sakligt värde utöver att de 
bär vittnesbörd om påverkan. En del av det övriga förhörsmaterialet har 
sakligt värde, men är i vissa stycken ofullständigt, t ex vad gäller material 
från daghemmet och från sjukvården.  
 
Dessa sakförhållanden i utredningsmetodik och material har inte bidragit 
till att klargöra tolkningsmöjligheterna. Det står oavsett vad som inträffat i 
frågan om sexuella övergrepp helt klart utifrån material i utskrifter och 
videoband att såväl modern som förhörsledaren har påverkat flickan genom 
sin inriktning mot att sexuella övergrepp inträffat och genom felaktiga och 
starkt pressande frågetekniker.  
 
Tyvärr saknar även den här genomförda s k vittnespsykologiska 
utredningen, som kan igenkännas tillhöra Lundaskolans tradition, sakligt 
värde. Jag måste starkt varna för detta slag av förkastliga 
pseudoutredningar som inte klarar att stå upp vid kritisk-vetenskapliga 
granskningar. De försämrar i stället för förbättrar beslutsunderlagen.  
 
Tankefel: en summering 2011 
Det förekommer eller antyds som framgått tankefel i utredningsarbetet. 
Beträffande begreppet se t.ex. Edvardsson (2003), Pohl (2004) och 
Reisberg (2010). Tankefel kan överlappa, vara kopplade och olika 
beteckningar kan helt eller delvis avse samma fenomen.  
 
- alternativa hypoteser undviks och får därmed svårt att framträda som 
alternativ till en favorithypotes/övertygelse.   
 
- bristande insikt om att den egna kompetensen är svag (hos psykologen 
som gör den vittnespsykologiska utredningen). Den som inte inser sin 
okunnighet blir farlig.  
 
- cirkulär logik, dvs. utredaren utför arbetet på så sätt att 
utgångsföreställningen får stöd. Olika tankefel utnyttjas för detta, t.ex. 
undvikande eller ignorerande av motsägande information, ensidigt 
bekräftelsesökande, skevt urval, godtycklig tolkning osv.  
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- ensidigt bekräftelsesökande i förhållande till övertygelse eller 
ingångshypotes.  
 
- falsifieringsfel, dvs. utredandet sker inte med beaktande av 
vetenskapsfilosofen Poppers falsifieringsprincip (1959). Före en hypotes 
kan anses  ha fått stöd måste man söka med ansträngning efter information 
som kan fälla (falsifiera) hypotesen.  
 
- frågetekniska fel, t.ex. förutsättande, ledande, upprepade, argumenterande 
etc. frågor och ledande och stabiliserande bakåtreferat. Tankefelet är här att 
sådana frågor skulle ge tillförlitliga svar, vilket är en utbredd tro.  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), t.ex. förbiseende av 
möjliga faktorer, möjliga orsaker, möjliga tolkningar m.m.  
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan att kritiskt prövas (t.ex. i 
den s.k. vittnespsykologiska utredningen, av tingsrätten som underlag för 
dom). En grundläggande metodprincip inom källkritiskt arbete är att om 
det finns sakliga grunder (eller goda skäl) att misstänka att en uppgift, ett 
dokument eller en metod är  felaktig, så skall uppgiften etc. förkastas. Det 
är således en misstankemetodik och något krav på att bevisa att uppgiften 
etc. är felaktig föreligger inte, men ibland kan det inträffa att det går att 
bevisa och då behövs ingen källkritik i övrigt. Om det föreligger flera 
grunder för avvisande (ett s.k. källkritiskt kluster) blir beslutet att avvisa 
lätt och detta är en mycket vanlig situation. Exempelvis: påverkan från 
mamma + påverkan från förhörsledare + vagt instämmande ger tre sakliga 
grunder för att förkasta svaret.  
 
-  noggrannhetsfel, t.ex. felaktiga referat av vad som tidigare skall ha sagts 
eller felaktigheter i utskrifter eller bristande uppföljning av vaga svar eller 
bristande beaktande av alternativa möjliga förlopp i det som hänt.  
 
- ovetenskaplighet, något som här visar sig i bl.a. Lundaskolans gång på 
gång uppvisade praktik att både förbise nära till hands liggande hypoteser 
och att pröva hypoteser skevt och med hjälp av uppgifter som bör 
källkritiskt avvisas, t.ex. svar som uppkommit efter förutsättande och 
ledande frågor, press etc.  
 
- sanningsfrågan ignoreras och barnets ålder gör den här extra viktig 
 
- vaghetsfel - vaga uppgifter måste preciseras för att man i en utredning 
skall förstå vad de innebär 
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- överkonfidens, dvs. att göra uttalanden med överdriven, icke sakligt 
berättigad säkerhet eller inte ange med språkliga medel att osäkerhet 
föreligger när så är fallet.  
 
- övertygelsefixering, vilket leder till att alla moment i utredningsarbetet 
påverkas mer eller mindre av övertygelsen, t.ex. urval av frågor, 
formulering av frågor, formulering av utredarens svar, utredarens 
tolkningar och vilken förväntan som utredaren ger ifrån sig.  
 
Efterskrift 
Jag var närvarande under de  två dagar rättegången varade. Den var 
planerad till tre dagar. Den framstående advokaten hade bråttom hem till 
den stora staden, så förhören snabbades upp på slutet. Den misstänkte 
förhördes i dramaturgisk stil och förhöjt tonläge och fick bedyra sin oskuld. 
Jag fick svara på några frågor som sista vittne under 20 minuter. Normalt 
brukar ett sådant vittnesmål ta åtminstone någon timma, ofta flera timmar. 
Dock vittnade före mig även psykolog PP, som inte kunde försvara sitt 
yttrande (och inte angrep de andra sakkunnigas yttranden) och den 
forskarutbildade psykologen. Denna hade avgivit ett mer omfattande 
yttrande än mitt och vilket var kritiskt till skillnad från den s.k. 
vittnespsykologiska utredningen. Åklagaren anförde ett antalsargument 
mot mig på så sätt att den anlitade psykolog PP anfördes ha gjort många 
yttranden – det finns säkert en del som har anledning beklaga detta ur 
kvalitetssynpunkt. Att jag kunde ha producerat i runda tal 10 gånger fler 
skrifter och på en  helt annan vetenskaplig nivå föll honom inte alls in. 
Moderns advokat anförde bl.a. argumentet att jag resonerat utifrån en 
påstått felaktig upplysning (som jag omöjligen kunde veta) i 
förundersökningen, men kunde inte ge  något svar på varför han underlåtit 
att se till att uppgiften rättats till, något som knappast imponerade på 
domstolen.  Det lär knappast  heller ha gjort något större intryck att han 
fick försvarsadvokaten att läsa upp min blygsamma kostnadsräkning. Att 
advokater som har föga att komma med i sak eller mindre väl begriper 
sakfrågorna tillgriper antiintellektuella och misstänkliggörande strategier är 
ett förekommande fenomen. Detta gäller dock långtifrån alla. Hovrättens 
dom blev friande.  
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