
1 
 

Kritisk granskning av utredningsmetodiken i ett 
förundersökningsmaterial rörande misstanke om sexuella 
ofredanden på en skola – ett gruppfall 
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
2011 
 
Sammanfattning. Syftet är att granska och påvisa metodproblem och felkällor i ett 
förundersökningsmaterial rörande misstanke om sexuella ofredanden från en lärare gentemot 
fem kvinnliga elever. Sakligt mycket anmärkningsvärda material som 
arbetsgivaren/kommunen ingivit till förundersökningen och polisens förhörsmaterial 
granskas. Bland annat  har till förundersökningen förts anonymt förhörsmaterial, material från 
gruppsamtal och av kommunen insamlade, skvallerartade uppgifter från andra kommuner. 
Polisens förhörsmaterial uppvisar utredningsmetodiska brister vad gäller prövning av 
alternativa hypoteser och frågeteknik. Ett antal relevanta psykologiska teman presenteras som 
belysning av polisens material. En mängd tankefel påvisas.   
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Bakgrund 
Advokat AA har 0001-02-16 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund  granska 
utredningsmetodiken och klarlägga eventuella alternativa tolkningsmöjligheter av ett 
förundersökningsmaterial rörande misstankar om sexuellt ofredande.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med någon i målet berörd 
person.  
 
Yttrandet avser inte ställningstagande till frågor om skuld, brott, påföljd eller skadestånd.  
Det är inte möjligt att genom det här genomförda slaget av granskning uttala sig om vad som  
hänt, men däremot är det möjligt att peka på observationer i materialet och på faktorer av 
utredningsmetodisk eller psykologisk art som är eller kan vara verksamma och kan utgöra 
felkällor.  
 
Yttrandet är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang som uppdragsgivaren 
bestämmer.  
 
Material 
Jag har disponerat förundersökningsprotokoll (förkortas i fortsättningen FU), daterat 0001-01-
07,  aktnr XXX vid Polismyndigheten i X-regionen, 108 sidor. Jag har inte haft tillgång till 
något annat material rörande det aktuella fallet. Inga intervjuer har genomförts från min sida.  
I denna version har namn, kommuner, orter etc. avidentifierats. Året för anmälan har satts till 
0000 och följande år till 0001.  
 
Arbetssätt 
Materialet granskas och diskuteras ur kritisk-vetenskaplig synvinkel, t.ex. avseende logik, 
saklighet, källkritik, utredningsmetodiska förfaranden, psykologiska fenomen eller 
möjligheter m.m. Särskilt uppmärksammas felkällor och felmöjligheter samt alternativa 
tolkningsmöjligheter vid sidan om tolkningen/misstanken om sexuellt ofredande. Vid 
hypotesprövning gäller falsifieringsprincipen enligt vetenskapsfilosofen Popper (1959), dvs. 
en hypotes kan inte ens provisoriskt bedömas som hållbar om utredaren inte lagt ner 
ansträngningar på att söka falsifiera (fälla) hypotesen (skaffa motevidens). De observationer, 
anmärkningar eller kommentarer jag framför grupperas under ett antal material- och  
temarubriker i den följande texten. Jag börjar med några kommentarer till olika slag av  
material i FU och pekar sedan på några mer generella teman av intresse för fallet.  
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Materialtyper med kommentarer 
 
1. Anmälningar 
De fem flickor som är målsäganden är barn. De anmälningar som finns med i FU anges 
samtliga vara gjorda av vuxna (en mamma, en lärare och Polismyndigheten i X-regionen) – 
inget fel i sig.  
Ingen av anmälarna redovisar några egna observationer av den misstänktes beteenden.  
För barnens del kan anmälningarna tänkas innebära en psykologisk eller socialpsykologisk 
situation där de ställs inför förväntningar från vuxna och kamrater eller egna krav på att 
redovisa minnesmaterial kring vad den misstänkte skall ha gjort. Eventuellt skulle 
omtolkningar, efterkonstruktioner eller falska minnen kunna uppstå i riktning mot anmälans 
inriktning genom suggestioner, förväntanseffekter, sammanblandningar mellan minnen, 
källförväxlingsfel m.m. Jag påstår alltså inte att så skett, men de resultat som finns inom 
minnesforskningen pekar på att så skulle kunna ske.  
 
2. Material från en lärare och en elevassistent den 16 nov 
På sid. 19-21 FU finns korta berättelser från läraren Eva Karlsson och från  elevassistenten 
Göte Johansson. Det anges att samtalen hölls av skolpsykolog PP och utvecklingsledare UU 
0000-11-16. Det framgår inte när i tid som materialet skulle ha skrivits ut av samtalsledarna 
(kanske samma dag?), men det verkar ha inkommit till Polismyndigheten 0000-12-27.  
 
Syftet med samtalen och den skriftliga redovisningen framgår inte, men antagligen rör det sig 
om skolans egen utredning kring vad som hänt vid och efter lunchen den 12 november.  
Ingen av de båda berättelserna anges genomläst och bestyrkt av respektive uppgiftslämnare, 
vilket inte vore ett särskilt högt ställt minimikrav för att införa materialet i ett 
förundersökningsprotokoll.  
 
Det ter sig anmärkningsvärt att elevassistenten Johansson, som till skillnad från läraren 
Karlsson, har deltagit i undervisningen med slöjdläraren endast kan minnas ”ett tillfälle då 
han särskilt reagerat”. (min understrykning) 
”Bert skulle hjälpa en flicka med att blanda färg i en burk. Han ställde sig bakom flickan och 
omfamnade på så sätt flickan och hjälpte henne röra färgen.” 
Det är även anmärkningsvärt att denna rapporterade händelse inte behöver ha 
haft någon sexuell avsikt inblandad utan kanske endast var en form av överdriven eller 
obetänksamt utformad hjälp från en lärare att blanda färg. Iakttagelsen behöver inte 
nödvändigtvis vara helt korrekt då människor ofta tolkar i samband med iakttagelser och då 
minnen av iakttagelser förändras med tidsavståndet till händelsen.  
 
Den mycket från Sigmund Freuds klassiska bok ”Drömtydning” (1900) och även andra 
skrifter av densamme härrörande idén att allt möjligt kan tolkas som sexuellt har visserligen 
vunnit stor utbredning idéhistoriskt, men inte accepterats inom den psykologiska vetenskapen. 
Människor ägnar sig förvisso åt många beteenden som inte har sexuell avsikt eller innebörd, 
även om en bedömare kan välja att uppfatta det så.  
  
En annan anmärkningsvärd omständighet är att elevassistenten säger sig inte kunna erinra sig  
om den misstänkte gör så med både pojkar och flickor.  
 
Elevassistenten och kanske någon förälder är, såvitt  jag uppfattat, de enda hörda personerna i 
hela materialet som kan ha iakttagelser att redovisa som är oberoende av flickorna och det 
verkar av berättelsen att döma vara lite som elevassistenten kan bekräfta.  
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Läraren Karlsson beskriver i sin berättelse att hon hade ett samtal med de här fem aktuella 
flickorna tillsammans. Där står t.ex. ”Flickorna berättade…” och ”Flickorna berättar…”. 
Vem som utgör källa till en uppgift blir oklart vid ett sådant förfarande och Karlssons 
uppgifter blir hörsägen. Det allvarligaste är dock att flickorna vid ett sådant förfarande kan ge 
varandra idéer/suggestioner om vad som inträffat och om vad som kan sägas kring den 
misstänkte läraren. Även Karlsson själv kan ha bidragit med förväntningar eller suggestioner, 
t.ex. icke-språklig kommunikation och genom förutsättande, ledande, argumenterande etc. 
frågor. Möjligheten finns även att blanda ihop vad man själv sagt med vad någon annan sagt 
(något som kan förekomma enligt forskning om samtalsminne). Utredningsmetodiskt och 
källkritiskt sett agerar Karlsson här felaktigt och skapar en inför följande polisförhör inte 
särskilt lyckad grupprocess. Sedan kan det vara så att Karlsson inte fått lära sig i utbildning 
eller instruerats av skolans ledning hur man skall förfara i sådana här situationer med 
misstanke om brott – att det är polis och åklagare som skall sköta utredningsarbetet och att 
detta inte skall störas genom egenhändigt arrangerade ”förförhör” med enskilda eller i grupp.  
 
3. Dokumentation från elevsamtal av KK Psykologkonsult den 27 nov, 3 dec, 3 dec 
På sid. 22-27 i FU finns tre dokument med dokumentation av elevsamtal som är daterade  
27 nov, 3 dec och 3 dec. Dessbättre sker dessa elevsamtal i tid efter det att polisförhör  
hållits med de fem målsägande. Men i det tredje dokumentet redovisas referat av samtal med 
fyra andra elever, som polisen inte verkar ha hört enligt FU. Här saboteras eventuella senare 
polisförhör med dessa fyra elever.  
 
Jag begriper inte syftet eller vad som är poängen med utredningsmetodiken vad gäller dessa 
elevsamtal. Ingen uppdragsgivare redovisas, inget syfte anges. Beskrivning och motivering 
kring metodiken saknas helt. Alla samtal redovisas avidentifierade vad gäller vem som lämnar 
uppgifter, dvs. ett förfarande som journalister kan använda men inte utredare med anspråk på 
att komma med hållbara uppgifter. Ur källkritisk synpunkt saknar  samtalen därmed sakligt 
värde både för en egen utredning inom skolan och för den rättsliga hanteringen. Öppen 
redovisning av källa så att kontroll kan göras med källan är en nödvändig grundprincip. Det är 
obegripligt ur källkritisk synpunkt åtminstone (vad säger juridiken?) att detta anonyma 
material finns infogat i FU-materialet. Det framgår dessutom inte att texten skulle vara rimligt 
säkerställd, då inget sägs om att psykologen skulle ha låtit de anonyma källorna bestyrka (dvs. 
kontrollera, korrigera, förtydliga etc.) de uppgifter som redovisas i texten. Det är inte heller så 
att den misstänkte givits möjlighet till genmäle/systematisk replikering på uppgifterna. En 
allvarlig etisk fråga är varför  fem målsäganden skulle besväras med ytterligare två samtal, 
när de redan genomgått polisförhör den 24 november. En besvärande metodfråga är att vid det 
andra samtalet med fem målsäganden så använder även psykologen gruppsamtal – detta blir 
då gruppsamtal nummer två som flickorna utsätts för. Detta slags utredande framstår som 
obefogat samt sakligt och etiskt starkt angripligt.  
 
I slutet av det första dokumentet talar psykologen om trovärdighet (” trovärdiga”, 
” trovärdigt, sanningsenligt intryck”, ”trovärdiga”). Trovärdighet är ingen term som används 
inom psykologiskt vetenskap utan kommer nog närmast från rättsväsendet och 
vardagspsykologin. I detta fall avses ”trovärdiga berättelser”. Det är en fundamental logisk 
skillnad på om något är sant och om något ger ett trovärdigt intryck.   
Det har påtalats av lögnforskare att både de som talar sanning och de som far med osanning 
vill ge ett trovärdigt intryck. Till detta kommer problem med minnesfel, falska minnen, att 
vara felinformerad m.m. som gör att personer som uppfattar sig själva tala sanning i själva 
verket talar osanning. Minnesfel, som vi själva tror på, är mycket vanligt.  
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Det finns i referaten knappast några tecken på att psykologen sökt kritiskt pröva, t.ex. genom  
olika kontrollfrågor, de framkomna uppgifterna. Referaten framläggs enligt tankefelet om 
ensidigt bekräftelsesökande. Alternativa tolkningsmöjligheter prövas inte i samtalen och inte 
heller i några analyser, vilka försvåras av att det inte finns någon dialogdokumentation. Det 
går därmed inte heller att se om och hur psykologen ställt påståenden eller ledande frågor.  
Att utan materialkontroll sammanfattande beskriva vad anonyma källor sagt och tillägga ett 
eget tyckande utan kritisk prövning utgör inget sakligt godtagbart utredningsarbete,  men 
däremot ett exempel på ”skräp in – skräp ut” – metodik. .   
 
En tänkvärd, motsägelsefull formulering i materialet (FU sid. 23) är följande:  
”…tar med ena handen på hennes bröst, strax ovanför men väldigt nära”.  
Såvitt jag begriper formuleringen så hävdas att den misstänkte tagit med ena handen på  
flickans bröst, MEN det återtas av samma flicka genom en mer exakt positionsangivelse nära 
bröstet. 
En kritisk fråga är om det i materialet finns fler påståenden om att den misstänkte tagit 
på ett eller båda brösten och där den exakta positionen inte var på bröstet/brösten? 
Det kan  här förekomma ett oskarpt sätt att prata som innebär att man säger att någon 
tar på bröstet (eller könet eller…) när det i själva verket var i närheten eller rörde sig om en 
slumpartad beröring. Uttrycket ”tar på” antyder en avsikt, något som ofta inte finns.  
 
En intressant detalj i stycket med den avslutande bedömningen om trovärdighet är att det  
där inte alls av psykologen talas om ”sexuellt ofredande” eller någon annan sexuell term. 
De termer som används är ”obehaglig kroppslig närhet”, ”han kommer för nära”.  Sådant  
kan vi nog alla känna utan att det föreligger sexuella avsikter eller beteenden från den 
vi uppfattar vara för nära. Vårt samhälle fungerar så med hissar, bussar, tåg osv. att vi ibland 
blir ihopträngda, närmare varandra än vi vill.  
 
Att som  sker i det tredje dokumentet intervjua fyra andra elever kan vara utredningsmetodiskt 
befogat, men måste då ske med identifierbara och kontrollerbara källor och med rimligt 
säkerställda referat samt genom även  kritiskt prövande frågor. Så har inte skett här.  
 
Jag begriper inte hur någon, vem det nu är, tänkt sig att använda detta anonyma, 
oprofessionellt tillkomna material. Varför har de fem flickorna utsatts för de extra 
samtalen? Risken finns att någon eller några av dem tagit psykisk skada av detta upprepande.  
Har frivilligheten varit tydliggjord för dem? Eller har de tillsagts att delta? Som jämförelse 
kan nämnas att vid forskning med t.ex. experiment, enkäter eller intervjuer, så måste 
tillfrågade personer alltid upplysas om att frivilligt deltagande gäller och samtycke måste 
inhämtas. I detta fall bör frågan om deltagande även ställas till föräldrarna, Har den ställts? 
  
 
4. Polisförhör med flickorna den 24 november – allmänna kommentarer 
FU innehåller fem dialogutskrivna polisförhör – ett med vardera flickan. Flickorna är inte 
själva anmälare och jag kan inte i förhörsutskrifterna uppfatta att de tillfrågas om de vill 
medverka. Det är fullt möjligt att någon inte vill medverka eller inte anser sig ha något att 
berätta. Det bör inte uppstå en situation där någon flicka av vuxenvärlden försätts i en sådan 
situation att hon känner att hon bör leverera uppgifter, när hon inte önskar medverka. Detta  
är då en psykologisk bedömning – den juridiska korrektheten i redovisat förfarande kan jag 
inte alls bedöma.  
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En generell strategi är att förhörsledarna i början av förhören tar upp med flickorna att bara 
säga vad de vet, att tala om att de inte minns eller att rätta förhörsledaren om förhörsledaren  
säger fel. Begreppet ”tala sanning” används inte direkt, men i ett av förhören (Johanna) så 
uttrycker förhörsledaren detta tydligt i andra ord och i ett av de andra  förhören (Siv) talas 
också relativt tydligt om att  inte hitta på någonting.  Det är här fem flickor i 11-års-åldern. 
Det anses i facklitteraturen att barn når vuxnas sanningsbegrepp vid ca 12  års ålder, men 
givetvis finns individuella variationer. I tre av förhören borde det framgått tydligare att  
det är sanningen som gäller.  
 
Vad gäller förhörsstrategi i form av urval av frågor så är dessa inriktade mot att få fram 
beskrivningar av vad som  kan ha hänt. Frågorna är föga inriktade mot alternativa hypoteser  
och mot faktorer som skulle kunna leda till felaktiga uppgifter, t.ex. frågor om osäkerhet i  
iakttagelser, osäkerhet i minne, förekomst av rykten, hur grupprocess både inom och utanför 
lärarens gruppsamtal med flickorna kan ha skapat och/eller inverkat på uppgifterna.  
 
Vad gäller frågetekniken så förekommer här och var förutsättande, ledande och 
bakåtrefererande frågor/påståenden från förhörsledarnas sida. Även dubbelfrågor används. 
Problem med bakåtrefererande frågor kan vara att förhörsledaren agerar hjälpminne och 
stabiliserar uppgifterna utifrån sin uppfattning. Det är även vanligt med direkta fel i referat 
som förhörsledare uttalar.  
Ett exempel på mindre bra frågor är  FU 28-29.  När flickan gråter i inledningen så får hon 
den ledande frågan ”Är det jobbigt att prata om det?” förstärkt med ”Är det det” Det är inte  
alls säkert att förhörsledarens ledande idé är riktig. Barnet svarar ”Ja”.  På nästa sida säger  
förhörsledaren ”Nej, som du sa ju själv att det som var jobbigt, det var ju det med Bert.” 
Bakåtreferatet är felaktigt då flickan inte själv sagt detta. Det är förhörsledaren som refererar 
till vad förhörsledaren själv tolkat och sagt.  
På sid. 30 säger förhörsledaren ”Mm. Menar du att han står bakom dig?”   Denna uppgift 
borde kommit från flickan, inte från förhörsledaren. Ett exempel på dubbelfråga kan vara 
”Men du hur länge eller vet hur många gånger han klappa dig på bröstet eller?” 
Jag skall här inte gå igenom alla exempel på felaktig eller tveksam frågeteknik utan  
stannar vid påpekandet att det förekommer och kan ha avsevärt påverkat de förhörda 
flickornas uttalanden. 
  
5. Polisförhör med läraren Eva Karlsson den 3 dec 
Förhöret klargör att Karlsson haft ett gruppsamtal med de fem målsägande.  
Såvitt jag förstår är det vad Karlsson minns (utan anteckningar) av gruppsamtalets 
innehåll som här beskrivs. Samtalet kan ha innehållit mycket mer som glömts bort.  Det 
Karlsson uppger behöver på grund av missuppfattningar,  minnesbortfall, minnesfel etc. inte 
överensstämma väl med vad som faktiskt sades. Det är enligt forskning (se t.ex. Reisberg, 
2010) även så att människor brukar minnas självgynnande, t.ex. kan olämpliga påståenden 
från Karlsson ha försvunnit vid erinringen. Det är knappast heller så att hon skulle kunna 
minnas omedvetet kommunicerade förväntningar utifrån att hon tycker illa om den 
misstänkte. 
 
Ur utredningsmetodisk  synvinkel är det problematiskt att ett gruppsamtal ägt rum, då  
det närmast oundvikligt innebär att flickorna påverkar varandra inför kommande polisförhör.  
Även samtal mellan flickorna utanför gruppsamtalet om den misstänkte kan ge upphov till 
påverkan eller uppkomst av uppgifter. En påtaglig risk vid ett gruppsamtal av angivet slag 
är att det kan utvecklas en gruppnorm att alla vill bidra med något och med ungefär samma 
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”nivå” på uttalandena. Exempelvis kan det vara lite för socialt svagt att komma med att den 
misstänkte råkat stöta till en någonstans på kroppen. Handpåläggning på bröstet kan bli en 
omtolkning av ett minne utifrån  någon mer trivial beröring. Det kan källkritiskt misstänkas  
att gruppsamtalet kan ha lett till förstärkning eller uppkomst av en eller flera uppgifter.  
 
Det framgår också som en uppgift om den socialpsykologiska bakgrunden att flickorna 
sinsemellan skulle ha talat om att ”han var lite pedofili”. Med en sådan föreställning  
mentalt lätt tillgänglig kan andra personer (barn eller vuxna) komma att uppfatta och tolka 
den misstänktes beteende i pedofil riktning och skapa erinringar som går i riktning mot 
föreställningen.  
 
I polisförhör den 4 jan säger Karlsson att ”Jag har väl aldrig tyckt om Bert”, dvs. en  
negativ inställning från Karlsson finns med som felkälla när flickorna talar med Karlsson, 
t.ex. kan negativ förväntanseffekt ha skapats.  
 
I  polisförhör den 5 jan pekar Karlsson på möjligheten att flickorna kan  ha känt till att den 
misstänkte var avstängd eller att de hört något rykte.  
 
6. Polisförhör med elevassistent Göte Johansson den 22 dec 
Den förhörde upprepar här sin iakttagelse av en händelse där den misstänkte hjälpt en flicka 
att blanda färg och då hade sin högra hand på flickans högra hand.  Elevassistenten nämner 
i övrigt ingen annan beröring av vare sig denna eller någon annan flicka ö h t.  
Av intresse är elevassistentens referat av vad flickorna skall ha sagt om den misstänkte: 
”vi tycker bara inte om honom”.  
En viktig fråga är vad som kommit först. Kom ogillandet av den misstänkte först och sedan 
påståenden i riktning mot sexuellt ofredande? Eller kom det några handlingar i riktning mot 
sexuellt ofredande först och att den misstänkte därför blivit mindre omtyckt?  
 
Det  är anmärkningsvärt att elevassistenten inte uppfattat den arten och omfattningen av 
beröringar som flickorna hävdar.  
 
7. Personaldokumentation rörande den misstänkte  
Den 1 dec presenteras för polisen personaldokumentation rörande den misstänkte 
(FU sid. 85-87) av en personaladministrativ specialist i nuvarande anställningskommun.  
Det som presenteras har logiskt inget att göra med det som den misstänkte den  24  nov 
hävdas ha gjort. Den redovisade personaldokumentationen är inte bara icke relevant i  
sakfrågan. Den är dessutom mycket angriplig och osaklig ur källkritisk synpunkt – 
skvallernivå uppvisas. Den öppnar även för ett vanligt och allvarligt tankefel som brukar 
benämnas argumentum ad hominem (personargument eller i sin negativa variant 
”knölargument” (se t.ex. Westberg, 1992) , t.ex. ”Eftersom Bert är en sådan knöl som det står  
i personaldokumentationen, så har han gjort det här också.”). Att O kommun  
producerar ett papper på denna sakligt undermåliga nivå får kommunen ta ansvar för. Att 
papperet finns medtaget i förundersökningsprotokollet med de krav på saklighet som 
lagstiftning föreskriver är mycket anmärkningsvärt. Det framgår inte ens att den misstänkte 
skulle ha givits möjlighet till systematisk replikering, dvs. givits möjlighet att replikera på alla 
uppgifter.  
 
Uppgifter från M kommun saknar helt källa och det saknas helt hänvisning till 
några utredningar som stöd för påståenden.  
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Uppgifter från L kommun har en namngiven personalsekreterare som källa, men 
hur de uppgifter som personalsekreteraren anfört är belagda framgår inte. Icke namngivna 
kollegor och elever nämns.  
 
Uppgifter från S kommun har en namngiven  personalchef och en namngiven rektor 
som angivna källor, men det är uppenbart av texten att en del påståenden härrör från  
icke namngivna kollegor respektive elever. 
 
Ingenstans i personaldokumentationen nämns att den misstänkte skulle vara dömd eller ens ha 
blivit åtalad för något brott. Den enda polisanmälan som förekommit har inte gjorts av någon 
kommun/skola utan av en förälder och inget sägs om att den skulle ha resulterat i någon 
fällande dom och enligt uppgift från den misstänkte i polisförhör blev han inte dömd.   
 
Uppgift från O kommun lämnas tydligen muntligt i anslutande förhör och en rektor nämns 
som källa. I denna uppgift sägs att den misstänkte varit avstängd två veckor i oktober 0000. 
Tre flickor på högstadiet skall ha sagt att den misstänkte tafsat på dem och deras föräldrar 
ville inte göra någon anmälan. Det finns anledning påpeka att denna avstängning skett i 
oktober (exakta datum ges inte) och att rykten/skvaller kan ha spridits under tiden fram till  
den 12 nov, när elever gör påståenden till läraren Eva Karlsson. Det kan även påminnas om 
att skvallerforskare funnit att skvaller ofta blir överdrivet och felaktigt i förhållande till 
utgångsuppgifterna (se t.ex. Bergmann, 1993).   
 
Frågan är varför detta logiskt sett icke relevanta material medtagits i FU. Har polisen beställt 
dessa uppgifter eller har kommunen tagit fram dem på eget initiativ och velat ”hjälpa” polisen 
genom att överlämna osakligt material? Och varför har polisen infört historik av detta slag i 
FU? Det är i linje med det tidigare noterade beteendet att tillföra FU annat i sak värdelöst 
material. Det är ett elementärt påpekande att beslutsprocesser kan försämras och leda till 
felaktiga beslut, om icke relevant och icke rimligt säkerställd information tillförs.  
Förundersökningar är inte  heller rätt ställe att bedriva propaganda mot personer.  
 
8. Polisförhör med föräldrar till de fem målsägande 
Detta material är naturligtvis underkastat missuppfattningar, minnesfel etc., när föräldrar 
försöker återge vad deras barn har sagt. 
 
- Bettys mamma säger att hon inte sagt något tidigare om detta. Betty har bara sagt att hon 
inte tycker om honom, att han är obehaglig och läskig. Betty skall också ha sagt att hon vaktat 
sin lillasyster Åsa i slöjden ”ock därför har det inte hänt något”.  
 
- Johannas mamma säger att Johanna inte har sagt något tidigare om detta. Det enda hon sagt 
är att hon inte tycker om Bert för att han gör skillnad på människor.  
 
- Enligt Sivs mamma så har Siv inte heller tidigare sagt något om vad den misstänkte skall ha 
gjort mot henne. Det framkommer att det vid Halloween-party (enligt nätinformation bör det 
ha varit söndag 31 okt) skall ha sagts av Siv och Hilma att slöjdläraren var avstängd. De skall 
ha sagt att han tafsat på några tjejer. Detta är nästan 2 veckor före flickorna berättar för sin 
lärare Karlsson,  
 
Enligt Sivs mamma så har hennes 18-årige son berättat att kompisar till honom har berättat att 
den misstänkte tafsat på både äldre och yngre tjejer. I sak är detta förstås en skvalleruppgift, 
men även den ger stöd för att rykten cirkulerat kring den misstänkte före den 12 nov.  
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- Enligt Hilmas mamma har Hilma inte tidigare sagt något om detta. Hilma har bara sagt att 
hon inte tycker att Bert är  någon bra lärare. Hilmas mamma har hört ett rykte om att den 
misstänkte gjort något verbalt mot några tjejer, men visste  inte att han varit avstängd tidigare.  
 
-  Enligt Åsas pappa skall den misstänkte en gång ha tagit henne på bröstet. 
”Hon visade hur han hade strukit med sin hand över hennes bröst.”  
 
Sammanfattningsvis antyder föräldrarnas uppgifter flera förhållanden.  
1. Ingen av flickorna har tidigare än den 12 nov berättat hemma att den misstänkte 
skulle ha ofredat dem. Detta är anmärkningsvärt och ger visst stöd för att uppgifter om 
ofredande uppstått först fr.o.m. den 12 nov.  
2. Flertalet flickor verkar ha sagt  att de inte gillar den misstänkte som lärare. 
3. Det står klart att det cirkulerat skvaller och rykten kring den misstänkte vilket inneburit att 
denna skulle gjort något mot flickor. Även har avstängningen i oktober varit känd för många. 
 
Det är möjligt att det som händer och sägs den 12  nov i relation till läraren Eva Karlsson 
kan ha med förutsättningarna 2 och 3 ovan att göra, t.ex. .kan i det ryktesklimat som råder 
någon genom ett specifikt uttalande starta en process som andra ansluter till. Minnesfel kan ha 
uppkommit och sådant som faktiskt hänt kan ha överdrivits eller fått fabulerade tillägg i 
mindre preciserade uppgifter. Det är även möjligt att händelserna som de fem flickorna    
beskrivit konstrueras den 12 nov och senare vid förhör. Det betyder inte alls att de tas ur 
tomma intet utan de kan erinras, efterkonstrueras och omtolkas utifrån mindre allvarliga 
händelser som inträffat. Det är i och för sig trivialt att påpeka att minnen av händelser 
är mycket sårbara med stora bortfall av detaljer och efterkonstruktioner och 
sammanblandningar av händelser. Om det föreligger en tes att driva, t.ex. vid en konflikt 
eller under socialt tryck, så kan erinringar lätt komma att förändras till fördel för den tes som 
drivs. Erinringar gynnar ofta en persons egen tes eller de närmaste sociala stödpersonernas 
tes. Detta behöver inte alls vara märkbart för de personer som minns. Vi tror på våra egna 
minnen i mycket större utsträckning än vad vi borde (s.k. överkonfidens).  
 
9. Polisförhör med den misstänkte den 8 dec 
Förhörsledaren, som rimligen inte skall utreda vad som hänt tidigare år, då inga 
polisanmälningar ens föreligger, startar med en serie frågor om vad som hänt i andra 
kommuner årtalen xxxx, xxxx, xxxx, xxxx och xxxx. Dessutom är det mycket 
anmärkningsvärt att förhörsledaren använder sig av förutsättande påståenden, vilka den 
förhörde  motsäger.  
 
Som utgångspunkt verkar förhörsledaren ha haft den skvallerartade, sakligt och etiskt 
förkastliga personaldokumentationen. Betydligt viktigare hade varit att förhörsledaren 
ägnat tiden åt att be den misstänkte förklara hur han jobbade med eleverna i sitt arbete som 
slöjdlärare och vilka uppfattningar den misstänkte har om varför konflikter och händelser 
uppkom kring honom. .  
 
Det framgår inte att den misstänkte skulle ha fått del av dialogutskrifter av förhör med de fem 
målsägande (kanske har så skett???) Det som förhörsledaren här konfronterar den misstänkte 
med bör vara det som förhörsledaren bedömer som det viktigaste/kärnan i anklagelserna från 
respektive flicka. Jag refererar och kommenterar här det som sägs i  
de korta förhörsprotokollen med den misstänkte kring flickorna.  
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Betty 
Den misstänkte minns att han hållit om Bettys axlar när hon grät vid ett tidigare  tillfälle och 
anser sig absolut inte ha  vidrört hennes bröst.  
Den misstänktes teori om varför Betty säger att hon blivit klappad på bröstet 2-3 ggr är att  
”Hon vill höra till kollektivet och de tuffa tjejerna som gått ut med dessa anklagelser.” 
På lektion den 12 nov skall Betty ha sagt ”att de andra tjejerna var dumma mot henne”. 
”Den lektionen var Betty helt avsides och det  var ingen annan som pratade med henne.” 
Den misstänkte skall därvid ha tröstat henne på samma sätt som den tidigare gången. 
 
Det som den misstänkte här påtalar har polisförhören missat att ta upp. Hur såg relationerna 
och situationen mellan de berörda flickorna ut.? Ur socialpsykologisk synvinkel är det fullt 
möjligt att uttalanden om sexuellt ofredande kan ge sådant som uppmärksamhet och 
grupptillhörighet. Faktiskt inträffade  händelser kan ibland utgöra utgångspunkt för minnesfel 
eller fabuleringar eller rentav lögner. t.ex. genom att uppgifter skärps eller överdrivs.  
 
Siv 
Den misstänkte förnekar att han skulle ha tröstat Siv när hon hade slagit knät i en maskin och 
börjat gråta. Enligt den misstänkte finns maskinerna i en annan del av slöjdsalen och det finns 
ingen maskin som någon slagit sig mot. Den misstänkte förnekar även att han skulle ha tagit 
Siv på underlivet med sin hand och ha frågat om hon ätit någon frukost.  
”Jag minns att Siv  fick handledning av  mig för sin slöjd två gånger den dagen. Hon var 
aldrig så nära så att jag kunde röra vid henne.  FF, en förälder, var  med under denna 
lektionen”. (FF var mamma till en annan elev) 
 
På frågan ”Varför säger Siv  så?” säger den misstänkte följande: 
”Siv visste att jag varit avstängd i två veckor. Rektorn sa till mig att alla visste varför. Det 
alla visste var att jag varit avstängd för att ha kränkt en elev sexuellt. Jag kontaktade själv 
elevens mamma som sa att flickan inte var kränkt utan tyckte jag var en bra lärare.”  
 
En viktig, för att inte säga avgörande, fråga är hur mamman FF uppfattat lektionen. Varför är 
FF inte hörd?  Kan det  möjligen vara så att förhörsledaren inser att om  
FF skulle motsäga Siv (och ge stöd åt Berts version) om vad som hänt den 12 nov, så faller 
rätt mycket av anklagelserna ihop, då Siv enligt Eva Karlsson är uppstartare vid lunchen. Om 
uppstartaren kommer med felaktiga uppgifter om vad som hänt samma dag, hur skall vi då 
bedöma övriga efterföljande uppgifter, som mycket gäller sådant som hänt under vårterminen, 
dvs. något halvår eller  mer tidigare? Tidsavståndet öppnar för omfattande minnesfel och 
efterkonstruktioner.  
Föräldern FF borde hörts omgående av minnesskäl. Intressant att notera  
på annat håll i materialet är att Hilmas mamma (FU sid. 93) uppger att när hon varit med på 
en lektion så ”kom elever fram till mig och sa det var bra att jag var där för då var Bert 
snäll”.  Rimligen borde Bert varit ”snäll” även den 12 nov när en annan förälder (FF) var där.  
 
Hilma 
Enligt förhörsledaren har Hilma sagt ”att varje gång hon bett om din hjälp har du tagit henne 
med dina båda händer på  hennes bröst och sagt att ´det blir nog bra´”  
Uppgiftens karaktär är sådan att det finns anledning misstänka fabulering, Tecken på 
monotoni (”varje gång”) och överdrifter utgör varningssignaler. Det saknas även vittnesmål 
från andra kring detta påstått frekventa beteende. 
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Den misstänkte svarar: 
”Det är självklart att jag inte klappat henne på brösten 16 gånger under en termin. Det är 
osannolikt att ingen av de andra barnen reagerat då.” 
På frågan om varför Hilma sagt så svarar den misstänkte: 
”Hon vill antagligen höra till gruppen.” 
Som den misstänkte påtalar är det ett mycket anmärkningsvärt förhållande att det inte  
finns vittnesmål från flickorna om att de sett den misstänkte lägga händerna på, klappa etc. 
någon annan flickas bröst. Den misstänkte påtalar även den möjliga socialpsykologiska 
felkällan att påstå något för att skapa eller stärka grupptillhörighet. Det kan även anmärkas att 
inga vittnesmål inkommit från elevassistent eller någon närvarande förälder att den misstänkte  
tagit någon flicka på brösten.  
 
Det är en anmärkningsvärd utredningsmetodisk svaghet i materialet att det inte specificeras 
exakta datum för när elevassistent och/eller någon förälder varit närvarande samt förstås vilka 
exakta datum respektive målsägande varit på slöjdlektion för den misstänkte.  
 
Åsa 
Enligt förhörsledaren skall Åsa ha sagt att den misstänkte ”tagit på henne” och 
förhörsledaren nämner även att det skulle gälla ”brösten i ca 5 sekunder” samt ”benen och 
ryggen”. Tidsperiod är våren 0000. Den misstänktes svar är följande: 
”Det är inget jag minns. Det är en bullrig miljö och barnen rör sig i lokalen. Det förekommer 
att jag tar på eleverna för at få deras uppmärksamhet. Då tar jag med min hand på deras 
axel.” 
Det är på en liten flicka inte särskilt långt avstånd mellan axel och bröst och vid beröring ser 
flickan nog inte ofta exakt var beröringen sker. Det är även så att känselreceptorer inte sitter 
särskilt tätt på stora delar av kroppen (se t.ex. Foley & Matlin, 2010), medan de har hög täthet 
i ansiktet och i händerna (alltså i handen hos den som berör, som därmed har mer exakt 
information om beröringens art). Den som  tar någon på axeln torde använda synen som 
hjälpmedel att rikta beröringen, medan den berörde kanske inte ens ser var beröringen sker 
eller att den är så snabb att det blir svårt att uppfatta var den landade. Det är även så att 
varseblivning (perception) lätt påverkas av befintliga förhandsuppfattningar, föreställningar, 
förväntningar etc., t.ex. skulle den kunna påverkas av en farhåga att en gammal lärare skulle 
vidröra ens bröst. Så kallade perceptuella distorsioner (förvrängda varseblivningar) är ett 
förekommande fenomen med t.ex. älgjägare som skjuter på människa eller amerikanska 
poliser som skjuter personer med  chokladbitar, plånböcker etc. i handen som några av de mer 
allvarliga exemplen. Dessa varseblivningsfel har med mentalt lätt tillgängliga föreställningar 
att göra och som då svårartat förvränger varseblivningen. Att uppfatta en snabb beröring av en 
axel som en beröring av ett bröst (när man kanske inte ens ser handen landa) torde vara ett 
mildare exempel på fel än de nämnda.  
 
Det bör även nämnas att tidsuppskattningar av det nämnda slaget är problematiska enligt 
experimentalpsykologisk forskning (Ainsworth, 1998). Upplevd och erinrad tidslängd kan 
vara mycket större än den faktiskt inträffade tidslängden. För övrigt kan en snabb beröring av 
en axel öka risken att positionen för beröringen uppfattas felaktigt jämfört med en 
långsammare beröring. Minnen av beröringar kan även bli felaktiga, t.ex. gynna den egna 
tesen.  
 
Beträffande att den misstänkte skall ha tagit på brösten blir svaret: 
”Det kan  man inte göra. Det skulle bli reaktion direkt. Det vet alla som jobbar med barn. 
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Inget barn skulle finna sig i detta. De skulle berätta för någon. Göte Johansson  är med på i 
stort sett alla lektioner. Han är stödperson till en elev.” 
De psykologiska konstaterandena från den misstänkte ter sig högst rimliga.  
 
Beträffande att den misstänkte uppges ha tagit Åsa på benen och ryggen (Observera här 
bristen på specificering i frågan – både ben och rygg är stora kroppsområden) blir svaret: 
”Inget jag känner till. Jag vet att jag aldrig tagit henne på benen. Jag kan inte tänka mig att 
jag tagit henne på ryggen.”   
Det kan anmärkas att om någon beröring av ben eller rygg skulle ha inträffat så kan det ha 
skett i den vanliga slöjdverksamheten utan någon sexuell innebörd. Anklagelsen framställs 
inte här med någon sexuell innebörd. En beröring kan även ha skett från annan person (elev, 
elevassistent, förälder) men tokats eller erinrats som beröring från den misstänkte. Om flera 
personer står intill varandra kan felaktig uppfattning uppkomma om vem som rört vid den 
som känt en beröring. Det är även så att personer som rör sig i närheten av varandra kan råka 
oavsiktligt stöta till varandra. Det kan dessutom påpekas att alla beröringar inte sker med 
händer utan personer kan t.ex. råka nudda eller stöta till varandra axel mot axel, ben mot ben 
etc. I en rörlig hantering som slöjd ökar möjligheterna till beröring och skall beröringar 
elimineras får nog slöjdsalar stängas.  
 
På frågan varför Åsa säger att den misstänkte tagit henne på brösten blir svaret: 
”Åsa  är en tjej som jag inte vet hur hon är. Hon är väldigt tillbakadragen. Det är en häxjakt 
och tjejerna triggar varandra. Läraren Eva Karlsson  bidrar till situationen. Hon har aldrig 
hälsat på mig. ” 
Det är ett  faktum att Karlsson haft gruppsamtal med de fem flickorna den 12 nov. Det är inte 
särskilt sannolikt utifrån aspekten minnesbortfall att allt som sades då av vare sig flickorna 
eller Karlsson själv skulle finnas redovisat i förhören. Karlsson har i förhör (FU sid. 80) 
nämnt att ”Jag har väl aldrig tyckt om Bert. Personkemin har inte stämt…”  Att hon inte 
hälsat på Bert har hon däremot inte nämnt – om detta är riktigt så antyder det en stark antipati.  
Denna antipati gentemot den misstänkte kan ha utgjort en felkälla genom t.ex. 
förväntanseffekter, suggestioner (i frågor eller påståenden), missuppfattningar etc. i samband 
med uppkomsten av anklagelser den 12 nov.  
 
Johanna 
Enligt förhörsledaren skall Johanna ha berättat om en  händelse (ingen specifikation av 
tidpunkt eller plats i lokalen) när den misstänkte skall ha lyft upp henne för att hon skulle 
kunna nå att ta en sak.  
Den misstänkte svarar: 
”Jag minns inte detta och vet att jag inte lyft upp henne då hon inte är någon liten tjej. Det 
finns ingen anledning för mig att lyfta eleverna. Inte när de är så stora. Jag har aldrig lyft 
något barn för att denna ska kunna ta något som ligger högt upp.”  
 
Förhörsledaren påpekar att Johanna sagt att den misstänkte tog henne på brösten när han lyfte 
henne.  
Den misstänkte svarar: ”Det har inte hänt och inget jag skulle missa om det hänt”.  
 
På frågan ”Varför tror du Johanna säger så?” blir svaret 
”Hon vill göra sig märkvärdig och få uppmärksamhet”.  
Detta är en fullt möjlig och i en del sammanhang (typ media) en rätt vanlig felkälla, men det 
kan räcka med omedvetet minnesfel (källförväxlingsfel) som förklaring, t.ex. att Johanna 
minns en egen tanke/farhåga som aldrig inträffade i den yttre verkligheten .  
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Av polisförhöret med Johanna framgår att händelsen skall ha inträffat ”kanske på 
sommarlovet där precis innan sommarlovet”.  
Som tydligt framgår av dialogutskriften är det förhörsledaren själv som påstår att  
den misstänkte sätter sina bägge handflator på brösten. 
”F: Och så sätter han då sina bägge handflator på brösten där?” (FU sid. 72) 
Johanna anger tidsuppskattningen ”Fem sekunder kanske?” och förhörsledaren 
upprepar med orden ”Fem sekunder ja”, dvs. den tydliga osäkerhetsmarkören ”kanske” 
plockas bort. Förhörsledaren slarvar med sakuppgifterna och påverkar.  
Enligt Johanna skall Åsa ha varit med i slöjdsalen som enda ytterligare person. 
Johanna uppger att Åsa skall ha sett vad som hände och uppger att hon talat med Åsa om det 
inträffade (FU sid. 73). Enligt förhör med Åsa sid. 65-66 FU så har 
Åsa inte sett att den misstänkte gjort något med Johanna. Motsägelse föreligger.  
F: Mm. Har du sett när  (hör ej) när han har lyft upp henne? (ledande fråga) 
Åsa: Nej. (motsvar på ledande fråga) 
Ännu tydligare blir det när sekvensen fortsätter. 
Åsa: Fast jag tror jag såg när han stod vid stolen när hon flytta tillbaks stolen. Som hon hade 
stått på. Då hade nog jag varit borta i skåpet liksom på andra sidan. 
F: Mm. 
Åsa: Så jag hade inte sett det.  
F: Alltså du hade inte sett någonting? 
Åsa: Nej.  
 
I Johannas beskrivning ingår inte att hon skulle ha stått på en stol, så Åsas uppgifter pekar 
snarast på att en annan typ av händelse, där Johanna stått på en stol, skulle kunna ha ägt rum, 
om det nu är samma händelse som åsyftas. Här  nämns inte ens att den misstänkte skulle ha 
stått i närheten av stolen.  
När Johanna på sid. 73 FU inte kan ange hur det kändes (vilket ter sig något 
anmärkningsvärt), så inför förhörsledaren själv idén om att ”trycka”. Att Johanna inte 
kan själv ange hur det kändes är väl förenligt med att händelsen inte inträffat  
Det finns då inget minne att ta fram i förhöret.  
 
F: Alltså nej, alltså man kan ju bara lägga dom så, man kan trycka och alltså olika styrka.  
(mina understrykningar) 
När förhörsledaren gett förslag till svar, så kan Johanna till skillnad från föregående replik 
(där hon inte kan ange hur det kändes) uttala följande: 
”Jag tyckte att han tryckte väldigt hårt så det gjorde ont”.  
Detta sätt att ge förslag till den förhörde är inte sakligt och källkritiskt godtagbart.  
Ett svar som tillkommer genom sådan påverkan visar att det förhörda barnet ändrar sitt svar 
efter förslag från förhörsledaren. Det har betydande  intresse att barnet är följsamt mot 
förhörsledaren.  
 
På sid.  73 FU finns därefter följande källkritiskt mycket tänkvärda sekvens. 
 
F: Det gjorde ont till och med, ok? Efter det här då, pratade du med någon efteråt? 
  
 Johanna: Nej, jag trodde bara att det var jag som hade inbillat mej det, ja sen när det kom 
fram att alla hade gjort det då tänkte jag oj, jag kanske också ska säga mitt?  
 
F: Vem berättade du detta för sen då?  
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Johanna: Vi satt i matsalen och där så satt alla vi som det hade  hänt och vi visste inte det då. 
Sen sa Siv det och sen så blev det tänkte oj, då måste jag väl också säga mitt? 
 
F: Berätta vad  Siv  sa vid det tillfället?  
 
Johanna: Att han hade rört henne mellan benen 
(mina understrykningar) 
 
Sekvensen stämmer inte med att Johanna kort före sagt att hon talat  med Åsa om det 
inträffade. Problemet med att uppgifter kan uppkomma i en grupprocess blir här tydligt. 
Socialpsykologisk forskning har belyst detta problem, t.ex. i experiment där deltagare uttalat 
att en viss  linje är längre än en annan trots att sakförhållandet uppenbart var tvärtom (se t.ex. 
Aronson et al., 2010). Mycket belysande är den stora mängd historier om abduktioner 
(bortrövande) av människor genomförda av varelser från främmande världar som figurerar 
efter  sessioner med hypnoterapeuter, i grupper eller per självsuggestion i USA (se t.ex. 
Newman & Baumeister, 1998) – inte alls lika populärt att landa flygande tefat i Sverige.  
Många av dessa abduktionshistorier innefattar även sexuella övergrepp från ”aliens”, Det är 
vuxna människor som dras med i detta tänkande.  
 
Det är  tydligt att Johanna under inflytande av andra här byter sin bedömning av något 
hon först bedömt som ”inbillning” och senare under gruppens inflytande som något som 
faktiskt inträffat. Det är här frågan om källhantering med möjlighet till källförväxlingsfel. 
Det är ett faktum att sådant vi bara hört talas om, eller enbart tänkt inträffat, eller dagdrömt 
eller drömt ibland kan komma att senare bedömas som något som vi faktiskt varit med om. 
Det kan här finnas anledning påminna om t.ex. resultat vid inplantering av falska minnen 
hos större barn, där det ibland räckt med antydningar om att något inträffat för länge sedan 
(t.ex. borttappad på varuhus) för att en historia skall utvecklas av den som fått suggestionen,  
Vid försök med s.k. ”imagination inflation” (se t.ex. Garry et al., 1996; Goff & Roediger III, 
1998), dvs. att när vuxna eller barn fått enbart föreställa sig att diverse vanliga händelser 
inträffat, så har deltagarna vid senare bedömningar i ökad utsträckning trott att händelserna 
faktiskt inträffat, dvs., vi kan genom att upprepat tänka på något komma att tro att det faktiskt 
inträffat. De flesta falska minnen vi skaffar oss får  inga svårartade effekter eller vi kan 
efterkorrigera, men ibland kan effekterna bli svåra eller icke möjliga att reparera.  
 
Det bör även tilläggas att på sid. 75 FU finns följande sekvens som ytterligare stärker att det 
skulle kunna röra sig om ”inbillning” 
 
F: Ok. Hur känns det nu och sitta här och berätta om det?  
 
Johanna: Det känns ju, alltså man känner sej så overklig att det har hänt? Men ja 
(min understrykning) 
 
Utifrån vad Johanna här säger i polisförhöret och utifrån de i modern minnesforskning 
uppnådda resultaten vad gäller källförväxlingsfel, bl.a. förväxling av inre med yttre 
(t.ex. egen tanke med faktiskt händelse), så kan i vart fall Johannas uppgift om lyftet från den 
misstänktes sida inte bedömas som tillförlitlig (källkritiskt godtagbar).  
 
Frågan är då hur det kan vara med Sivs uppgift kring anförd händelse den 12 nov, där det 
enligt den misstänkte skall ha varit en förälder närvarande på lektionen. Denna förälder har 
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obegripligt för mig inte hörts. En annan anmärkningsvärd psykologisk omständighet är att den 
händelse Siv uppger dyker upp nära i tid efter avstängningen två veckor i oktober 0000. Kan 
det här vara frågan om ett källförväxlingsfel? Något som bara tänkts men inte inträffat?  
Det är möjligt även om kortare tid anges ha förflutit. Nu  kan det tänkas även andra 
felmöjligheter då uttalandet inte görs under någon sanningsförsäkran. Det är inget ovanligt  
med diverse sexuella skämt, sexuella provokationer och cirkulerande osanna sexuella 
uppgifter. Uppgiften kan ha tolkats på allvar fast det inte var avsikten och kan ha utgjort 
trigger för uppgifter från andra.  I polisförhören har felkällor av detta  slag föga prövats.   
 
 
Allmänna, relevanta teman 
Ett antal teman som ter sig relevanta utifrån det samlade materialets karaktär presenteras här. 
Dessa teman klargör vad som enligt psykologisk forskning kan vara möjliga felkällor eller 
med en annan term kan man tala om hot mot uppgifternas validitet (giltighet i förhållande till 
verkligheten eller överensstämmelse med vad som faktiskt hänt). Vissa av dessa teman 
har berörts tidigare. Vad gäller det mycket viktiga temat rörande tankefel i utredningsmetodik 
eller uppgifter, så summeras tankefel i  avsnitt Tankefel: en summering.  
 
1. Utvecklingsfas 
Fysiskt, psykologiskt och socialt är de här aktuella flickorna i början av den s.k. adolescensen. 
Detta innebär inte bara fysisk tillväxt, bröstutveckling m.m. utan även psykologiska fenomen, 
t.ex. teorier om hur vuxna fungerar. Ett ibland påtalat fenomen är att unga flickor lätt tänker 
sig att en del vuxna såsom gymnastiklärare, ridlärare m.fl. tittar på dem utifrån sexuellt 
intresse och att beröringar ofta har en sexuell innebörd. Feldman (2011) tar upp egocentriskt 
tänkande under adolescensen. Jag citerar ordagrant: 
”Adolescent egocentrism is a state of self-absorption in which the world is viewed as focused 
on oneself. This egocentrism makes adolescents  highly critical of authority figures such as 
parents and teachers, unwilling to accept criticism, and quick to find fault with others´ 
behavior (Alberts, Elkind, & Ginsberg, 2007; Schwartz, Maynard, & Uzelac, 2008) 
  
The kind of egocentrism we see in adolescence helps explain why adolescents sometimes 
perceive that they are the focus of everyone elses´s attention. Adolescents may develop what 
has been called an imaginary audience,, ficticious observers who pay as much attention to the 
adolescents´ behavior as adolescents do themselves.  
 
The imaginary audience is usually perceived as focusing on the one thing that adolescents  
think most about: themselves. Unfortunately, these scenarios may suffer from the same kind of 
egocentrism as the rest of their thinking. For instance, a student sitting in a class may be sure 
a teacher is focusing on her, and a teenager at a basketball game is likely to be convinced 
that everyone around is focusing on the pimple on his chin.” (sid. 365) 
 
I de här aktuella fallen kan den utvecklingspsykologiska fas i vilken de unga flickorna 
befinner sig bidra till att de t.ex. kan felaktigt tro att läraren är sexuellt intresserad av just 
dem.  
 
2.  Personligt område (”personal space”, se t.ex. Hall, 1966; Sommer, 1969; Wikipedia 2011) 
”Personal space” är det område runt en person som personen betraktar som sitt.  
Inträngande på detta område leder ofta till upplevt obehag, irritation eller oro/ångest 
för den drabbade, om det inte rör sig om något önskat intrång eller accepterat undantag såsom 
inom en familj. Storleken hos det personliga området varierar mellan personer och kulturer. 
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För den genomsnittlige västerlänningen har angetts 60 cm åt sidorna, 70 cm framåt och 40 cm 
på ryggsidan. För barn är det möjligt att behovet av personligt område efterhand vidgas och  
särskilt vid övergången till tonåren. Inom forskningen anses att amygdala-strukturen i hjärnan 
reagerar när vi kommer alltför nära andra personer.  
 
En reflektion i det här aktuella fallet är att helt naturliga obehagsreaktioner hos de unga 
flickorna, när läraren kommer innanför deras personliga områden, kan av flickorna ha 
tolkats som resultat av att läraren har sexuella avsikter. Flickorna kan tänkas ha felaktigt 
uppfattat att lärarens av dem själva tänkta sexuella avsikter skapar reaktioner hos dem själva, 
när det mer korrekt är frågan om obehagsreaktioner på inträngande i deras personliga 
områden. Givet sådana tolkningar kan dessa lätt leda vidare till att lärarens beröringar haft en 
sexuell innebörd.  
 
3. Beröringskommunikation (”haptic communication”) 
Det är vedertaget att det kan förekomma beröringskommunikation mellan människor. 
Exempelvis att skaka hand, att ta på axeln eller på armen eller att kramas. I en situation med 
instruktionsgivning, t.ex. vid användning av verktyg eller vid idrott och gymnastik, så kan 
även en del speciella beröringar förekomma.  
 
Det är möjligt att en mottagare tolkar naturliga beröringar som sexuella, t.ex. utifrån en egen 
teori om vad som rör sig i medvetandet hos den som svarar för beröringen. En sådan 
tolkningssituation kan innebära att den faktiska beröringen hos mottagaren sammanblandas 
med mottagarens egna tankar och tolkningar kring att beröringen har sexuell innebörd.  
Stor risk för sådan sammanblandning kan tänkas föreligga när lång tid förflutit och en mängd 
upprepat tänkande om beröringen skett i mottagarens medvetande.  
 
4. Perceptuell distorsion (förvrängd varseblivning) 
Det är ett vanligt fenomen att vi tycker oss se eller höra något som i verkligheten är något 
annat. Ofta verkar en existerande förhandsuppfattning, fördom etc. spela stor roll. Ett av de 
mer dramatiska exemplen är älgjägare som skjuter på något annat än en älg.  
Det kan också ta sig sådant uttryck att vi tycker oss höra någon säga något, men det vi har 
uppfattat stämmer inte med vad personen faktiskt sa och det kan handla om något helt annat.  
Förvrängd varseblivning kan förekomma även när det gäller kroppsliga beröringar. 
Exempelvis har forskare funnit att vi kan tycka oss få känselintryck från en konstgjord 
hand som anslutits till oss (samtidigt som den riktiga handen har gömts från synfältet).  
 
I det här fallet ter det sig inte särskilt långsökt att en beröring av en axel eller en arm 
hos mottagaren med någon hjälp av föreställningar om sexuella syften hos den som berörs 
skulle kunna uppfattas eller efter någon tid ihågkommas som beröring av ett bröst.  
När beröringen skedde behöver den hos en liten flicka inte ha skett mer än några få centimeter 
från bröstet eller från den egna föreställningen om var bröstet befann sig.  
 
Det är i detta fall inte heller rimligt att tänka sig att de fem flickorna skulle ha varit 
fullständigt stillastående när de befann sig i närheten av den misstänkte. Det troliga är 
att de rört sig mer eller mindre och detta kan ha lett till t.ex. slumpartade sammanstötningar 
som då eller senare vid erinringar tolkats som att den misstänkte avsiktligt tagit på dem.  
Båda parter kan ha avgett icke-avsiktliga rörelser. I skolämnet slöjd finns till skillnad 
från många andra skolämnen påtaglig risk för att en eller annan beröring skulle kunna uppstå.  
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5. Avsiktstolkning 
Det är väl känt att människor har tendens att överdrivet tillskriva avsikter (se t.ex. Heider, 
1958). Sådana kan tillskrivas till andra människor i olika situationer, t.ex. sexuella avsikter,  
och kan t.o.m., tillskrivas till figurer eller föremål eller djur utan att avsikterna finns där vi 
tänker oss att de finns. Exempelvis har försökspersoner tolkat in avsikter hos geometriska 
figurer som slumpmässigt rört sig  i en filmsekvens. Exempelvis: ”Cirkeln jagar kvadraten”.  
Det kan uppstå problem när våra tolkningar av avsikter inte är korrekta eller när vi tolkar in 
en avsikt när ingen fanns.  
 
6. Diskursanalytisk tolkning (se t.ex. Edwards & Potter, 1992; Potter, 2011) 
Uttalandena om den misstänkte som i detta fall uppkommer när en lärare och några elever 
som tycker illa om honom samlas kan tolkas som ett sätt att tala om honom, en språklig 
diskurs med sexuell retorik. De sexuella påståendena uppkommer vid en sådan tolkning i det 
språkliga och känslomässiga samspelet i gruppen. Man kan på skvallermanér sitta och riktigt 
ordentligt tycka illa om den misshaglige misstänkte läraren. Det kan vara så att de inblandade 
vill bli av med honom (uppgifterna om tidigare avstängning kan inspirera och motivera) och 
ser möjligheterna att bli det genom att  konstruera en sexuell diskurs. Det kan även finnas 
outtalade motiv som att den deltagande läraren vill slippa en kollega. En sexuell diskurs som 
konstrueras för att förtala och kanske bli av med någon man tycker illa om kan drabbas av 
svårigheter när det gäller konkreta, hållbara uppgifter och uppkomst av motsägelser. Detta 
är vad som sker i detta fall. Det verkar även här som polis och åklagare gått in i den osakliga 
diskursen genom att tillföra förundersökningen stora mängder icke-relevant material, där 
kommunen bidragit med att söka stärka diskursen gentemot den misstänkte. Tillförseln av 
detta icke relevanta material låter sig förstås diskursanalytiskt men inte saklighetsteoretiskt 
(grundlagens krav på saklighet och opartiskhet respektive objektivitetskravet i RB 23:4 
vid förundersökningar).  
 
7. Inlärningsforskning 
Inom den vetenskapligt väl etablerade inlärningsforskningen har man sedan länge funnit att 
beteenden (inkl. språkllga uttalanden) som följs av positiva konsekvenser (ofta kallad ”positiv 
förstärkning”)  ökar i förekomst (se t.ex. Passer & Smith, 2010). Pionjär inom denna 
forskning var amerikanen Skinner.  
Det är även väl etablerat att vi lär oss genom att observera andras beteenden, s.k. social 
modellering (även betecknad som observationsinlärning, imitation eller kopiering). Pionjär 
inom denna forskning var amerikanen Bandura. Senare års neuropsykologisk forskning  
har påvisat att vi har s.k. spegelneuroner som hjälper oss att snabbt imitera andra och utan  
att vi ens behöver tänka, t.ex. när skratt sprider sig fortare än vi hinner tänka. Underwager & 
Wakefield, 1990) har i en bok med analys av ett tiotal barnförhör påtalat att omfattande 
inlärning skett i dessa och inneburit tillkomst av en del underliga uppgifter. Språkliga 
uttalanden kan t.ex. modelleras fram genom att en förhörsledare ger förslag på sådana i 
påståenden eller i frågor. De kan även modelleras fram genom att reaktioner av t.ex. gillande 
eller ogillande från förhörsledarens sida uppfattas av den förhörde. Mycket starka positiva 
konsekvenser efter uttalanden kan vara uppmärksamhet, gillande eller socialt stödjande 
beteenden. Det kan även ges ledtrådar kring vad förhörsledaren inte vill ha för svar.  
 
I det här aktuella fallet kan cirkulerande rykten och skvaller, kommunikation i grupper, lärare, 
psykolog och förhörsledare ha bidragit till inlärning av uttalanden av sexuell innebörd och  
kopplade till den misstänkte. Här har förekommit modellering i form av att flickorna kunnat 
observera andras och varandras uttalanden och även positiva konsekvenser i form av 
uppmärksamhet och socialt stöd efter gjorda uttalanden. Flickorna har även kunnat observera 



18 
 

hur en eller flera andra flickor fått positiva konsekvenser av sina uttalanden. Detta kan leda 
till egna uttalanden.  
 
8. Påverkan genom suggestioner 
Vid suggestion genom uttalanden ges t.ex. enstaka ord, fraser eller hela påståenden eller 
ledande frågor som  mottagaren tar till sig och omvandlar till egna uttalanden eller andra 
beteenden. Påverkan genom suggestioner kan iakttas i en del dialogutskrifter av polisförhör 
med barn och kan även ibland synas i referat av barnsamtal som psykologer, kuratorer, 
socialarbetare och andra bedrivit med barn.  Barn kan påverkas genom suggestioner från 
både vuxna och från andra barn. I detta fall går det bara att exakt klarlägga suggestionerna i 
dialogutskrifterna av polisförhören med flickorna. Det är även möjligt att ge 
självsuggestioner. Vidare bör observeras att suggestioner kan ha fördröjd verkan och några 
kan inverka även när lång tid förflutit. Olika slags suggestioner ingår i arbetsmetodiken vid 
behandlingsarbete med hypnotiska tillstånd (Erickson m.fl., 1978).  Suggestioner givna i t.ex. 
ett samtal eller i en grupprocess (med kritiskt tänkande urkopplat) kan fungera på samma sätt 
som post-hypnotiska suggestioner, t.ex. kan man tro sig ha varit med om något som inte 
inträffat. De omfattande rapporteringarna av abduktioner (bortrövande av ”aliens”) i USA 
sammanhänger mycket med aktiviteter från hypnoterapeuter eller från suggererande 
gruppsessioner. För övrigt innefattar en del av rapporterna även sexuella övergrepp som 
aliens påstås ha begått. Se Newman & Baumeister (1998).  
 
9. Forskning kring förväntanseffekter (se t.ex. Aronson, Wilson & Akert, 2010) 
Sedan mitten av förra seklet finns, med Rosenthal som den ledande forskaren, en väl etablerad 
forskning om förväntanseffekter hos djur, vuxna och barn . Förväntningar överförs via ett 30-
tal icke-språkliga kanaler såsom blickar, mimik, tonfall, tystnader, gester, positioner etc. I 
exempelvis en studie med deltagare indelade i A- respektive B-personer, så meddelade man 
A-personerna att B-personerna var fientliga (Snyder & Swann, 1978). 
När de därefter parades ihop så betedde sig B-personer fientligt utan att ha fått någon 
tillsägelse att uppträda fientligt. Förväntanseffekter sker utan att uttalade suggestioner 
behöver göras.   
 
Det finns i detta fall anledning påpeka att de vuxnas, kanske outtalade, förväntningar kan  
ha påverkat flickorna. Vad gäller läraren Karlsson har hon själv i förhör vidgått sin antipati 
visavi den misstänkte. Det är tillsammans med henne som en serie anklagelser startas upp, 
något som mycket väl skulle kunna ha att göra med Karlssons förväntningar att få höra 
negativa uppgifter kring den misstänkta kollegan.  
 
10. Effekt av stereotypinduktion (se t.ex. Bruck, Ceci & Principe, 2006) 
Ceci som kanske bör anses som världens ledande forskare rörande förhör/utfrågning av barn 
har utifrån sina resultat påtalat den destruktiva effekten av att få en stereotyp bild av en 
person, t.ex. att få veta att personen är ”dum”. Detta har i experiment gjort det lättare för barn 
att göra en mängd olika felaktiga påståenden om personen (se även Cederström, 1996).  
 
I detta fall tyder materialet på att en mer vag, negativ uppfattning om den misstänkte 
förekommit före de sexuella anklagelserna från flickorna dyker upp. Att han är någon 
flickorna inte tycker om kan göra att det upplevs som berättigat att rikta anklagelser mot 
honom.  
 
 
 



19 
 

11. Destruktivt grupptänkande (se t.ex. Janis 1972, 1982)  
Destruktivt grupptänkande är ett inom socialpsykologisk forskning och inom arbets- och 
vardagsliv väl känt fenomen. Det kan i grupper uppkomma en sådan enighetssträvan (ofta mot 
en tänkt yttre fiende) och sinnesstämning att det kritiska tänkandet och verklighetsrelaterandet 
kopplas ur eller påtagligt försvagas. Felaktiga föreställningar om omvärlden uppkommer när 
den kritiska prövningen sätts ur spel.  
 
Även annan socialpsykologisk forskning (se t.ex. Aronson et al., 2010) har pekat på att 
deltagare i grupper kan fås att instämma i uppenbart felaktiga bedömningar, när de hört andra 
deltagare avge sina felaktiga bedömningar (dessa har då varit vidtalade av förhörsledaren att 
avge felaktiga bedömningar).  
Det finns i grupper ofta en strävan efter likhet (konformitet) och den som vill höra till gruppen 
har att anpassa sig.  
 
I detta fall förekommer obestridligen gruppsittningar och förekommer en yttre illa omtyckt 
person som  man fokuserar på. Den knapphändiga redovisning som finns tyder knappast på att 
någon kritisk prövning förekommit. Snarare verkar det vara så att flickorna påverkat varandra 
att göra uttalanden.  
 
12. Minnesforskning (se t.ex. Baddeley, Eysenck & Anderson, 2009;  Reisberg, 2010) 
Inom dagens minnesforskning räknar forskarna med att vi har s.k. arbetsminne, där vi 
utför mentala operationer och där informationen kvarstannar mycket kort tid (sekunder, 
minuter). Ganska lite av det vi hanterar i arbetsminnet förs över till långtidsminnet för 
längre lagring. Långtidsminnet omfattar bl.a. s.k. semantiska minnen (dvs. fakta, regler, 
principer etc.) som vi kan behöva och också ofta kan behålla där. Minnen av händelser  
(s.k. episodminnen) är mycket sårbara och försvinner i mycket stor utsträckning. Vi  
behöver ofta inte heller komma ihåg dem. Vi kan minnas bättre att dramatiska eller avvikande 
episoder inträffat, men detaljfelen i minnet av händelsen kan vara mycket stora. Normalt 
sker stora bortfall av detaljer, förvrängningar samt då och då falska tillägg. Forskningen har 
även påvisat att vi minns självgynnande, t.ex. att vi gör urval eller förändringar av uppgifter 
på sätt som gynnar oss. Det är även så att  med ökande tidsavstånd från en händelse så ökar 
bortfall och sammanblandningar mellan episoder och efterkonstruktioner ökar. Det sker även 
s.k. källförväxlingsfel, dvs. felaktiga minnen beträffande var uppgifter kommer ifrån uppstår. 
Exempelvis kan något man enbart tänkt, tolkat eller talat om med någon komma att uppfattas 
som något som faktiskt hänt. Uppkomst av falska minnen rörande allt möjligt är vanligt, t.ex. 
kan vi tro oss ha hört eller sett något som vi bara tänkt eller stoppa in en självgynnande detalj 
i efterkonstruktionen av en episod. Ibland är vi inte säkra på om något är ett äkta minne eller 
inbillning. Vi  prövar kritiskt och förkastar en del av våra minnen, men accepterar andra.  
Att andras påståenden och ledande etc. frågor kan påverka och förvränga våra minnen är  
väl känt inom minnesforskningen. Det förekommer att omgivningen inplanterar falska 
minnen hos personer genom att påstå att en person varit med om en  händelse eller genom att 
ge någon ledtråd som startar upp konstruktionen av ett falskt minne (se t.ex. Loftus, 1997; 
Loftus & Pickrell, 1995).  
 
Risken för uppkomst av detaljfel, källförväxlingsfel och falska minnen bör bedömas som  
stor i ett material med så vårdslöst utredande och med upprepade grupprocesser/gruppsamtal 
och upprepade förhör samt troligen en hel del kommunikation vid sidan om med kamrater, 
föräldrar etc. Att föga av kritisk prövning förekommit i utredandet förbättrar inte de påstådda 
minnenas kvalitet utan kan ha inneburit att överdrivna eller felaktiga uppgifter uppkommit.  
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Tankefel: en summering 
Tankefel (se t.ex. Baron, 1994; Edvardsson, 2003; Hardman, 2009;  Reisberg, 2010) är 
vanliga och utbredda kognitiva fenomen som dessvärre förekommer mycket även i samband 
med utredningsarbete inom olika områden. I det följande listas utan anspråk på fullständighet 
ett antal tankefel som påtagligt föreligger eller antyds i textmaterialet. De påtalade tankefelen 
kan ibland överlappa eller utgöra olika beteckningar för samma fenomen. Här fokuseras 
främst utredares tankefel, men även av utredningen berörda kan uppvisa tankefel.  
 
- alternativa hypoteser formuleras  inte och ignoreras - därmed sätts lagens objektivitetskrav 
ur spel (se även ”imperfecta enumeratio” nedan) 
 
- anonyma uppgifter redovisas – dessa kan ej kontrolleras mot källa och har inget sakligt 
värde. De kan möjligen vid rimlig precision utgöra utgångspunkter för hypoteser.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande, dvs. i detta fall söks ensidigt bekräftelse på att den misstänkte 
uppträtt på sått som påstås. Motevidens undviks.  
 
- fabulering, dvs. prat utan täckning i sak kan misstänkas (OBS uttrycket ”varje gång”). 
Var blev kritiska motfrågor av?  
 
- falsifieringsfel, dvs. att underlåta att söka falsifiera en tes eller hypotes 
 
- frågeställningsfel, t.ex. syfte eller frågeställningar anges inte eller fokuseras inte 
 
- gruppberoende uppgifter används, dvs. uppgifter från enskilda inhämtas i en gruppsittning 
och kan därmed vara påverkade av övriga deltagare och av föreställningar om vad övriga 
deltagare tänker samt av stämningslägen etc. i gruppen. För t.ex. Johanna verkar det som 
gruppens uppfattningar blir ett sanningskriterium, när hon först trodde att hon ”inbillat mej 
det” och ”man känner sig så overklig att det har hänt”.  
 
- grupptänkande kan misstänkas förekomma, dvs. felaktiga föreställningar kan skapas i  
grupprocesser där kritiskt tänkande kopplas ur; se föregående punkt.  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. tänkbara alternativ listas inte upp 
och jämförs med avseende på hur förenliga de är med befintliga, rimligt säkerställda  
uppgifter 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används och vidareförmedlas utan att källkritisk 
prövning skett 
 
- källredovisningsfel, dvs. källa till uppgift redovisas inte (uppgiften kan inte kontrolleras mot 
källa) 
 
- mentala tillgänglighetsfel, dvs. i vårt tänkande tillgrips ofta sådant som är mentalt lätt 
tillgängligt för oss själva, i gruppen eller på kulturell nivå. I detta fall hade rykten och skvaller 
figurerat och t.ex. pedofil-begreppet (som flickorna skall ha använt) finns kulturellt och 
mentalt lätt tillgängligt. Exempelvis är begreppet ”personligt område” (”personal space”)  
inte alls mentalt lätt tillgängligt – det är nog tveksamt om flickorna ens hört talas om det.  
 
- noggrannhetsfel, t.ex. att felaktigt återge vad som sagts, underlåta tidsangivelser 
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- orsak-verkan-tolkning verkar vara låst och kan  även vara felaktig i utredningsarbetet. 
Tolkningen verkar vara att den misstänkte uppvisat beteenden med sexuell innebörd (detta är 
omstritt) som fått flickorna att rikta anklagelser mot honom. En alternativ orsak-verkan-
tolkning är att flickorna tycker illa om den misstänkte och att detta senare i en grupprocess 
trappas upp till anklagelser om beteenden som i en del allvarliga aspekter inte inträffat. Detta 
är ingen ovanlig process för tillkomst av felaktiga uppgifter  i samband med skvaller och 
rykten. Felaktiga uppgifter produceras ofta om personer som är illa omtyckta. Inriktningen 
mot överdrifter är vanlig i prat, skvaller och rykten.   
 
- osäkerhet i uppgifter/minnen ignoreras 
 
- personargument (argumentum ad hominem), dvs. icke relevanta och negativa påståenden om 
person förekommer 
 
- relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter eftersöks och tillförs utredningsarbetet, något som 
kan skada/störa analys och bedömningar 
 
- relationsundersökning ignoreras, dvs. relationerna mellan de inblandade klarläggs inte  
i nöjaktig utsträckning. Vilka relationer hade flickorna?  
 
-” skräp in – skräp ut” – principen tillämpas. I detta fall är inladdningen av skräpmaterial  
mycket påtaglig genom tillförseln av kommunens osakliga dokument.  
 
- skvallerfel, dvs. skvaller förs in i utredningsarbetet som om det skulle ha sakligt värde 
 
- störningsfel, dvs. kommunen företar felaktiga och irrelevanta utredningsåtgärder som stör 
polisens förundersökning, t.ex. gruppsamtal och tillförsel av grovt skvaller 
 
- suggestionsfel, dvs. att göra uttalanden eller ge ledtrådar i viss riktning i fråga under 
utredning 
 
- säkerställandefel, t.ex. saknas uppgiftslämnares bestyrkande av sammandrag och/eller 
saknas systematisk replikering från berörd/a/ eller saknas möjliga kontroller med t.ex. 
personer med kännedom, register etc. eller saknas källkritiska överväganden i övrigt 
 
- tidsfel föreligger i form av vaga tidsuppgifter och mycket bristande noggrannhet. Det saknas 
en systematisk redovisning av närvaro per datum för lärare, elever, elevassistent, ev. 
närvarande föräldrar eller andra 
 
- tolkningsfel, t.ex. godtyckligt tolka in en sexuell innebörd i en gest eller beröring eller i 
kroppslig närhet. Intrång på det personliga området kan tolkas som sexuell avsikt, vilket inte 
alls behöver vara fallet. Alternativa tolkningar övervägs inte.  
 
- trovärdighetsfel, dvs. trovärdigt intryck förväxlas med sanningsvärde/tillförlitlighet. 
Även den som lämnar felaktiga uppgifter (omedvetet eller medvetet) eftersträvar i  
rättsliga sammanhang att ge ett trovärdigt intryck.  
 
- tydlighetsfel, t.ex. när syfte och beställare till ett utredningspapper inte framgår 
 



22 
 

- undvikande av ev. motevidens, dvs. en del kritiska frågor, som skulle kunna leda till  
motevidens, ställs inte och en förälder som varit närvarande förhörs inte 
 
- öppen redovisning saknas vad gäller t.ex. syften, tillvägagångssätt (vilka frågor ställdes?) 
och källor till uppgifter (källbefriade uppgifter redovisas) 
 
- övertro (s.k. överkonfidens) på eget minne och egen bedömning. Detta är en stark 
allmänmänsklig tendens.  
 
Listan över tankefel gör inte anspråk på att vara uttömmande.  
 
Efterskrift 
Efter att ha låtit göra fler förhör och ha tagit del av här presenterat preliminärt yttrande beslöt 
åklagaren att lägga ner förundersökningen. Enligt försvarsadvokaten inträffade att ”I senare 
förhör blev flickornas utsagor än mer diffusa och i kombination med Ditt utlåtande valde 
åklagaren att lägga ned”.   
 
Några utskrifter av de ytterligare förhör som gjordes har jag inte haft tillgång till.  
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