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Sammanfattning. Syftet är att något påvisa hur förhörsmaterial gällande misstankar 
om misshandel och sexuella övergrepp från en pappa gentemot sina två söner kan 
kritiskt granskas. Felaktiga förhörsstrategier och felaktiga frågetekniker påvisas.  
Tankefel specificeras.  
 
Bakgrund 
Jag har av advokat AA 010507 fått i uppdrag att granska utredningsmetodiken och 
sakligheten i polisförhör med barnen Morgan och Dag Andersson. Förhören 
specificeras löpande i fortsättningen. Förhörens årtal har satts till 00 och följande år till 
01 och alla namn är avidentifierade.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till parterna i målet och har inte haft 
kontakt med någon av de inblandade. Mitt yttrande är avsett för användning i domstol 
eller i annat sammanhang enligt uppdragsgivarens bestämmande.  
 
Material 
Dialogutskrifter och sammanfattningsprotokoll av polisförhör med Morgan och Dag 
Andersson. Inget annat utredningsmaterial.  
 
Den sakkunniges metodik 
Granskningen utgår metodiskt från objektivitetsprincipen i svensk grundlag 
(Regeringsformen 1 kap 9§) och i Rättegångsbalken 23 kap 4§. Utredningsarbete måste 
ske sakligt och opartiskt och även sådant som är till fördel för en misstänkt måste 
eftersökas och redovisas. Granskningen utgår från vedertagna grundprinciper inom 
kritisk-vetenskaplig metodik (se t.ex. Edvardsson 2003) och från forskning rörande 
utredande samtal med barn, samtalsminne, vårdnadstvister m.m.    
Resultatet av min granskning redovisas i form av ett antal anmärkningar och min 
metodik kan enkelt uttryckt betraktas som analog med anmärkningar i 
revisionsrapporter eller i protokoll från Svensk bilprovning. Jag redovisar de mig 
tillställda polisförhören i tidsordning.  
 
I. Polisförhör 1 med Morgan Andersson, 8 år, 
000210, kl. 09.57 - 10.23, (26 minuter, 15 sidor) 
 
Förhöret ägde rum på polishuset i Väststad och dialogutskriften är inte bestyrkt. 
Utskriften anger inte att någon annan än förhörsledaren deltagit.  
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1. Frågan om att tala sanning berörs inte alls i förhöret och barnet avger alltså sina svar 
utan att det klargjorts att det skall tala sanning och utan att veta hur uppgifterna skall 
användas.  
 
2. Det framskymtar i själva förhöret att något/några samtal förts med barnet före 
förhöret av någon/några andra. Om påverkan/inlärning härvid skett, så kan resultaten av 
sådan påverkan föras över till polisförhöret. Det utforskas föga i förhöret med barnet 
hur tidigare samtal kan ha inverkat på uppkomsten av påståenden. Samtal mellan 
lekmän och barn innehåller ofta omfattande inslag av förutsättande, ledande och 
pressande frågor samt information och argumentation genom påståenden. Om den 
påverkan som skett före ett förhör inte utreds och övervägs, så kan inte förhörsresultat 
bedömas som giltiga.  
 
3. Utredningsstrategiskt är förhöret frånsett några allmänna frågor ensidigt inriktat på 
att få fram fel rörande fadern. Detta strategiska beteende avslöjar även förhörsledarens 
underliggande inställning, vilken kan via språkliga och icke-språkliga ledtrådar, urval 
av frågor med mera ge förväntanseffekter på ett förhört barn.  
 
4. I den ensidiga strategin används i avsevärd utsträckning ledande, förutsättande och 
upprepade frågor. Vidare förekommer hammarteknik, dvs. omfattande upprepning av 
centralt ord eller tema. Jag tar här ut ett antal sekvenser för att visa den sakliga grunden 
för mina bedömningar och belyser hammartekniken i en frekvenstabell.  
F= förhörsledaren; M = Morgan 
Inom parenteser anges mina utredningsmetodiska kommentarer.  
 
sid. 5 
F: Snögrottor, vad tycker du är tråkigt och sämst då, vad tycker du är sämst då? 
(ledande med tre negativa ord, varav ett upprepas) 
M: Jag tycker sämst om jaa, vad vi gör hos pappa? (barnet förstår av sammanhanget att 
frågan skall kopplas till pappa och upprepar förhörsledarens upprepade ord "sämst", 
dvs. inlärning från förhörsledaren sker) 
 
senare forts. sid. 5 
F: Har det hänt någonting där som du tycker är tråkigt när du är hos pappa? 
(förhörsledaren kopplar här ledande ihop tre idéer, nämligen "hänt någonting", "tråkigt" 
och "hos pappa"; "tråkigt" används här för andra gången) 
M: Eee nej (motsvar på upprepad ledande fråga) 
F: Har det hänt någonting och någon gång hos pappa som du tycker är tråkigt? (trots 
ett klart motsvar upprepar förhörsledaren med en synonym fråga med samma tre 
begrepp, dvs. barnets svar respekteras inte utan förhörsledaren biter sig fast i sin idé) 
M: Att dagbarnen kommer (tänker ut ett annat svar; F var inte nöjd med ett nej) 
 
senare forts sid. 6 
F: Jaha det har inte hänt något annat då som du tycker är tråkigt som du tycker illa 
om? (förhörsledaren upprepar igen idéerna "hänt något", "tråkigt" och förstärker med 
"tycker illa om"; ledande i riktning mot negativt material)  
 
senare forts sid. 6 
F: Har det hänt någonting när du har badat när pappa har varit med, att du har blivit 
rädd? (ledande; "pappa" förknippas i frågan nu med "hänt någonting", "badat", "rädd")  
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M: Nej (motsvar)  
F: Är det någon annan som har blivit rädd när ni har varit och badat? (ledande i 
negativ riktning; ordet "rädd" upprepas) 
 
senare forts. sid. 7 
F: Jaha, du har du berättat för någon annan tant att det har hänt någonting när du har 
varit hos pappa? (ledande bekräftelseteknik, dvs. hänvisar rätt eller fel till sådant som 
barnet tidigare skall ha sagt; idéerna om "hänt någonting" och "pappa" kopplas ihop och 
förs fram än en gång; press föreligger)  
M: Ja (medsvar på upprepad ledande fråga) 
 
senare forts. sid. 7 
F: Det måste göra ont det? (ledande i stark påståendeform- "måste göra ont"; barnet har 
inte sagt något om "ont" i förhöret) 
M: Mm (obestämt svar) 
 
senare forts. sid. 7 
F: Jaha, gör det ont det? (ledande, upprepande av "ont") 
 
senare forts. sid. 7 
F: Jaa vad gör du då? (förutsätter att M "gör" något) 
M: Eeee jag gråter ("gråter" ligger nära tillhands som association på det av 
förhörsledaren införda temat "ont"; observera tvekan i svaret)  
 
senare forts. sid. 8 
F: Gör ni någonting som han blir arg på? (ledande; "arg" förknippas med fadern) 
M: Nej (motsvar) 
 
senare forts. sid. 8 
F: Gör han något annat? (pressar) 
M: Nej (motsvar) 
F: Har han aldrig gjort någonting annat, har t ex slagit dig någon gång? (upprepar 
press; ledande, föreslående "slagit") 
M: Han har ee boxat mig i magen det har han gjort.  (medsvar på ledande fråga; 
observera tvekan "ee")  
 
senare forts. sid. 9 
F: Slår han hårt i magen? (ledande, maximeringsbeteende "hårt") 
M: Yes jättehårt (använder förhörsledarens ord "hårt" i förstärkt form) 
 
senare forts. sid. 9 
F: Slår han någon mera då som du har sett? (förutsättande, ledande, hamrande med 
"slår") 
.... 
F: Har han slagit någon mer än dig som du har sett? (förutsättande, pressande, ledande, 
hamrande med "slagit")  
 
senare forts. sid. 9 
F: Har han slagit honom också? (ledande "slagit honom"; förutsättande att M har blivit 
slagen; hamrande med "slagit") 
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M: Mm (obestämt svar) 
 
Forts. sid. 10: 
 F: Har han slagit den andra Dag? (ledande, hamrande) 
 
senare forts. sid. 10 
F: Blir han ledsen då? (ledande; M har inte sagt något om "ledsen" tidigare) 
M: Ja (medsvar på ledande fråga) 
 
senare forts. sid. 10 
F: Blir du ledsen? (ledande; förhörsledaren upprepar nu sin idé tillämpad på M) 
 
senare forts. sid. 11 
F: ...Var händer det där någonstans då, händer det inne i lägenheten? (ledande)  
M: Ja (medsvar på ledande fråga)  
 
senare forts sid 11-12 
F: Hur länge har du haft ont i magen när han har slagit dig då, hur länge har du ont 
efteråt? (förutsättande att haft ont i magen, förutsättande att han slagit, hamrande, 
upprepar "ont", som förhörsledaren använt tidigare)  
M: Eee se kanske några minuter (tvekan, osäkerhetsmarkören "kanske")  
F: Några minuter, har du haft ont några timmar efteråt? (maximeringsbeteende, dvs. 
förändrar minuter till timmar; upprepar "ont") 
M: Några dagar också (förstärker ännu mer - vill vara tillags?) 
 
senare forts. sid. 12 
F: Var det vinter var det mörkt och så ute? (ledande) 
 
senare forts. sid. 14 
F: Har han slagit Dag någon gång hårt i magen? (ledande, hamrar, 
maximeringsbeteende "hårt") 
M: (gäspar; svarar inte) 
 
senare forts. sid. 14 
F: ....kändes det något konstigt i magen? (ledande, föreslår "konstigt")  
M: Det gjorde det. (medsvar på ledande fråga)  
 
senare forts sid 15 
F: ,....har han sagt någonting till dig pappa att du aldrig får berätta eller någonting 
sånt? (ledande, föreslår vad fadern skall ha sagt)  
M: Nej (motsvar på ledande fråga) 
 
Frekvensanalyser 
Frekvensen av vissa återkommande ord i förhöret har beräknats. Resultatet framgår av 
tabell 1, men enstaka förbiseenden av ord kan ha skett, vilket inte torde förändra 
resultatbilden nämnvärt.  
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Tabell 1. Frekvenser av vissa upprepade ord i förhöret 
 
                                      Förhörsledaren        Morgan 
 
"slå/r/, slog, slagit, 
boxat, klippt till"                   26                       9 
(ref. till fadern) 
 
"hänt, hände, händer"           14                      0 
(ref. till fadern) 
 
"mage/n/"                              9                        1 
 
"tråkigt"                                 4                       0 
 
"ont"                                      5                       1 
 
"rädd"                                    3                       0 
 
"ledsen"                                 2                       0 
 
Tabell 1 bestyrker påverkan och hammarteknik i polisförhöret.   
 
5. Medsvar efter det att ledande frågor eller ledtrådar tidigare förekommit saknar i 
allmänhet sakligt värde, speciellt när förhörsledaren som i detta fall är ensidig. Det 
förekommer motsvar på ledande frågor. Dessa motsvar talar emot att fadern skulle ha 
misshandlat Morgan.  
 
6. Det förekommer brist på preciseringar, dvs. vaghet. 
 
7. Det är uppenbart att förhörsledaren svarar för merparten av talet och därmed 
informationen. Morgan för inte fram någon egen berättelse. Det är förhörsledaren som 
dominerar talutrymmet. Detta preciseras i tabell 2, vilken även den skulle kunna vara 
behäftad med enstaka förbiseenden som inte förändrar resultatbilden på något 
betydelsefullt sätt. 
 
Tabell 2. Ordmängdsanalyser för polisförhör med Morgan 000210 
 
                                                Förhörsledaren           Morgan 
 
Totalantal yttranden/repliker        196                        193 
 
Totalantal ord i förhöret               1479                       782 
 
Variation i ord per full sida         75-149                   32-87 
(minsta mängd, största mängd) 
 
Variation i yttrandenas längd  1,1,1- 21, 25, 34    0,0,0 - 19, 20, 29 
(tre kortaste, tre längsta anges) 
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Yttrandenas medelantal ord           7,55                      4,05 
 
Antal ett-ordsyttranden                    12                        61 
 
Antal noll-ordsyttranden                   0                         18 
(dvs. inget svar, mm, äh, eeh 
 gäspning, m.fl. obestämda uttryck)  
  
Av tabell 2 framgår att förhörsledaren dominerat genom att uttala 65 procent av 
mängden ord (totalt 2261 ord) och att det inte förekommer någon berättelse ö. h. t. Den 
förhördes längsta yttrande är t ex kortare än förhörsledarens längsta yttrande. Dessutom 
förekommer hela 61 st ett-ord-svar från den förhörde.  
 
Den sammanfattande bedömningen av polisförhöret 000210 med Morgan är att det enda 
av sakligt värde utöver allmänna upplysningar  från barnet är några motsvar på ledande 
frågor. Barnet har inte fått avge någon berättelse på egna villkor. De här preciserade 
utredningsmetodiska bristerna är av sådan art och omfattning att det inte går att uttala 
sig om huruvida något utöver det vardagliga samspelet i en familj har inträffat. Det är 
väl känt att barn kan avge svar utifrån föreställningar om vad de tror att den vuxne vill 
ha för svar (se t ex Doverborg & Pramling, 1992) och den sociala svarsbenägenheten är 
även sådan att barn svarar på logiskt bisarra frågor (se t.ex. Hughes & Grieve, 1980). 
Morgan är dessutom sannolikt, på ett här inte klargjort sätt, påverkad av tidigare samtal 
med frågor. Eventuell påverkan från modern berörs inte alls i förhöret som strategiskt 
sett ensidigt inriktas på att förknippa fadern med något negativt skeende. Förhöret är 
givetvis inte etiskt acceptabelt, då detta ledande sätt att förhöra kan skada relationen 
mellan barnet och fadern.  
 
 
Polisförhör 1 med Dag Andersson, 7 år, 000210  
kl 10.31 - 10.57, (26 minuter, 15 sidor)  
 
Förhöret ägde rum på polishuset i Väststad med samma förhörsledare som i föregående 
förhör. Dialogutskriften är inte bestyrkt. Förhöret äger rum strax efter förhöret med 
brodern och  förhörsledaren har med sig förhandsuppfattningar från det föregående 
förhöret in i nästa. Det andra förhörets innehåll är därför inte oberoende av det första 
förhörets innehåll vad gäller förhörsledarens inverkan. En förhörsledare kan även t.ex. 
genom att ha en förväntan, ge ledtrådar och rikta förhöret likartat åstadkomma likheter 
mellan svaren i två förhör rörande samma familj.  Vad gäller tillförlitlighet kan det 
därför bedömas som mindre lämpligt att använda samma förhörsledare i dessa båda 
förhör.  
 
1. Sanningsfrågan diskuteras inte heller i detta förhör med det förhörda barnet och inte 
heller diskuteras frågan om vad som förevarit mellan barnet och modern i de aktuella 
frågeställningarna.   
 
2. Utredningsstrategiskt har förhöret samma ensidigt negativa inriktning mot fadern 
som det föregående förhöret. 
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3. Vad gäller frågetekniken så har även detta förhör en avsevärd laddning med ledande, 
förutsättande, pressande, upprepade m.fl. påverkande frågor. Det föreligger likheter 
med föregående förhör vad gäller vissa teman som förhörsledaren själv för in. 
Jag skall här ge några exempel. 
F = förhörsledaren; D = Dag 
 
sid. 5 
F: Vad tycker du, brukar det hända någonting då när ni är hos pappa har det hänt 
någonting som inte du tycker om? 
(ledande, "hända/hänt" suggereras två gånger och kopplas till "pappa" och "inte du 
tycker om") 
D: Nej. (motsvar på ledande fråga) 
 
sid. 6 
F: Jaha får ni vara där då? Jaha. Händer det något mer som du inte tycker är roligt? 
D: Nej (motsvar på pressande, ledande fråga) 
F: Ingenting mera, pappa blir inte arg då (pressar, kopplingen "pappa" och "arg" görs 
ledande) 
D: /viskar/ (av F:s efterföljande yttrande att döma är svaret nekande) 
F: Det blir han inte, blir han arg ibland då? (upprepar "arg", ledande) 
D: Ja ibland. (medsvar på ledande och upprepad fråga) 
F: Varför blir han arg? (nämner "arg" förknippat med pappan för tredje gången)  
 
senare forts. sid. 6 
F: Gör han ingenting, tar han inte tag i er? 
D: Nej det gör han inte (motsvar på ledande fråga) 
F: Har han tagit tag i dig någon gång? (upprepar "tagit tag i", ledande) 
D: Nej. (motsvar på ledande fråga) 
 
senare forts. sid. 7 
F: Jaha, gör det ont det? (ledande, för in ordet "ont" liksom i föregående förhör) 
 
senare forts. sid. 7 
F: Det verkar ju kul, har det hänt någon gång att det har blivit någonting när ni har 
badat hos pappa eller någonting sånt där? ("pappa" förknippas med "hänt" än en gång, 
ledande) 
D: Nej (motsvar på ledande fråga) 
F: Att ni  har blivit rädda du eller Morgan? (ledande, för in "rädd" liksom i föregående 
förhör) 
D: Nej (motsvar på ledande fråga)  
 
senare forts. sid. 8 
F: Har han tagit tag i Morgan någon gång som du har sett? (ledande, pappan 
förknippas med "tagit tag i" än en gång) 
D: Nej. (motsvar på ledande fråga) 
F: Har han aldrig gjort det som du har sett? Har han gjort någonting annat mot 
Morgan som du har sett? (ledande, pressar) 
D: Nej. (motsvar på press) 
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F: Har inte du berättat för någon annan att det har hänt någonting med Morgan? 
(ledande bekräftelseteknik; att någon annan uppfattat eller anser sig minnas detta 
betyder inte nödvändigtvis att Dag faktiskt gjort detta)  
 
senare forts. sid. 8 
F: Att han fått ont i magen? (ledande, för in teman från föregående förhör: "ont", 
"magen") 
D: Ja han pappa ..........pappa har slagit Morgan i magen. (medsvar efter ledtrådar från 
förhörsledaren) 
F: Vad sa du vem har sagt? (ledande, för in "sagt" - D har inte påstått att någon sagt 
något av texten att döma) 
D: Morgan har sagt att pappa har slått han i magen, det har jag sett. 
(Formuleringen antyder en möjlighet, nämligen att Morgan eller t.ex. modern har sagt 
detta och att Dag utifrån detta har utvecklat en minnesbild av att han har sett detta, som 
han sedan uppfattar som verklig. Starka formuleringar som "väldigt hårt", "flög mot 
väggen" senare ger visst stöd för att minnesbilden kan vara skapad av Dag.  
Det har säkerligen framgått för Dag att förhörsledaren eftersträvar negativt material om 
pappan och ledtrådar till sådant har upprepat givits. Svaret är därför inte tillförlitligt, 
vilket även gäller den fortsatta utvecklingen av detta tema och temat om att "ta tag i"; 
jfr även motsägelsen i förhållande till tidigare motsvar)  
 
senare forts. sid. 12 
D: Jag tror att det var så då var jag bara liten så att jag sa så här att pappa att pappa 
hade slagit mig så att jag dog en liten stund. För jag var så liten jag sa så fast jag hade 
så ont.  
F: Kommer du ihåg det? 
D: Ja mamma sa det 
F: Sa mamma det? 
D: Mm 
F: Kommer du ihåg det själv? 
D: Nej  
(Förhörsledaren agerar här prövande och får klarlagt att Dag sannolikt fått sin 
minnesbild från mamma. Detta klarläggande får naturligtvis konsekvenser även för 
värderingen av andra uppgifter i förhöret, där liknande kontrollfrågor inte har ställts. 
Sekvensen är givetvis av intresse även för värderingen av de uppgifter som brodern 
Morgan lämnat i sitt förhör. Även denne skulle kunna ha avgett svar, vilkas innehåll 
härrör från modern. Det här klarlagda förhållandet skulle kunna förklara motsägelser i 
materialet. De uppgifter bröderna har fått från mamman kan motsäga vad de själva 
minns och på olika ställen i förhören kan svar ha lämnats med dels dem själva som 
ursprunglig källa och dels modern som ursprunglig källa. I minnessammanhang är det 
för övrigt inget ovanligt att den som minns gör källförväxlingar, t ex själv tror sig ha 
varit med om något som någon annan berättat eller som den som minns endast tänkt 
men inte varit med om, se t.ex. Johnson et al, 1993).  
 
senare forts. sid. 14 
F: Men du hade ont dagen efter när du tryckte där. Är du rädd för din pappa? (ledande 
påstående plus ledande fråga) 
D: Nej. (motsvar på ledande sammanhang och ledande fråga) 
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senare forts. sid. 14 
F: ....När pappa slog Morgan hur hårt hörde du att Morgan skrek då, har du sagt det 
till någon. (dubbelt förutsättande, dubbelfråga) 
D: Nej (går ej att avgöra vilken av frågorna D besvarar) 
F: Skrek Morgan i alla fall kommer du ihåg det? (använder nu ledande fråga om något 
som i föregående fråga framställdes förutsättande; "skrek" upprepas) 
D: Jo (medsvar efter förutsättande respektive ledande fråga) 
F: Hur hårt skrek han då, hur högt? (förutsättande och ledande; "skrek" används för 
tredje gången; maximeringsbeteende - "hårt", "högt") 
 
Frekvensanalys 
Frekvensen av vissa ord i detta polisförhör har beräknats och framgår av  tabell 3.  
 
 
 
Tabell 3. Frekvenser* av vissa ord i polisförhör med Dag 000210. 
 
                                     Förhörsledaren         Dag 
 
"händer, hände, hänt"             15                      1 
(ref pappan) 
 
"gör, gjorde, gjort"                   19                    0 
(ref. pappan) 
 
"slå, slog, slagit, slag"              19                     8 
(ref. pappan) 
 
"ta/r/, tagit tag i, tar i"              6                      0 
 
"mage/n/"                                  3                      3 
 
"ont"                                         9                      1 
 
"arg" (ref. pappan)                    5                      1 
 
"hårt" (slå etc.)                          6                      1 
 
"rädd/a"                                     2                      0 
 
"skrek" (ref. barn)                      4                      0 
 
"inte tycker om, 
tycker illa om, 
inte tycker är roligt"                  3                      0 
(ref barn) 
 
* enstaka förbiseenden kan ha skett vid frekvensräkningen. Observera att vissa 
negationer, t ex "gör inte" inte ingår.  
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Tabell 3 visar pressen från förhörsledaren i riktning mot att pappan skall ha gjort något 
negativt.  
 
4. Som framgått i exemplen på punkt 3 så förekommer ett antal viktiga motsvar på 
ledande och förutsättande frågor. Dessa bedöms ha sakligt värde, men behöver inte med 
säkerhet vara korrekta.  
 
Sammanfattningsvis är detta förhör liksom det föregående felaktigt genomfört såväl 
strategiskt som i frågeteknik. Som påvisats har det förekommit omfattande ledande 
information och press i riktning mot att pappan skall ha gjort något. Det utreds inte alls 
hur uppgifter kan ha uppkommit i samspelet med modern och andra. Det framkommer 
för en uppgift efter kontrollfrågor att denna uppgift härrör från modern. Detta kan 
naturligtvis vara fallet för många andra uppgifter i detta förhör och även för brodern i 
det föregående förhöret. Även för detta polisförhör gäller att sättet att genomföra 
förhöret är partiskt i den föreliggande konflikten och inte etiskt acceptabelt gentemot 
barnen och fadern.  
 
Polisförhör 2 med Dag Andersson, 8 år, 010113, klockslag saknas, 15 sidor (varav 
13 opaginerade). Ca 11 månader efter första förhöret.  
Förhöret har förmodligen ägt rum på polishuset i Nordstad, men det framgår inte klart. 
Någon anledning till förhöret finns inte angiven. Förhörsmaterialet består av dels ett 
sammanfattningsprotokoll på två sidor med paginering och dels en icke sidnumrerad 
dialogutskrift. De ligger i fel tidsordning, då innehållet i sammanfattningsprotokollet 
tillkommit efter innehållet i dialogutskriften. Båda materialen är obestyrkta. Inte heller 
barnet som bör kunna skriva har fått teckna ett bestyrkande av att det fått kontrollera 
sammanfattningsprotokollet. Klockslag för påbörjande och avslut av videoförhör 
saknas. Klockslag för påbörjande och avslut av materialet i sammanfattningsprotokollet 
saknas. Ingen anges ha deltagit vid förhören utöver förhörsledaren.  
 
1. Sanningsfrågan diskuteras inte med Dag. Inte heller diskuteras frågan om att skilja på 
uppgifter från hans mamma och uppgifter från honom själv (se kommentar till 
föregående förhör).  
 
2. En viktig bakgrundsförutsättning vid detta förhör är att inlärning har skett genom 
tidigare förhör med ledande och förutsättande frågor och att även andra samtal har skett 
med barnen vilkas innehåll är oklart. Vad som avhandlats mellan modern och barnen 
har inte framgått. Det är naturligtvis en uppgift för en utredare att utreda betingelser 
som inverkar på uppkomsten av de uttalanden som barnen gör och att som utredare 
uppträda objektivt.  
 
3. Sammanfattningsprotokollet tas här upp särskilt. Innehållet uppkommer först efter 
det att barnet gått igenom det övriga förhöret.  
 
sid. 1-2 sammanfattningsprotokoll 
Det har inte alls framgått varför barnet inte önskade få detta material inspelat på video, 
bara att det inte ville. Det kan således finnas flera motiv. Ett av dessa möjliga motiv kan 
vara att barnet vet att det som sägs inte är sant eller helt sant och att barnet inte vill att 
pappan skall få se detta på bandet. En annan möjlighet kan vara att barnet inte anser sig 
kunna relatera material av denna karaktär inför videokameran. En ytterligare möjlighet 
är att barnet under förhörspressen med "ja" vidgår att det skulle finnas mer material som 
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egentligen inte finns och söker på detta sätt ta sig ur situationen och vinna betänketid. 
Det framgår på sid. 3 om brodern Morgan att "han inte ville prata idag". Det framgår 
inte alls varför, men möjligen kan det finnas något samband mellan Dags och Morgans 
agerande denna dag, t.ex. att de har ett gemensamt motstånd mot att bli förhörda.  
 
Det obestyrkta sammanfattningsprotokollet kan även på andra grunder anses icke 
tillförlitligt. Det borde i detta fall varit i form av ett processreferat, dvs. med samtliga 
frågor och svar upptecknade. I den form det nu har är det svårt att se vilka förutsättande, 
ledande, pressande etc. frågor och påståenden som kan ha förekommit. Det framgår inte 
heller om och hur det anförda har diskuterats mellan Dag och dennes mamma.  
Möjligen är det moderns inställning som Dag återger på slutet, när han säger "jag vill 
aldrig träffa pappa mer". Ur källkritisk synpunkt måste materialet förkastas. 
 
Om det som sägs är korrekt så är det svårt att förstå varför det skulle vara så 
anmärkningsvärt att fadern skulle ha vidrört Dags snopp i närvaro av hans två bröder 
och sin egen sambo/hustru. En nära tillhands liggande tolkning är att det funnits någon 
praktisk anledning, t.ex. att det hängt någon tygtråd eller liknande på den. Det kan ha 
varit något som Dag inte uppfattade. Det som  inträffat rubriceras tydligen "Att han 
leker snoppleken". En intressant fråga är naturligtvis vem som myntat begreppet 
snoppleken, men den frågan verkar inte ha ställts. Ordet snoppleken verkar inte stämma 
väl överens med vad Dag berättar. Det Dag berättar stämmer inte alls med vad brodern 
Morgan berättar om snoppleken.  
 
Om händelsen från badkaret inträffat så framgår en rimlig tolkning av brodern Morgans 
uppgifter om hårtvätt och schamponering. Det är inget ovanligt att barn upplever starkt 
obehag i samband med detta och verkar kunna uppfatta sådant som övergrepp. Detta 
torde vara en typ av fenomen mellan föräldrar och barn med avsevärda basfrekvenser. 
Det är snarast anmärkningsvärt att Dag endast rapporterar om "1 tillfälle", då fenomenet 
torde vara upprepat. Händelsen kan vara formulerad utifrån ett s.k. minnesskript, dvs. 
ett generaliserat minne av ett antal hårtvättar, vilket kan ha omvandlats till en händelse 
när omgivningen utövat tryck i den riktningen. Det nämns inte ett ord om hårtvätt i 
uppgifterna i sammanfattningsprotokollet, vilket inte utesluter att Dag liksom brodern 
nämnt detta.  
 
5. Utredningsstrategiskt är förhöret ensidigt inriktat mot att få fram negativt material 
rörande fadern. Förhöret inriktas inte mot förhållanden kring modern och mot 
uppkomstbetingelserna för utsagor om fysiska och sexuella transaktioner mellan fadern 
och barnen. Vad har sagts mellan modern och barnen? Vad har sagts mellan andra 
vuxna och barnen?  
 
4. Frågetekniskt är förhöret laddat med förutsättande, ledande, pressande och upprepade 
frågor.   
 
sid. 3 
D: Då fick jag berätta om hur...som jag ska berätta nu, hur det var hos mamma och 
pappa. (Detta är exempel på ett felaktigt minne. Det framgår av videoutskriften att det 
inte efterfrågades hur Dag hade det hos mamma. Dessutom är ordet "berätta" inte 
adekvat, när det var frågan om ledande och pressande utfrågning.)  
 
 



 
12

sid. 4  
Till exempel: 
D:...han blir arg så fort så slår han.  
(Uttalanden av detta slag dyker snabbt upp i detta andra förhör och kan jämföras med 
vad barnet sade i det första och jämföras med den inlärning som skedde i det första 
förhöret. Se t ex första förhöret med Dag, sid. 5) 
F: Vad tycker du, brukar det hända någonting då när ni är hos pappa har det hänt 
någonting som inte du tycker om? (suggererar med ”hända”, ”hänt”) 
D: Nej. (motsvar) 
 
Senare i det första förhöret för förhörsledaren in ordet "arg" tre gånger på sid. 6. Det är 
det ordet som Dag nu använder i förhör nummer två.  
På sid. 5 i det andra förhöret finns t ex följande sekvens: 
F: Hm, var någonstans brukar det träffa på kroppen? (förutsättande att det träffar på 
kroppen) 
D: Var som helst. (generaliserande medsvar, fabuleringstecken) 
F: Var någonstans har det träffat på din kropp? (förutsättande, visar att F vill ha någon 
speciell del "var", anger att ej nöjd med svaret) 
D: I magen. (Dag ändrar föregående svar till en speciell del) 
F: Någon annanstans? (pressar, visar att vill ha mer) 
D: Bak på ryggen. (Dag följer med och lägger till en kroppsdel till) 
F: Har det gjort ont? (ledande)  
D: Ja. (medsvar på ledande fråga)  
F: Väldigt ont? Har du gråtit? (dubbelfråga, dubbelt ledande, maximeringsbeteende -
"väldigt") 
F: Har pappa sett att du har gråtit? Vad har han sagt då? (dubbelfråga, ledande, sista 
frågan förutsättande) 
 
senare forts. sid. 5 
F: Du vet ibland när man ramlar så kan man ju få någonting som kallas blåmärken, har 
du sett om du fått det någon gång efter pappa slagit dig? (ledande, för in begreppet 
blåmärken) 
D: Ja (medsvar på ledande fråga)  
 
senare forts. sid. 6 
F: Nej. Slår hon dig när hon blir arg Lena? Det gör hon inte. Men hon gapar och 
skriker då? (ledande, ledande, maximeringsbeteende - "gapar" och "skriker")  
D: Hm. (obestämt svar) 
 
senare forts. sid. 7 
F: Men du den här stor-Dag, är hon likadan mot honom också när han gör bus då? Blir 
han också ledsen då? (dubbelfråga, ledande, förutsättande, ledande, 
minnesfel/omtolkning av orden "tråkigt" och "dåligt" i föregående svar; det har ej 
nämnts att stor-Dag gör bus)  
D: Ja. (obestämt medsvar, går inte att säga vilken av frågorna svaret avser)  
F: Har du sett att pappa slagit stor-Dag? (ledande) 
D: Nej... (motsvar på ledande fråga)  
F: Nej, har du sett om pappa slagit Morgan? Hur gör han då när han slår Morgan? 
(dubbelfråga, ledande, förutsättande) 
D: Samma sak. (medsvar på förutsättande fråga)  
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sid. 8 
F: ....är du rädd? 
D: Ja. (medsvar på ledande fråga; jfr nej-svar på liknande fråga sid 14 i första förhöret, 
i vilket förhörsledaren inför begreppet "rädd" för pappa)  
 
sid. 9 
F: ...Hm, finns det nåt mer som pappa har gjort med din kropp? (pressande, ledande) 
D: Ja, men det vill jag inte berätta. (medsvar på pressande och ledande fråga) 
F: Det finns nåt mer då? (upprepar press) 
D: Ja. (medsvar på press)  
 
sid. 10 
F: Du vill inte det, kan du skriva det, tror du? Du kan viska det till mig, nej. När vill du 
berätta det? (press, press, press) 
D: Kanske när Morgan har berättat klart.  
(här framkommer en koppling till Morgan vad gäller denna del av uppgiftslämnandet)  
 
senare forts sid. 10 
F: Ja, kan du berätta för mig idag tror du då? Hm. Då får du gärna göra det, Dag. Hm. 
Vill du berätta nu? (press och övertalning) 
D: Nej.  
 
sid. 12 
F: Hm, du kanske ska bli pilot när du blir stor? 
(olämpligt söka skapa annan relation i förhöret)  
 
sid. 13 
F: Att läsa ja. Det så klart, du är så duktig på det. Tror du att du skulle kunna berätta 
vad det är som pappa gör mer med din kropp Dag? Om du tycker att vi har pratat 
färdigt om att han slår dig? 
(blandar in irrelevanta frågor, pressar, förutsättande, övertalar) 
D: Ja, det har vi fast han, det finns...mer som han gör med våran kropp. (tar över 
förhörsledarens formulering) 
F: Finns det nåt mer han gör med din kropp? (ledande, upprepar än en gång, pressar)  
D: Nej (motsvar på ledande fråga) 
F: Förut sa du att det fanns nåt mer som han gjorde med din kropp. (argumenterar 
emot, upprepar ledande fråga) 
D: Ja, en sak men det vill jag inte berätta mer.  
F: Nej. Tror du du vill berätta det någon gång? (övertalar) 
D: Ja. (medsvar) 
F: När tror du du vill det? (övertalar)  
 
Sammanfattningsvis så är strategi och frågetekniker sådana att förhöret inte har sakligt 
värde. Objektivitetsprincipen iakttas inte när förhöret ensidigt inriktas mot att få fram 
fel rörande pappan samtidigt som utredaren underlåter att i barnförhören gå in på 
mamman och på utsagornas uppkomst i samspel med andra personer. Förhöret måste 
bedömas som partiskt och etiskt icke acceptabelt.  
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Polisförhör 2 med Morgan Andersson, 8 år, 010130,  
utan klockslag för start och avslut (18 sidor). Förhöret görs nästan 12 månader 
efter det första förhöret.  
Förhöret har ägt rum i polishuset i Nordstad. En annan förhörsledare än den som förhört 
brodern Dag 17 dagar tidigare har genomfört förhöret. Det framgår inte om denna 
förhörsledare har tagit del av detta förhör på video eller i utskrift eller genom muntlig 
överföring, varför möjligheten till beroende inte är klarlagd. Ingen annan anges ha 
deltagit i förhöret. Som anledning till förhöret uppges endast "Misshandel och sexuellt 
utnyttjande". Att skriva (och tänka?) på detta sätt utgör dålig saklighet och dålig etik. 
Det bör rimligen stå "Misstanke om..." eller liknande.  
 
1. Sanningsfrågan diskuteras inte med Morgan. Frågan om att han skall skilja på egna 
uppgifter och uppgifter från mamman diskuteras inte heller. Inte heller diskuteras 
moderns eventuella påverkan.  
 
2. Utredningsstrategiskt är förhöret ensidigt inriktat mot att ta fram negativa uppgifter 
rörande fadern.   
 
3. Frågetekniskt innehåller även detta förhör felaktig frågeteknik.  
 
sid. 2 
F: Vet du varför du är här hos mig idag? 
M: Ja för att det finns att berätta? (F frågar inte vem som påstått detta?) 
F: Vad är det du skall berätta för mig? 
M: Alla sånna där, om min pappa och sånt? (F frågar inte hur M vet detta?) 
 
sid. 3 
M: Här har jag en lapp som jag har skrivit, när vi var på Blåklockan. 
... 
M: Ja det är en lapp som, ja en karta hur det var, när, om min pappa och den där, den 
där, snoppleken.  
(Har Morgan gjort detta på eget initiativ eller har han haft hjälp med idén eller 
utformningen? På sid. 17 säger Morgan att "Det här har jag ritat hos mamma. Och 
berättade det" och han anger att han ritade den i "förrgår eller i går" - är det samma 
ritning som avses?)  
 
sid. 3 
M: Här är verandan, där står Dag och jag, och då stod pappa här och då står Dag här 
någonstans och där står pappa och där står Lena bredvid TV. Hon säger så här: Vill du 
vara med och leka och vifta på snoppen, sa hon.  
F:? Vem sa det? 
M: Lena till oss när vi står här. Här kan du läsa vad det står. (Har någon hjälpt Morgan 
att skriva detta? När har detta skrivits ner i förhållande till när det påstås ha uttalats? 
Vilka möjligheter till missuppfattning av vad som sades fanns? Jfr t ex ord som "opp", 
"pop", "koppen", "droppen" och "snoppen". Det är inte möjligt för vuxna eller barn att 
minnas uttalanden i samtal ordagrant, vilket visats i internationell forskning och vid 
undersökningar på Örebro universitet (se t.ex. Edvardsson & Sund, 1998; Gunnarsson 
& Kolterjahn, 1997). Bortfall, förvrängningar, omtolkningar, förväxlingar, överdrifter 
osv. är vanligt förekommande fenomen vid samtalsminne.  
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sid 4 
M: Då ser jag bara, då ser jag bara pappa, då hör jag bara dom vifta på snoppen, 
ohörbart, och och Lena säger så här, Vill ni vara med? 
F: Ja. Så när du kommer in här, hör du då att pappa viftar med snoppen, då? (ledande) 
M: Ja ser.  
F: Du ser det. Men du gjorde ett ljud, vad är det för ljud, du visar eller du gör och så 
gjorde du något med handen, vad är det för något? (argumenterar och påstår utifrån 
något som verkar ha sagts tidigare?) 
M: Nej jag gjorde inte, dom viftade på snoppen. (motsvar)  
F: Ja. Höll pappa i snoppen då? (ledande, anger inte vems snopp) 
 
sid 4 
F: Hur ser pappas snopp ut när du kommer in där? Snoppen, hur ser pappas snopp ut? 
M: Ohörbart, åker upp och ned.  
F: Upp och ned. Rör han vid snoppen? (ledande) 
M: Nej. (motsvar på ledande fråga)  
F: Nähä 
F: Och stor-Dag, alltså inte din lillebror utan. 
M: Han gör samma sak. 
F: Han gör samma sak. Rör han vid sig? Rör han på sig själv med handen eller något 
sådant? (ledande)  
M: Nej. (motsvar på ledande fråga)  
F: Hurdan är hans snopp då? 
M: Han, det är precis samma sak, fast han skrattar. 
(Om detta skulle ha inträffat, så tyder bland annat "skrattar" på att det har rört sig om 
något familjebus. Varken Morgan eller Dag verkar ens ha blivit vidrörda i så fall. Det 
finns här anledning påpeka att nakenhetsnormer kan skilja sig en hel del mellan 
familjer, se t ex Friedrich et al. (1991) 
 
 
sid. 5 
F: Har det hänt någon mer gång den här leken med snoppar? 
M: Nej. (motsvar på ledande fråga)  
 
sid. 5-12 
På dessa sidor finns en mängd förhörsmaterial om tvättning, schamponering, duschning 
etc. i badkaret. Barnet uppger att det upplevt obehag i samband med detta. Allmänt sett 
kan barn uppleva t.ex. hårtvätt som mycket obehaglig. Det går inte utifrån 
beskrivningarna, som tas fram med hjälp av ledande frågeteknik och som dessutom 
verkar ha diskuterats med andra tidigare, att avgöra om vad som förevarit skulle avvika 
från vad som kan bedömas tillhöra normalvariationen i familjer.  
 
 
sid. 13-18  
På dessa sidor finns förhörsmaterial om att pappan skulle ha slagit barnen. 
Förhörsledaren inleder på sid. 13 med att genom ledande bekräftelseteknik hänvisa till 
att Morgan "nämnt någonting med en box". Det är en av uppgifterna i det första 
förhöret som här återkommer. I det första förhöret förekom ledande frågor och press 
och på sid. 8 föreslog förhörsledaren följande: 
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F: Har han aldrig gjort någonting annat, har t ex slagit dig någon gång? (ledande, 
föreslår att fadern slagit) 
M: Han har ee boxat mig i magen det har han gjort. 
(med någon tvekan "ee" så kommer här uppgiften om "boxat" första gången, men den är 
inte tillförlitlig under sådana uppkomstbetingelser) 
Uppgiften om "boxa" i det andra förhöret kan vara ett resultat av felaktig förhörsteknik 
och inlärning i det första förhöret.  
 
sid. 14 
F: När du fick den här boxen i magen? Gjorde det ont? (ledande) 
M: Ja, väldigt ont. (medsvar) 
F: Blev det blåmärken eller något sådan efter? (ledande) 
M: Nej, det blev ingenting. (motsvar på ledande fråga) 
F: Det blev inget ting? (ifrågasätter svar) 
F: Det gjorde väldigt ont, var det ont länge? (ledande, maximeringsbeteende - "länge")  
M: Nej bara tappade andan. 
F: Du tappade andan. Stod pappa upp när gav dig boxen i magen? 
M: Mh. 
F: Vad det jätte hårt? Kan du visa hur pappa gjorde? (dubbelfråga, ledande, 
maximeringsbeteende - "jättehårt") 
M: Liksom och, ohörbart 
F: Är det svårt, att beskriva? 
M: Ja. Jag tittade inte på, jag tittade åt annat håll.  
 
Det sätt att förhöra som exemplifieras i denna sekvens kan inte bedömas leda till 
tillförlitliga uppgifter.  
 
4. Frågan om minnenas tillförlitlighet aktualiseras i ett antal sekvenser på olika ställen i 
detta förhör. Jag skall återge några av dessa. 
 
sid. 6 
M: Nej kommer inte ihåg. 
F: Du kommer inte ihåg. 
M: Det var rätt länge sedan.  
 
sid. 7 
F: Men efter har du inte besökt pappa? 
M: Nej. Jag tror någon, jo någon gång har jag gjort det, kanske inte mer än 10, ungefär 
5, jag kommer inte ihåg något ting.  
 
sid 12 
F: Vet du när den här duschningen var? Var det också i somras eller tidigare? 
M: Det var också den tiden, jag kommer inte ihåg alls när det var, det var varje fall 
längesedan.  
 
sid. 14 
F: ...Hade ni busat kanske på skoj. Inte du och pappa utan du och Dag tänkte jag på? 
M: Ja kommer inte ihåg någonting, för det var, det väldigt längesedan.  
F: Det var väldigt länge sedan. Kommer du ihåg hur gammal du var? 
M: Tror det var 6 eller 7.  
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sid. 15 
F: Mh. När var det? 
M: Jag tror det var länge sedan.  
 
sid. 15 
F: Vad träffade slaget? 
M: Det kommer jag inte ihåg, för det var otroligt länge sedan. 
F: Otroligt länge sedan. Vet du varför du fick det här slaget? 
M: Nej för jag kommer inte ihåg någonting.  
 
sid. 16 
F: Vet du om det är en eller två gånger som du har fått slag med öppen hand? 
M: Jag tror att det är två eller en. (återger F:s förslag) 
F: Mh. Du vet, du kommer inte ihåg längre. 
M: Nej. 
 
sid. 16 
F: Finns det någon annan gång som du har, som en knuten hand har använts? 
M: Det kommer jag inte ihåg 
F: Nej.  
M: Kanske när, det kommer jag inte ihåg. 
 
sid. 17 
F: Var pappa kvar inne i rummet? 
M: Han gick, det kommer jag inte ihåg? 
 
sid. 17 
F: Mh. Berättade du för någon att du hade fått box i magen? Lena kanske? 
M: Jag tror det, men det kommer jag inte ihåg.  
 
sid. 18 
F: Mh. Vill du åka till pappa? 
M: Nej 
F: Varför inte? 
M: För jag tycker inte om honom. Han har slagit mig så många gånger. Plus att han 
har gjort mamma, gjort illa mamma också massor av gånger. 
F: På vilket sätt då? 
M: En gång slog han så, hon flög, gjorde, eller illa sig och sen nästa gång äh då gjorde 
hon så här. Sen satte hon sig bara upp och börja göra i ordning. Då blev pappa riktigt 
rädd. Han sa, att hon inte lägger sig ned och gråter. Ohörbart. det gjorde ont på henne 
men hon liksom äh struntade i det och sen började jobba igen. 
F: Har du sett detta? (bra källkritisk fråga) 
M: Nej. Då var jag i magen eller så fanns jag inte. Eller så var jag bebis eller fanns jag 
inte.  
F: Ohörbart. Vem var det som har berättat det för dig då? 
M: Mamma. Ganska nyligen.  
 
Denna sista sekvens tyder på att barnens minnen har påverkats av modern. Observera 
att Morgan här berättar som om han hade observerat förloppet med bland annat 
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relaterande av vad fadern skall ha gjort, känt och sagt. Det är först efter förhörsledarens 
källkritiska kontrollfråga som det framkommer att uppgifterna härrör från modern, men 
naturligtvis också kan vara förändrade av Morgan. I förhöret med Dag 000210, sid. 12. 
finns en liknande sekvens där det efter kontrollfråga framkommer att uppgifter härrör 
från mamma. Kontrollfrågor skulle ha behövts ställas på en mängd punkter i förhören 
med anledning av detta. Så har inte skett.  
Pojkarna bor hos mamman och hon väntar utanför förhörsrummet framgår det av texten 
i detta förhör. Även detta innebär en påverkan av minne och erinring. Det antyds i den 
här återgivna sekvensen att mamman "nyligen" använt det Morgan återger som 
argument för att han inte skall åka till pappa. I denna kamp mellan parterna konstrueras 
barnens minnesbilder. 
 
I övrigt visar sekvenserna att det är svårt att minnas efter lång tid. Episodminnen är 
sårbara. Det finns anledning räkna med många fel i erinringarna som dessutom 
påverkas av moderns, förhörsledarnas och förmodligen andra vuxnas negativitet 
gentemot fadern. När det gått lång tid blir minnen mer påverkbara och mer 
otillförlitliga.  
 
Sammanfattningsvis bedöms svaren i detta förhör som otillförlitliga. 
 
Slutsatser rörande utredningsmetodiken 
Utredningsmetodiken i de fyra polisförhören i detta ärende uppvisar mycket allvarliga 
brister. Sanningsfrågan har inte diskuterats i något av förhören. Inte heller har frågan 
om att skilja på barnens egna respektive moderns uppgifter diskuterats. Samtliga förhör 
är i strid med lagens intentioner ensidigt inriktade mot att söka negativ information om 
fadern. Samtliga förhör innehåller ett avsevärt inslag av felaktig frågeteknik. Det 
förekommer i förhören två mycket tydliga indikationer på att uppgifter härrör från 
modern. På många andra punkter har inte kontrollfrågor ställts rörande var barnen fått 
informationen ifrån. Minnessvårigheter har upprepat uttalats i ett av förhören. Förhören 
har inte berört frågan om vilken påverkan barnen utsatts för före och mellan 
polisförhören - av modern eller andra. Förhören har inte heller tagit upp frågan om hur 
barnen har det hemma hos modern. Förhören är partiska i konflikten mellan parterna. 
Förhören har inte genomförts hypotesprövande utan utifrån en ensidig inriktning på att 
skapa evidens mot fadern.  
 
De svar som lämnas av barnen är uppenbarligen påverkade av åtminstone samtal mellan 
barnen och modern samt av den felaktiga förhörsmetodiken (strategi och frågeteknik) 
och av svårigheter att minnas. Motsägelser förekommer inom och mellan förhören och 
mellan de båda barnens svar - jfr t.ex. de helt olika uppgifterna om den s.k. 
"snoppleken". Uppgifterna har uppkommit i ett konfliktklimat mellan parterna. 
Motsvaren vid förutsättande, ledande etc. frågor bör kunna tillskrivas ett sakligt värde. 
Om det finns något som är verklighetsgrundat i svarsmaterialet rörande händelser som 
skall ha inträffat, så är det svårt att skilja från sådana svar som uppkommit genom 
påverkan utom och inom förhören. Det bör observeras att under de betingelser som här 
råder så kan även uppgifter som uppkommer utan ledande etc. frågor vara felaktiga på 
grund av t.ex. påverkan före och mellan förhören eller påverkan inom förhören i övrigt. 
Barnen vet att de, av den vuxne de är beroende av, förväntas uttala negativa uppgifter 
om fadern. Även förhörsledarnas förväntningar bör vara tydliga för barnen. 
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Min bedömning är att det knappast är någon mening med att diskutera 
tolkningsmöjligheter utifrån ett i flera avseenden otillförlitligt material. Det räcker med 
att konstatera att flera tolkningar är möjliga.  
 
Allmänna kommentarer 
En lätt tillgänglig forskningsöversikt av Cederström (1996) visar att det föreligger stor 
risk för påverkan av barns frågesvar även i mer neutrala situationer, när ledande, 
upprepade etc. frågor ställs. Forskning runt detta finns i internationella facktidskrifter 
och forskningsantologier (se t.ex. Bruck, Ceci & Principe, 2006;   Ceci et al, 1994; Ceci 
& Bruck, 1993; Doris et al, 1992; Goodman et al, 1993; Zaragoza et al, 1995).  
 
Det bör allmänt anmärkas att vårdnads- och umgängestvister emellanåt utmärks  av just 
att relativt alldagliga och små saker omtolkas och blåses upp som argument i kampen 
mellan parterna. Och uppgifter rör ofta många andra frågor än just påståenden om 
sexuella övergrepp eller misshandel (se Nilsson, 1993). Dessutom är det så att 
myndigheter ibland dras in som spelbrickor i kampen mellan parterna - dock kan 
utredare vara omedvetna om detta.  
 
Forskningsdata och erfarenheter från fältet pekar på att anklagelser om sexuella 
övergrepp i en liten andel av detta slag av ärenden konstrueras som argument i kampen 
mellan parterna - medvetet eller omedvetet. Enligt internationell facklitteratur (t.ex. 
Underwager & Wakefield, 1990) tyder forskningsresultat på att i mer än hälften av 
fallen påståenden om sexuella övergrepp uppkomna i samband med vårdnads- och 
umgängestvister inte är sakligt grundade. 
 
De här påtalade basfrekvenserna för vissa fenomen kring vårdnads- och 
umgängestvister måste beaktas i utredningsarbete, t.ex. kan man inte utan vidare utgå 
från att parters påståenden om varandra och om vad barnen skall ha sagt är korrekta. 
Man kan inte heller utgå från att barnen skulle vara opåverkade av den ena eller den 
andra parten. Även det faktum att samtalsminnen enligt forskningen inte bara i 
ordåtergivningen utan även i återgivning av andemening ofta är i varierande grad 
felaktiga manar till försiktighet.  
 
Efterskrift 
Åklagaren valde att inte gå vidare till åtal. I det beslutet har förstås även 
vägts in material, som jag inte granskat, såsom förhör med berörda vuxna. Åklagaren 
hade även tillgång till min kritiska granskning.  
 
Tankefel: en summering 
Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson (2003), Hardman (2009), Reisberg 
(2010). Bakom metodfel finns tankefel. Olika beteckningar för tankefel kan överlappa 
eller stå för likartade fenomen.  
Bland annat följande tankefel kan konstateras eller antyds. 
 
- alternativa hypoteser ignoreras i förhören, t.ex. en alternativ hypotes att uppgifter 
uppstått i samspelet med modern eller en annan alternativ hypotes att uppgifter uppstått 
i samspel med andra barn. 
 
- cirkulär ”logik” tillämpas, dvs. förhören bedrivs med hjälp av flera tankefel på så sätt 
att ett återvändande sker till utgångsföreställningen 



 
20

att fadern begått övergrepp mot barnen, dvs. cirkeln sluts med hjälp av undvikande av 
motevidens, undvikande av arbete med falsifiering av den enda utgångshypotesen, 
ensidigt bekräftelsesökande, undvikande av alternativa hypoteser, undvikande av tecken 
på felkällor, ensidig tolkning av sådant som framkommer osv.   
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- falsifiering eftersträvas inte, dvs. förhören tillgår så att motevidens undviks (se 
vetenskapsfilosofen Popper (1959) angående kravet på falsifieringsarbete vid 
hypotesprövning. Om en utredare inte sökt falsifiera en hypotes så går inte att hävda att 
den skulle gälla – det går inte att veta om den då gäller.  
 
- frågetekniska fel, t.ex. förutsättande, ledande, upprepande, hamrande, pressande etc. 
frågeformuleringar och förhörsledaren talar mycket mer än barnen 
 
- långsamhetsfel, dvs. att det förflyter nästan ett helt år mellan det första och det andra 
polisförhöret med de två pojkarna är ur minnessynpunkt  
inte acceptabelt. Utredningar med minnesmaterial försämras av en i tiden utdragen 
utredningsperiod.  
 
- maximeringsbeteende, dvs. att  suggerera efter mer eller starkare uppgifter 
 
- partiskhet till moderns fördel, dvs. förhörsledaren undviker att pröva vilken inverkan 
modern kan ha haft vid uppkomsten av centrala utsagor 
 
- påverkansfaktorer ignoreras, t.ex. klarläggs inte eventuell påverkan från modern eller 
från andra vuxna eller barn 
 
- tydlighetsfel gentemot barnen, t.ex. klargörs inte syftet med förhören och 
sanningsfrågan och att barnet skall säga ifrån om det inte förstår eller uppfattar att 
förhörsledaren säger något som är fel 
 
- utsageanalys ignoreras, dvs. förhörsledaren eftersträvar inte att klarlägga hur en del 
centrala utsagor uppkommit.  
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter används och preciseras inte 
 
- övertygelsefel, dvs. en utredares övertygelse stör alla operativa moment i 
utredningsarbetet, t.ex. val av hypoteser, urval av frågor, uppföljning av svar, egna 
reaktioner på svar, tolkningar, uppkomst av tankefel osv.    
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