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Sammanfattning. Syftet är att klargöra utredningsmetodiken i ett materialrikt fall med  
återtaganden av påståenden om sexuella övergrepp från två flickor. Förundersökningsmaterialet 
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med inspiration från den s.k. Lundaskolans vittnespsykologi, rättspsykiatriskt utlåtande och 
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Bakgrund 
Advokat AA har 00-12-30 gett mig i uppdrag att i det aktuella målet granska utredningsmetodik 
och tillförlitlighet i  
(a) förundersökningsmaterialet med tonvikt på förhören 
     med barnen 
(b) sakkunnigt utlåtande av leg. psykolog PP 
(c) utsagor i  hovrättens dom 000000. 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relationer till i målet hittills 
aktuella privatpersoner eller utredare. Jag känner till att även docent  DD anlitats för 
dokumentgranskning  i målet. Jag har dock inte haft någon som helst kontakt med denne om 
hans uppdrag och min granskning har genomförts helt oberoende  av dennes arbete. 
 
För tydlighetens skull skall från början klargöras att min granskning inte syftar till något 
ställningstagande till vad som faktiskt inträffat eller till skuldfrågan och jag använder 
uttrycket "påstådda övergrepp", vilket är avsett att vara neutralt. Frågor om 
utredningsmetodik och tillförlitlighet är logiskt skilda från dessa frågor, även om sådana 
frågor bör övervägas när man tar ställning exempelvis till om det kan anses styrkt att någon 
viss händelse inträffat. Utsagor behöver till exempel inte nödvändigtvis vara sanna för att de 
framstår som tillförlitliga och de kan någon gång råka vara sanna även om de bör bedömas 
som otillförlitliga.  
 
Den sakkunniges metodik och material 
Granskningen utgår från vedertagen kritisk-vetenskaplig metodik och lägger stor vikt vid 
objektivitetsprincipen, logik och källkritik (se t ex Edvardsson, 1996; 1997ab; 1998ab). 
Psykologiska forskningsresultat utnyttjas. Granskningen är enbart textanalytisk och 
forskningsbaserad. Jag arbetar med de mig tillställda dokumenten. Jag har erhållit kopia av 
förundersökningsmaterialet, med kompletterande förhör, inkl. videobanden (7 st. barnförhör), 
och PM, protokoll från häktningsförhandling samt protokoll och domar i tingsrätt och hovrätt 
(båda domstolsförhandlingarna) samt PP:s sakkunniga utlåtande, personutredning, 
rättspsykiatriskt utlåtande samt de bakomliggande fyra utredningarna (socialutredning, 
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psykologutredning, medicinsk-psykiatrisk utredning, omvårdnadsutredning) till detta. Vidare 
har jag haft tillgång till vissa bandinspelade vittnesförhör från domstolarna (från modern, 
mormodern, socialtjänstens båda handläggare, skolpsykologen, polisens förhörsledare LP 
och fadern) samt kopia av utredning enligt socialtjänstlagen 50§.  
 
Jag hänvisar i texten hela tiden exakt till det dokument som är aktuellt och ger i vissa fall 
referenshänvisningar till forskning. Jag förutsätter att användare av mitt yttrande i rättsliga 
sammanhang har tillgång till underlaget, då vissa av mina konstateranden enbart kan 
kontrolleras mot underlaget. I en del fall uppvisas utdrag/citat ur underlaget.  
 
Jag tar först upp några viktiga allmänna frågor i anslutning till detta fall av utredningsarbete. 
Därefter behandlas de tre frågeställningarna (a, b, c) i uppdraget i tur och ordning och inom 
var och en av dem redovisar jag de anmärkningar och diskussioner som granskningen 
föranleder. Sammanfattande avsnitt förekommer löpande. Yttrandet avslutas med 
sammanfattande bedömningar rörande utredningsmetodik och tillförlitlighet.  
 
Alla understrykningar i citat har gjorts av den sakkunnige för att ge ökad uppmärksamhet åt 
vissa formuleringar/uppgifter. Språkfel i citerade utskrifter och dokument har bibehållits. 
DiVA-versionen är avidentifierad och årtalet för utredningsarbetet m.m. har satts till 00.  
 
Allmänna frågor 
I detta avsnitt kommer jag mycket summariskt att allmänt beröra vissa frågor som kommer 
att återkomma i det konkreta fallet. I ett annat konkret fall kunde det varit delvis andra 
områden som det funnits anledning att kort kommentera.  
 
1. Logik och tankefel 
Utredningsarbete måste om det gör anspråk på objektivitet eller att hålla vid kritisk prövning 
uppfylla vissa logiska krav (se t ex  Baron, 1994; Edvardsson, 1996, 2003; jfr Popper, 
1983/1997; Sjöberg, 1982). Exempelvis får det inte starta med slutsatsen, göra ett fixt 
antagande om det som skall prövas eller enbart söka bekräfta en enda förklaringsmöjlighet. 
Det får inte heller arbeta med alltför vaga uppgifter och brista i noggrannhet. Det måste i 
många fall arbeta med alternativa förklaringsmöjligheter och inte ensidigt ägna sig åt att 
bekräfta och precisera en förklaring. Alltför ofta anser sig utredare som ägnat sig åt en 
förklaring ha beaktat alternativa förklaringar genom att omnämna dessa och förklara att det 
framkommit inget eller lite i den riktningen. Felet består härvid i att de inte lagt upp 
utredandet så att det framkommit rimligt med information för prövning av de alternativa 
förklaringarna. En vanlig variant kan beskrivas som cirkulär logik: starta med ett 
antagande/övertygelse etc. om vad som inträffat, tolka allt möjligt som stöd för antagandet 
(undvik det som talar emot, undvik alternativa förklaringar) och konstatera därefter att det 
antagna inträffat med hjälp av framtagna evidens. Ett utredningsarbete som rör förklaringar 
måste läggas upp så att det blir möjligt att falsifiera/förkasta förklaringar. Ingen förklaring får 
ges en särställning, där den går fri från kritiskt tänkande och prövning. En 
förhandsuppfattning eller övertygelse i den ena eller andra riktningen kan inte tillåtas 
snedvrida ett utredningsarbete och utredare med sådan uppfattning bör lämna uppdraget att 
utreda.  
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En utredningsstrategisk konsekvens av det sagda är att utredningsarbete måste läggas upp så 
att det rimligt prövar de i sammanhanget tänkbara förklaringarna och att samtliga kritiskt 
prövas. Det handlar till exempel om vilka dokument som skall efterfrågas, personer som skall 
förhöras, vilka frågor som skall ställas till var och en av dessa och hur frågorna skall ställas 
för att inte påverka dem som svarar. Det handlar också om att se till att informationer blir 
oberoende, dvs. att undvika att informanter direkt eller indirekt ger varandra information, t ex 
genom att vittnen överför information mellan varandra, utredare överför information mellan 
vittnen eller till varandra. Det handlar givetvis om att inte tankemässigt fixera sig vid någon 
ståndpunkt under utredningsarbetet och att inte uttala någon ståndpunkt före 
slutbedömningen. Den som gör detta påverkar utredningen och diskvalificerar sig som 
utredare. Logiskt sett kan en slutbedömning aldrig föreligga förrän utredningsarbetet är 
färdigt. Ändå märks det i mängder av förhörsutskrifter m.m. idag att utredare redan har en 
övertygelse (och det är inte frågan om hypotestänkande) medan utredningsarbetet pågår och 
håller på och snedvrider utredningen med denna övertygelse som riktningsvisare. Den som 
söker "lägga ett pussel" som passar en och endast en färdig bild har inte förstått att bitar kan 
både omformas och pusslas ihop på flera sätt vid utredningsarbete (se Edvardsson, 1997b).  
 
Några av de allra vanligaste tankefelen i utredningssammanhang verkar vara följande. 
- förhastad slutsats, dvs. otillräcklig information föreligger när slutsatsen dras eller 
informationen är otillräckligt analyserad. 
- ensidigt bekräftelsesökande ("confirmation bias"), dvs. sådant som talar för en viss 
uppfattning, förklaring etc. eftersöks eller konstrueras genom resonemang utan att någon 
motsvarande ansträngning görs rörande sådant som talar emot. 
- förbiseende av alternativ, faktorer, förklaringsmöjligheter, felkällor etc. Till exempel kan en 
enda tolkning anföras utan att de övriga möjliga tolkningarna nämns och ännu mindre noga 
övervägs i förhållande till befintliga uppgifter, kända fakta, kända sannolikheter eller 
ytterligare införskaffade uppgifter. Det är svårt att undgå sådana fel. 
- mentala tillgänglighetsfel, dvs. sådant som är välbekant, lätt tillgängligt i en utredares, 
vittnes etc. kunskap och erfarenhet tillgrips som förklaring etc. utan tillräcklig prövning. 
Några få tecken kan räcka för att aktivera den mentalt lätt tillgängliga förklaringen.  
- övertro på egen varseblivning, eget minne, eget resonemang, egen bedömning i förhållande 
till hur verkligheten faktiskt är, dvs. vi har ofta fel när vi är säkra på att ha rätt, vilket är lätt 
att påvisa med enkla experiment.  
- personargument (argumentum ad hominem), som inte har med saken att göra (se även 
Westberg, 1992, angående knölargument). 
 
Dessa tankefel kombineras ofta vid bland annat utredningsverksamhet och effekten blir då 
ännu mer förödande .  
 
2. Lögn och sanning   
Det torde bara vara en mindre del av felaktigt lämnade uppgifter som bör betraktas som lögn 
i betydelsen avsiktligt vilseledande genom medvetet felaktiga påståenden och/eller genom 
förtigande av viktig information. Misstag, minnesfel, tankefel, felsägningar, förvirring, 
förväxling av inre och yttre, förbiseenden, bristande noggrannhet, skämt osv. torde svara för 
en stor del av förekommande vilseledande uppgifter.  
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Det finns knappast någon principiell skillnad mellan vuxna och barn (frånsett de allra minsta) 
vad gäller förmåga att ljuga och förekomst av lögner, men uppkomstbetingelser kan delvis 
skilja sig åt. Vad gäller påståenden om sexuella övergrepp så kan dessa avse dels falska 
anklagelser och dels falska förnekanden, vilka båda förekommer hos vuxna och barn 
(Bussey, Lee, & Grimbeck 1993; Robinson, 1996). Det finns således ingen vetenskaplig 
grund för schablonpåståenden av typen "Barn ljuger aldrig/alltid om sexuella övergrepp". 
Robinson (1996) diskuterar relationen mellan låtsaslekar, drömmar och lögn hos barn och 
hävdar att det kan hos barn, som mer lever i en låtsasvärld, uppkomma svårigheter att skilja 
på fantasi och verklighet (se även Johnson). Forskning (Ceci & Bruck, 1993; Dunn, 1988) 
pekar på att bedrägligt beteende kan förekomma ner till 3-årsåldern. Barns förståelse av 
sanning och lögn kan även vara annorlunda än vuxnas (Perry, 1995). Enligt Lickonas (1983; 
kopplad till Kohlbergs teori) stadieteori för moralisk utveckling (kommenterad  för rättsliga 
sammanhang av Perry, 1995) förstår inte barn så gamla som 9-12 år betydelsen av att tala 
sanning på det sätt som tonåringar och vuxna gör.  
 
"Children at this level usually want to say whatever pleases important adults. As their ability 
to make inferences improves, they become adept at reading the intentions and desires of 
adults. Thus testifying truthfully can be compromised when the child says what he or she 
thinks an important adult wants to hear." (Perry, 1995, p. 82) 
 
Det förhållandet att barn inte uppfattar sanningsfrågan på samma sätt som vuxna (en del 
vuxna har en outvecklad uppfattning) talar för nödvändigheten av att vid barnförhör klargöra 
denna fråga noga för barnen. Detta är även något som påpekas av en del forskare i artiklar 
rörande barnförhör. Svensk praxis i polisförhör verkar vara att sanningsfrågan inte berörs i 
början av barnförhören. På sin höjd kommer den upp i form av någon uppföljningsfråga 
senare eller i slutet. Enligt min uppfattning bör sanningsfrågan klargöras och betonas för alla 
som förhörs och i synnerhet för barn.  
 
Perry (1995) liksom många andra forskare betonar att utredande samtal med barn vid 
sexuella övergrepp 
"must collect data without having preconceived conclusions about whether the child was or 
was not abused" (p 92).  
 
En annan fråga rörande lögn av vuxna och barn är möjligheten att upptäcka när människor 
ljuger respektive talar sanning. Ekman (1991) redovisar forskning som visat att det i 
praktiken inte går att avgöra när människor ljuger eller talar sanning genom att iaktta dem 
och till exempel försöka använda beteendetecken, t ex skruva på sig etc. Experiment med att 
upptäcka lögn har ofta visat att bedömare till och med lyckas sämre än slumpen. Vid de 
experiment vi gjort med rutinerade utredare respektive nybörjare på Högskolan i Örebro låg 
resultaten i båda fallen sämre än slumpen. Detta kan sammanhänga med att människor 
använder fel kriterier när de försöker avgöra om någon talar sanning och även med att det i 
många fall inte finns iakttagbara skillnader mellan falska och sanna berättelser. En typ av 
argument som ofta förekommer i praktiska sammanhang är att uppgiftslämnaren gråter eller 
visar andra känslor. Det är väl känt att gråt kan förekomma även i bedrägliga syften från 
personer som har förmåga att gråta. Reflekterar vi det minsta över sammanhang i vilka barn 
gråter, så inser vi att gråt ofta används för att skaffa sympati eller fördelar eller ge 
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trovärdighet etc. Även vuxna använder gråt på detta sätt, till och med vid examination på 
universitet. Gråt och liknande är således vanskliga sanningskriterier - de kan lika gärna vara 
tecken på att 
en lögnaktig uppgiftslämnare söker avleda och övertyga.  
 
Forskning rörande möjligheter för experter att upptäcka lögner har gett negativa resultat. 
Psykologer låter sig lätt luras av personer som simulerar vissa tillstånd; man har t ex funnit 
att nioåriga barn kan simulera hjärnskada så väl att professionella psykologer låter sig luras 
(Sjöberg, 1989; Faust & Ziskin, 1988). Horner, Guyer & Kalter (1993a) har studerat hur 
experter bedömer huruvida sexuella övergrepp ägt rum och konstaterar: 
 
"As it is, the deception-detecting abilities of various experts, including mental health 
specialists, has been empirically demonstrated to be decidedly poor".  
 
"Rates of false positive classification have been shown to be many times greater than the 
rates of false negative classification."  
 
Horner, Guyer & Kalter (1993b) uttalar följande slutsatser:  
"Courts should be highly cautious in relying on clinical experts in child custody cases 
entailing allegations of child sexual abuse. Practitioners should be candid with courts 
concerning the absence of diagnostic precision in such cases." 
 
 
En möjlig väg att utifrån iakttagelse kunna se om någon ljuger eller inte skulle kunna vara att 
känna personen väl och kunna se förändringar i beteendet. Polis, åklagare, domstolar och 
andra utredare har sällan sådan kännedom att de kan göra sådana jämförelser. Möjligen kan 
föräldrar, släktingar, daghemspersonal och lärare som många gånger träffat ett barn ha bättre 
möjligheter att avgöra om det föreligger lögn eller inte.  
 
Det kan ibland vara möjligt att genom textanalys avgöra om lögn, eller åtminstone felaktiga 
uppgifter, förekommer, genom jämförelser med andra uttalanden från personen, jämförelser 
med kända fakta eller andra förhållanden. En viktig analys som bör göras är att så långt 
möjligt klargöra centrala utsagors uppkomstbetingelser, påverkande faktorer (inkl utredares 
agerande), spridning och förändringar. Detta klargörande kan föranleda källkritiska 
reflektioner av stor betydelse.  
 
Det förekommer metoder (t ex Raskin & Esplin, 1991; Bekerian & Dennett, 1995),  där ett 
antal påstådda sanningskriterier ("realitetskriterier", "content criteria" etc.) letas textanalytiskt 
(t ex logiskt sammanhängande, detaljer, känslouttryck etc.). Dessa metoder lider, frånsett att 
de ibland tillämpas lösligt och godtyckligt, av logiska och vetenskapliga svagheter. Det har 
med rätta anmärkts av forskare (t ex Berliner & Conte, 1993; Wells & Loftus, 1991) att 
sanningskriterierna anger hur bra övertalningsbudskap texten är, inte hur sann den är. Det är 
en logisk skillnad på hur trovärdig texten verkar och hur sann den är. Alla kriterierna kan 
användas av den som vill övertala med ett falskt budskap. En annan allvarlig logisk 
invändning är att metodiken inte parallellt använder sig av kriterier på att texten inte är sann 
(medvetet eller omedvetet falsk) och därigenom uppkommer ensidigt bekräftelsesökande. En 
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annan invändning är bristen på empiriskt vetenskapligt stöd vad gäller att kunna diskriminera 
mellan äkta fall av sanna respektive osanna berättelser. En fjärde invändning är att även om 
kriterierna skulle empiriskt kunna visas effektiva på gruppdata vad gäller att skilja på sanna 
och osanna berättelser, så kan inte gruppdata med till exempel 75 procent träff föras in i 
enskilda fall. Lamb et al (u.å) konstaterar i en färsk forskningsöversikt att "the precision is 
still too poor to permit forensic application". Ett enskilt fall kan råka vara ett sådant fall, där 
metoden inte förmår diskriminera, t ex kommer en talangfull lögnare som uppfyller 
kriterierna att bedömas som sanningssägare. En ytterligare komplikation är att 
trosföreställningarna rörande sanningskriterier i viss utsträckning är eller kan bli kända av 
förhörsledare och berörda professionella, vilka kan ställa frågor och uppvisa förväntningar på 
material i syfte att bättre tillgodose kriterierna.  
 
Det kan nämnas att Ceci (1993; se Cederström, 1996) visat videoinspelningar från intervjuer 
med barn, som i experiment avgett grovt felaktiga berättelser. Cirka 1000 barnexperter 
(forskare eller kliniker) fick se på videofilmade intervjuer med barn angående vad som skulle 
ha hänt vid ett verkligt besök av en man som kallades Sam Stone på en förskola. De flesta 
bedömarna kom till felaktiga bedömningar. Det var till och med så att de barn som gav mest 
felaktiga skildringar av händelseförloppet uppfattades som de mest trovärdiga. De 
professionella lät sig även luras av berättelserna vid ett annat av Cecis experiment, där barn 
på grund av intervjuteknik och suggestibilitet uppgav att de fastnat med fingret i en råttfälla. 
Ceci hävdar på vetenskapliga grunder att man genom att se och höra en videoinspelning inte 
kan avgöra om ett barn talar sanning eller ej.  
 
3. Påverkan och inlärning 
En från inlärningsforskningen välkänd metod för inlärning är observationsinlärning eller som 
den även kallas, social modellering (se t ex Bandura, 1977). Metoden används mycket vid 
uppfostran, utbildning och reklam genom att visa upp förebilder som andra söker efterlikna.  
Exempelvis observerar barn och tar efter sådant som vuxna eller andra barn gör. Vuxna och 
barn kan även observera och ta efter sådant som sägs eller görs på TV eller i tidningar. Ett 
barn som förhörs kan även observera vad förhörsledaren säger och ta efter, till exempel 
använda samma idéer eller ord.  
 
Ett beteende kan även positivt förstärkas, dvs. beteendets förekomst ökar, genom att det får 
som konsekvens förstärkning, ofta i form av social uppmärksamhet, uppskattning etc. Denna 
metod blir särskilt aktuell vid mänskligt samspel, där uppmärksamhet erhålls. Metoden kan 
kombineras med observationsinlärning. Något kan läras in genom observation och när det 
sedan tillämpas, så ger omgivningen förstärkning.  
 
Det sexuella området utgör inget undantag från de allmänna inlärningsprinciperna(se t ex 
Underwager & Wakefield, 1990). En konsekvens av de nämnda möjligheterna till inlärning 
är att en person idag kan uppvisa ett beteende som offer för sexuella övergrepp på minst två 
sätt, nämligen dels genom att ha varit utsatt för faktiska sexuella övergrepp och dels genom 
att av omgivningen (media, vuxna, kamrater etc.) ha fått lära sig rollen och sedan spela 
rollen. Tillgången på information kring rollen är idag så omfattande att åtminstone några 
enstaka personer klarar av att med dess hjälp spela rollen på ett trovärdigt sätt.  
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4. Förhörsmetodik: strategi, teknik och analys 
Det är  en viktig utgångspunkt för förhör och förhörsanalys att Regeringsformen 1 kap 9§ 
föreskriver "saklighet och opartiskhet" vid myndighetsutövning. Objektivitetsprincipen vid 
förundersökning finns för övrigt inskriven i Rättegångsbalken 23 kap 4§. 
 
"Vid förundersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala emot den misstänkte, utan 
även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis, som är till hans förmån, 
tillvaratagas." 
 
Refererade lagrum innebär t ex i en rimlig tolkning att en utredare måste arbeta med lika 
ansträngning för att söka evidens såväl för som emot en hypotes om t ex misshandel, sexuellt 
utnyttjande etc. Att enbart söka evidens för en hypotes innebär att man gör sig skyldig till det 
vanliga tankefel, som i internationell facklitteratur benämnes "confirmation bias" (ungefär 
ensidigt bekräftelsesökande). Detta innebär rimligen också att alternativa hypoteser noga 
måste prövas. Detta innebär rimligen därutöver att påverkan på förhörda genom t ex 
förutsättande, pressande, ledande etc. situationer och frågor skall undvikas och kontroller ske i 
den mån detta inte helt kan undvikas. Kontroller kan möjligen ske genom ledande situationer och 
ledande frågor i motsatt riktning. Svaren på ledande frågor kan vara användbara om de 
innebär motsvar, men inte om de innebär svar i linje med situationens eller frågans 
tendens, speciellt inte vaga medsvar. Förhållandena är så komplexa att svaret på en viss fråga 
kan påverkas av samtliga föregående frågor och svar och andra påverkningar (inkl tidigare 
förhör), inte bara av närmast föregående fråga. Närmast föregående fråga kan vara neutral, men 
svaret kan ändå styras av tidigare förhör (inkl avgivna svar), tidigare ledande frågor eller av 
ledtrådar i situationen i övrigt, t ex ansiktsuttryck m. m. Jag skall här antyda en del påverkande 
faktorer vid förhör. 
 
              I. Faktorer före förhöret som kan påverka enskilda svar 
                 - barnets kunskaper, erfarenheter direkt erhållna eller via  
                    media 
                 - barnets begreppsliga och språkliga förmåga 
                 - situationer och händelser, t ex vuxnas agerande,  
                    omedelbart omhändertagande, transport till förhör, 
                    vad som händer på förhörsplatsen före förhöret och hur barnet  
                    tolkar situationer och händelser 
                 - budskap och förväntningar från vuxna före förhöret 
                 - budskap och förväntningar från andra barn före förhöret 
                 - vilken uppfattning barnet bibringats om vad förhöret    
                    gäller och om betydelsen av att lämna sanna uppgifter 
                 - ev. motiv att ändra på uppgifter 
 
            II. Faktorer under förhöret som kan påverka enskilda svar 
                - förhörsledarens yttranden 
                - förhörsledarens paraspråk (dvs. fenomen kopplade till tal  
                   som inte är ord, t ex tonfall, tempo, pauser, skratt,  
                   hummanden, harklingar osv.) 
                - förhörsledarens icke-verbala tecken/ s k kroppsspråk, t ex  
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                   blickar, ansiktsuttryck, gester, hållning, beröringar av den    
                   förhörde, 
                   rörelser/förflyttningar, avstånd till den förhörde 
                - rumsliga och tekniska förhållanden, t ex närvaro av  
                   lekobjekt, ritmateriel, möbleringens art och utformning  
                   mm 
 
Vid ett svar på en viss fråga nr n råder en situation enligt figur 1. Alla föregående frågor, svar 
och förhörsledarreaktioner kan tänkas påverka svar n. Även en av den förhörde förväntad (rätt 
eller fel) förhörsledarreaktion på svar n kan tänkas påverka svaret.  
 
 
 
             
                Före-faktorer vad gäller situationer,  
                budskap, egna tolkningar mm 
 
                Rumsliga, materiella faktorer 
                vid förhöret 
 
                Fråga 1                                        Svar 1           Fhl reaktion 1 
                (+ paraspråk 
                 + icke-verbala tecken) 
                Fråga 2 (++)                                 Svar 2         Fhl reaktion 2 
                Fråga 3 (++)                                 Svar 3         Fhl reaktion 3 
                ...                                                ... 
                Fråga n-1 (++)                              Svar n-1     Fhl reaktion n-1 
                Fråga n (++)                                 Svar n        Fhl reaktion n 
 
 
Figur 1. Principskiss över påverkanssituationen vid ett svar på en fråga nr n i ett förhör.    
                  
 
 
Det är inte lämpligt att först påverka ett barn med t ex budskap före förhöret eller ledande frågor 
i början av förhöret och sedan ställa neutrala frågor och hävda att svaren på dessa skulle vara 
tillförlitliga. Det är också så att barnets svar innebär en inlärning, t ex kan felaktig inlärning av 
svar ske i förhör. Svaren kan befästas genom operant (konsekvensstyrd) inlärning, t ex genom att 
de väcker intresse, gillande etc. hos förhörsledaren, vilket kan uttryckas med ansiktsuttryck, ord, 
gester mm.  
 
Det är också så att förhörsledarens formulering av frågor påverkas av vilka svar barnet gett på 
tidigare frågor. Om förhörsledaren ställer en förutsättande, ledande, pressande etc. fråga, så kan 
denna styra fram ett felaktigt svar, vilket i sin tur kan styra fram en fråga med t ex felaktiga 
förutsättningar osv. osv. Det ena felet kan ge det andra i en lång kedja. 
 



11 
 

Det har påpekats i bl. a. en forskningsöversikt av Guerin (1986) att en människas beteende 
påverkas när en eller flera andra människor är närvarande - forskarna talar om s.k. "social 
facilitation", dvs. underlättande av t ex socialt accepterade beteenden. Guerin talar om 
  
"a conformity or normative response to gain approval. In the presence of evaluating or 
observing others, behaviors which elicit social approval or avoid social disapproval are more 
common". (s 64)  
 
Detta är något att tänka på även vid förhör. Vid förhör går förhörsledaren in och regisserar hela 
situationen samt ställer frågor och påståenden, varvid graden av påverkan ökar utöver de 
grundläggande närvaroeffekterna.  
  
När det gäller samtal med barn är det väl känt och ofta påpekat att det största problemet att få 
sanningsenliga svar uppkommer genom att barn ofta vill ge de svar som de tror att den vuxne vill 
ha (se t ex Ceci & Bruck,1993; Donaldsson,1978; Doverborg & Pramling,1991; Underwager & 
Wakefield,1990). Det är också viktigt att ha så god kontroll som möjligt över hur utsagor 
uppkommer och påverkar varandra även utanför förhörskontexten. I vilken/vilka situationer 
uppkommer de första utsagorna? Vilka har barnet talat med före förhöret om den aktuella saken 
och vad exakt har sagts och frågats? Sådana samtal kan ge upphov till föreställningar, 
minnesförändringar, falska minnen mm. Forskning rörande situationer där den ena parten ingetts 
förväntansskapande information rörande den andra har i mängder av experiment visat hur lätt 
förväntanseffekter på den andres beteende uppkommer (se t ex Hewstone, 1989). T ex visade ett 
experiment av Snyder & Swann (1978) att förväntanseffekter lätt uppstår i samspel mellan två 
personer. I ett experiment med två grupper intalades person A att person B var antingen 
"fientlig" eller "icke-fientlig". Man fann att person B började bete sig fientligt eller icke-fientligt 
beroende på vad man sagt till person A. Förhörsresultat med speciellt barn måste därför bedömas 
utifrån vilka förväntningar och vilken övertygelse förhörsledaren har. Det varnas allmänt i 
internationell facklitteratur för övertygade förhörsledare (se t ex Ceci & Bruck,1993; Jones, 
1992; Raskin & Esplin, 1991). Det har också visats vid experiment hur barn försöker besvara 
även bisarra frågor med hopkonstruerade svar (Hughes & Grieve, 1980) och samma gäller vid en 
del barnförhör (se t ex Underwager & Wakefield, 1990). Ceci, Crotteau, & Huffman (1994) 
redovisar forskning rörande s k "source misattribution errors" hos barn vid förhör, dvs. barnet 
tror att det verkligen varit med om något som det fått höra om från annat håll, t ex  av 
förhörsledaren, eller enbart tänkt på. Det har också visats inom mängder av inlärningsforskning 
(se t ex Schwartz & Reisberg, 1991) att beteenden lätt kan utvecklas genom att man förstärker 
successiva approximationer till det önskade beteendet. I socialt samspel används sådant som 
uppmärksamhet, blickar, hummanden, nickningar etc. som förstärkare av andras beteende. 
Polisförhör, läkarsamtal etc. utgör inga undantag från sådana processer.  
 
Om man som utredare undviker strikt prövning av hypoteser för resp. emot och dessutom 
alternativ hypotesprövning eller inte beaktar felmöjligheter och tillförlitlighetsproblem, så 
föreligger avsevärd risk för att de bedömningar man arbetar fram blir felaktiga.  
 
I Rikpolisstyrelsens rapport 1991:5 "Vittnesförhör" ges en relativt lättillgänglig framställning om 
problem vad gäller frågor vid förhör. Det påpekas hur förhörsledaren kan förvanska 
informationen och lätt kan påverka vittnen till felaktiga minnesuppgifter. Den fria berättelsen 
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förordas. Pressfrågor betraktas som olämpliga. De innebär press före frågan eller press efter 
frågan. De kan innebära att frågan upprepas eller att betydelsen av frågan understryks före 
frågan. Starkare press ger fler felaktiga upplysningar enligt Smith (1986) och enligt en färsk 
studie i Örebro (Axelsson, 1999) så uppkommer ett flertal olämpliga fenomen vid även mild 
press. Det påpekas också i RPS-rapporten att vissa frågetyper "är särskilt ägnade att påverka och 
leda den hörde och bör därför under alla förhållanden undvikas". Exempelvis nämns som de 
farligaste förutsättande frågor. Vidare nämns bl.a. valfrågor av olika slag och förväntansfrågor. 
Med ledande frågor avses frågor som genom sitt innehåll, form eller sätt för deras framställande 
inbjuder till visst svar (RPS, s 58). Smith (1986) har funnit att det finns stor risk för att (neutrala) 
vittnen svarar i överensstämmelse med ledande frågor. Mycket tyder på att vittnets egna 
förväntningar och de förväntningar han tror att andra har, lättare kan göra honom till offer för 
ledande frågor (RPS, s 63). Det påpekas också att hypotetiska frågor ("om"-frågor) ofta kan leda 
till felaktiga svar. Det är också så att resultaten av senare förhör påverkas av vad som skett vid 
första förhöret. Minnet kan påverkas vid första förhöret. RPS-rapporten pekar också på hur 
språkbruksskillnader mellan förhörsledaren och den förhörde kan leda till fel. När det gäller barn 
accentueras rimligen detta problem. 
Det konstateras med fet stil att "varje förhörsledare måste vara medveten om att 
kommunikationen mellan den hörde och förhörsledaren är en komplicerad kedja av tolkningar 
och verbala återgivningar och att det ligger en stor fara i att vara omedveten om detta förhållande 
(a.a., s 81f). 
Ett annat problem i förhör är vad som i transaktionsanalytisk teori (Schiff-skolan) brukar 
betecknas som "discounts", dvs. ignoreranden/förbiseenden/nedvärderingar, i detta fall 
beträffande vad den förhörde säger. Förhöret fortsätter som om svaret inte existerat. T ex "Slog 
pappa dig?" - "Nej, det gjorde Olle." - "Kan du berätta hur pappa slog dig." Detta slag av 
beteende innebär att förhörsledaren inte kan relatera till verkligheten (i dessa episoder) och inom 
transaktionsanalysen betecknas detta slag av grava "discounts" som patologiska. Om 
förhörsledaren inte lyssnar och är följsam till de uppgifter som framkommer blir tillförlitligheten 
låg. I Örebro har vi funnit vid genomgång av förhörsutskrifter att det förekommer relativt stora 
mängder av felreferat, pragmatiska slutsatser etc. uttalade av förhörsledaren i löpande förhör och 
som inte har saklig grund i det tidigare sagda i samma förhör ( Hallenberg, 1998).  
 
Exempelvis belyser de återgivna tio felaktiga förhören rörande sexuella anklagelser med barn i 
Underwager & Wakefield (1990)  vilka absurda uppgifter som efterhand kan växa fram i 
felaktigt genomförda förhör. Underwager & Wakefield har konstruerat kategorisystem för 
värdering av förhörsledarens frågor och barnets svar - detta har översatts och tillämpats på ett 
svenskt polisförhör av Hoonk (1993). T ex klassificeras frågor i "objektiva" resp. "påverkande". 
Jämför exempelvis frågan "Vad hände?" med frågan "Vad gjorde pappa?" - i den sista riktas 
svaret in mot pappa och det förutsätts att han gjorde något.  
 
Det finns anledning påpeka att svenska juridiska teoretiker åtminstone sedan 1950-talet varnat 
för förutsättande. ledande etc frågor. Exempelvis anger Hemming-Sjöberg (1952) 
"förutsättningsfrågan" som "den farligaste", vilket han inte är ensam om. Även Leche & 
Hagelberg (1958) påtalar olämpligheten av olika typer av felaktigt ställda frågor. Det finns också 
anledning upprepa justitierådet Gregows (1996) påpekande rörande incestmål: "Det förutsätts att 
förhöret har hållits på oklanderligt sätt...". Inom logisk teori avvisas felaktiga och argumentativa 
frågor (se t ex Walton, 1991). Internationella utsageanalytiker brukar ange olämpliga frågor på 
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en checklista för utredningars validitet, till exempel anger Steller & Boychuk (1992) såväl 
"suggestive, leading or coercive questioning" som "overall adequacy of the interview" (jfr 
termen förhörsstrategi som jag senare använder i detta yttrande) som anledaningar att förkasta 
uppgifter (se även Raskin & Esplin, 1991). En stor mängd intervjutekniska frågor rörande barn 
tas upp i ett nyligen utkommet arbete av Poole & Lamb (1998).  
 
5. Samtalsminne och dokumentation 
Den mycket begränsade forskning som idag finns om samtalsminne (se t ex Edvardsson, 
1997; Edvardsson & Sund, 1998) visar att människor inte ens kan minnas enstaka meningar i 
samtal exakt. Vi reducerar informationen till något eller några teman som vi med enstaka ord 
ur samtalet och genom egna ord ger en beskrivning av. Bortfallet av teman är stort och 
många fel i form av förvrängningar, tillägg, överdrifter etc. förekommer. Det är dessutom så 
att vi minns fel och gör felaktiga tolkningar av vad som sagts, medan samtalen pågår, t ex 
refererar polisens förhörsledare ofta fel bakåt i  pågående barnförhör (se Hallenberg, 1998). 
Vid journalanteckningar eller protokoll som bygger på omedelbara anteckningar under 
löpande samtal uppkommer bortfall och fel. Felen ökar med anteckningarnas längd 
(Gunnarsson, & Kolterjahn, 1998; Jönsson, 1988). Vad gäller barn föreligger också problem 
med samtalsminnet. 
 
Den befintliga forskningen pekar på att uppgifter om vad som sagts i samtal är behäftade 
med stora bortfall, missuppfattningar och fel oavsett formen för rapporteringen (anteckningar 
omedelbart eller senare, muntlig återgivning). Detta får utredningsmetodiska konsekvenser. I 
de fall där vi har anledning ställa stora krav på samtalsinformationens kvalitet krävs objektiv 
registrering, för barn helst videoupptagning. Objektiv registrering krävs även för att kunna 
kontrollera urvalet av frågor och utformningen av frågorna. I det här aktuella fallet 
förekommer muntlig återgivning av samtal med barn efter flera dagar och utan att det  
framgår att anteckningar skulle ha förts och utan möjlighet till kontroll över vare sig urval av 
frågor eller utformning av frågor respektive utredarens reaktioner på barnets svar.              
 
6. Normala sexuella beteenden hos barn 
Området normal barnsexualitet är starkt tabubelagt även inom forskningen. Dock har de få 
studier som genomförts och klinisk rapportering visat att den normala barnsexualiteten tar sig 
många och varierande uttryck (Friedrich et al, 1991; Martinson, 1994; Rutter, 1971). 
Studierna pekar på att den är mer omfattande än vad vi vuxna ofta är medvetna om, 
förmodligen delvis beroende på vår glömska och delvis därför att barn gärna hemlighåller 
sexuella beteenden för vuxna i enlighet med vår kulturs krav. Exempelvis anger Finkelhor 
(1980) i en stor studie av sexuella beteenden mellan syskon att endast 12 procent sade sig ha 
talat med någon om detta. En del av barnsexualiteten kommer dock under vuxnas insyn. En 
del av barnsexualiteten manifesteras i relationen mellan barn och vuxna i form av 
nyfikenhetsberöringar, busberöringar etc. (Rosenfeld et al, 1986). I en studie över 
daghemsbarns sexuella beteenden som jag handledde (Palmqvist & Robach, 1993) framkom 
till exempel utifrån 22 bedömare (rutinerad daghemspersonal) att de skattade frekvenserna 
för olika sexuella beteenden för 5-åriga pojkar och flickor låg mellan 10-20% (bedömarnas 
medianvärden)  av barnen för ett antal bedömda sexuella beteenden: onani, samlagsrörelser, 
sexuella lekar, visa sitt kön för andra. Pratsexualiteten bedömdes ligga på 50% för båda 
könen. Personalens bedömningar varierade dock mycket.  
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Ett annat sätt att studera barnsexualitet är att be vuxna redogöra för sina minnen, vilket gjorts 
i en av mig handledd studie (Falk & Ranta, 1995) (de svarande var 242 socionomstuderande, 
varav 206 kvinnor) som inriktades på perioden upp till och med 10 års ålder. Onani 
rapporterades av 42 procent (102 st). Andra exempel utgör följande: 
 
- sexuellt undersökande lekar 61,5%  
- försök att ha samlag 4,9% (12 st) 
- visa upp sitt kön för andra 11,5% (28 st) 
- visat sexuellt beteende för förälder 11,5% (28 st) 
- petting 16% (39 st) 
- lekte sexuella rollspel 10% (25 st) 
- onani ihop med andra 6% (15 st) 
- förälskelse/åtrå/lust till vuxen 3% (7 st) 
- läsning av porrtidningar 2% (5 st, varav 3 kvinnnor) 
- sexuella fantasier 55% (133 st) 
- samlagsfantasier avseende förälder av motsatt kön 6,6% (16 st) 
  
Eftersom just möjligheten av sexuella fantasier ofta förnekas av vuxna, och i någon mån även 
i det här aktuella målet, är den höga rapporterade frekvensen av sådana (genom glömskan 
kan den vara i underkant) intressant. Det förekom rapportering ner till 4-5 års ålder. T ex 
förekom fantasier hos 24 st av flickorna i 8-9-års ålder. Några exempel i enkäten utgör svaren 
"Fantiserade om en vuxens penis även småpojkars" (flicka 10-11 år), "Det kom en gubbe in i 
mitt rum. Han var äcklig men samtidigt upphetsande." (flicka 10 år), "Att jag var underlägsen 
gentemot en man som mer eller mindre tvingade mig till sex" (flicka 7-8 år), "Att jag blev 
bortrövad och fastbunden i skogen och flera äldre killar tafsade och hade samlag" (flicka 8 
år). "Det var nog oftast någon äldre person av manligt kön tror jag" (flicka 10-11 år). Av de 
som hade beskrivit sina fantasier uppgav 14 % (samtliga var flickor) att de hade en sexuell 
fantasi med något tvångsinslag. Det kan nämnas att Gardner (1969) fann från omkring åtta 
års ålder och uppåt att "sexual fantasies might take any form known to adults".   
 
7. Behovet av teknisk respektive medicinsk utredning 
Fall rörande påstådda sexuella övergrepp bör utredas tekniskt och medicinskt så långt som 
materialet i det aktuella fallet motiverar. Det innebär exempelvis att det kan vara befogat att 
ta fram ritningar, skisser, inventariebeskrivningar, listor på närvarande personer, 
nätverkskartor etc. för påstådda brott och brottsplatser och att kontrollera om dessa uppgifter 
stämmer med de uppgifter som framkommer i förhör och att vid behov komplettera uppgifter 
genom förhör. Det kan innebära att det är befogat att spåra upp ta fram inspelning av ett TV-
program som ett barn uppger har inspirerat till en falsk anklagelse. Det innebär även att det 
kan vara befogat med medicinska undersökningar för såväl påstått offer som påstådd 
förövare. Påstådda offer bör undersökas när det kan vara möjligt att erhålla evidens i form av 
kroppsliga effekter av övergreppen eller för att klargöra sjukdomar etc. som ger symtom, 
vilka då bör skiljas från påstådda symtom av övergrepp. Det bör även bli aktuellt när det som 
i vissa fall uppkommer tvivel om huruvida en påstådd förövare varit kapabel att utföra de 
påstådda övergreppen, t ex utföra tunga lyft, inta vissa ställningar, få erektion etc., trots vissa 
handikapp, sjukdomar, medicinering, drogtillstånd m.m. Det kan även uppkomma tvivel 
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huruvida vissa kroppsställningar vid samlag överhuvudtaget är möjliga, varvid en  utredning 
av saken bör göras.  
 
Eftersom en domstols beslutsunderlag bör utmärkas av en hög grad av säkerhet krävs 
noggrannhet och kompetens vid de tekniska och medicinska utredningarna. Jag har granskat 
flera fall rörande påstådda sexuella övergrepp, där ett eller flera förhållanden av teknisk 
och/eller medicinsk natur inte ens utretts. Det här aktuella fallet är ytterligare ett i raden.  
   
8. Falska anklagelser 
Erfarenheten och forskning visar att falska anklagelser kan förekomma om allt möjligt:  
drogmissbruk, psykisk störning, sjukdom, vanvård av barn, barnmisshandel, mord, rån, stöld, 
våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, hot, lögn.  
 
Begreppet "falsk anklagelse" kan vara svårhanterligt, då det ofta inte går att avgöra om 
anklagelsen är garanterat falsk ( samma gäller för begreppet "sann anklagelse"). Det kan vara 
omöjligt för den som falskt anklagas att motbevisa. Därför är det lämpligare att tala om fall utan 
påvisad saklig grund - bevisbördan åvilar dem som anklagar, vilket inte verkar vara allmänt 
accepterat.   
 
Ur utredningsmetodisk synpunkt är det viktigt att försöka förstå något om hur falska anklagelser 
uppkommer.  I samband med 1600-talets häxprocesser i Sverige (Ankarloo,1971; Hiärne, 1676) 
skapades falska fall genom ryktesspridning och angiveri, falska vittnesmål från vuxna och i stor 
utsträckning genom falska vittnesmål av barn, som ibland mobiliserades som vittnen och 
suggererades att berätta om Blåkullafärder och vad som försiggick på Blåkulla.  
 
Hiärne har beskrivit hur barnen härvid utgick från sin vardagserfarenhet. Exempelvis beskrev en 
bondes barn Blåkulla som en förgylld variant av livet på en gård, medan ett barn till en snickare i 
Stockholm gav en beskrivning nära sin vardagserfarenhet i staden. Liksom i en del av dagens 
förhör med barn om sexuella övergrepp skapades vad som kan betecknas som imaginativa 
variationer utifrån den kända verkligheten som svar på de vuxnas förväntningar. Vid 
"bevisningen" användes den s k additionsprincipen på triviala tecken. Denna är minst lika aktuell 
mer än 300 år efteråt vid anklagelser från inte minst socialförvaltningar och BUP-kliniker mot 
främst föräldrar.  
 
Redan Wachtmeister (1943) redovisar analyser av ett stort antal falska fall med sexuella 
anklagelser från barn och ungdomar, bl.a. med socialt överförda föreställningar. Trankell 
redovisar sitt Lars-fall 1956, där socialpsykologisk analys ledde till en annan slutsats än den 
traditionella polisiära confirmation bias-metodiken.  
 
I internationell facklitteratur finns många falska fall beskrivna och även epidemier eller snarare 
sociala katastrofer med mängder av falska anklagelser, t ex i Cleveland i England, i Jordan i 
Minnesota, i Bjugn i Norge och i Roum i Danmark. Sverige har hittills varit förskonat från 
liknande händelser. Ett exempel på större internationellt arbete utgör Underwager & Wakefields 
bok om "The real world of child interrogations", som ger en inlärningsteoretisk belysning och 
redovisar ett tiotal felaktigt genomförda barnförhör samt analyserar felaktiga 
intervjuarbeteenden.  Green (1986), Jones & McGraw (1987), Klajner-Diamond, Wehrspann & 
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Steinhauer (1987),  Mikkelsen, Gutheil & Emens (1992), Poole & Lamb (1998), Weissman 
(1991) och många andra forskare har påvisat och diskuterat uppkomsten av falska fall med 
sexuella anklagelser. Horner, Guyer, & Kalter (1993ab) har vid experiment påvisat 
professionellas/experters starka benägenhet att bedöma falska fall som äkta, medan de sällan 
bedömer äkta fall som falska.  
 
Ur det vetenskapliga materialet har växt fram en bild av vilka faktorer som tenderar att dyka upp. 
Återkommande faktorer i forskning och rättsfall är enligt min bedömning:  
 
- förutsättande, ledande och pressande förhörsmetoder, inklusive upprepade förhör   
- överföringar av idéer mellan barn  
- vårdnads- och umgängeskonflikter, familjekonflikter   
- psykisk störning hos anmälaren (gäller även myndighetspersoner) 
- falskanmälaren har ett stort intresse för sexuella övergrepp, har läst om detta, gått på kurs, själv 
varit utsatt etc. - en fixerad tolkningsrepertoar verkar finnas när en sådan falskanmälare ställs 
inför allehanda tecken 
- anmälaren fabulerar eller ljuger 
- bristande kunskaper bl.a. om utredningsmetodik hos  
  myndighetspersoner, förmåga till hypotestänkande saknas, diverse  
  tankefel, bl.a. tolkningsfel 
- osakliga grupprocesser och skvaller inom myndigheter 
- okunnighet och "overconfidence" bland sakkunniga - ofta saknas  
  självkritik 
- starkt känslomässigt engagemang hos daghemspersonal, socialarbetare, terapeuter m.fl.  
- terapimetoder med t ex hypnos, styrd dagdröm, uppmuntran att försöka minnas, suggestioner 
om att patienten varit utsatt osv. kan ge upphov till falska minnen (s k "false memory 
syndrome") 
- felaktig användning och feltolkning kring barns beteenden med s k  
  anatomiska dockor 
- dålig tillgång till medicinska normdata, medicinska felbedömningar 
- massmedial påverkan genom t ex TV-program 
- påverkan från psykoanalytiska schabloner och tankefel 
- ovetenskapliga tolkningar och oförmåga till hypotestänkande hos  
   sakkunniga psykologer, barnpsykiatrer m fl 
- falsk anmälan eller tidigare misstankar ger upphov till ytterligare falsk anmälan 
 
Någon gång kan ett barn ha motiv att ljuga eller ha svårt att skilja på inre och yttre 
verklighet. Men det är de vuxnas misstankar, påverkan på barnen och bristande kritiska 
tänkande som är huvudproblemet vid uppkomsten av fall utan saklig grund. Liknande 
evidens skulle lätt med naivistisk metodik kunna tillskapas kring de flesta barn och 
handlingar.  Proportionen sakligt otillräckligt underbyggda anmälningar har vuxit under 
senare år (Hellblom Sjögren, 1994) och det är vuxna som initierar det stora flertalet, inte 
barn.  
 
9. Falska förnekanden 
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Falska förnekanden är ett välkänt fenomen för rutinerade förhörsledare vad gäller vuxna, som 
nekar till att ha begått allehanda brott och det förekommer även bland vittnen att de för att till 
exempel skydda sig säger sig inte ha sett eller hört något etc fast de mycket väl såg eller 
hörde.  
Falska förnekanden är även ett för de flesta föräldrar välkänt fenomen i frågor om diverse 
beteenden hos barn. Falska förnekanden från offer för sexuella övergrepp är ett föga utforskat 
område och kunskapen om sådana kompliceras naturligtvis av svårigheterna att fastställa vad 
som skett med full säkerhet. Faktorer som anses kunna ge upphov till falska förnekanden (se 
t ex Bussey, Lee & Grimbeck, 1993) är till exempel  
hot från förövaren, belöning, lojalitet och risk för utfrysning. Det kan även tänkas att ett offer 
inte anser att det som inträffat är viktigt att ta upp rättsligt eller inte vill hamna i fokus själv. 
Falska förnekanden är ofta svåra att skilja från äkta förnekanden.  
 
10. Återtaganden 
Det förekommer att barn återtar anklagelser om sexuella övergrepp (se t ex Yuille, 
Tymofievich & Marxsen, 1995). Detta verkar i en del fall ha skett under tryck från familjen. 
Enligt Summits 1983 framförda "child sexual abuse accommodation syndrome" så skulle 
återtagande vara ett av fem symtom i detta syndrom och alltså utgöra tecken på att sexuella 
övergrepp ägt rum. Summit och även några få med liknande uppfattningar har med rätta 
kritiserats för brist på vetenskaplig grund av andra forskare. En del forskare (t ex Everson & 
Boat, 1989) har betraktat återtagande som ett tecken på att de påstådda sexuella övergreppen 
inte ägt rum. Det går naturligtvis inte med anspråk på vetenskaplighet att utan vidare anta att 
fall med återtaganden skulle vara genomgående eller ens övervägande sådana där övergrepp 
faktiskt ägt rum eller tvärtom. Yuille et al (1995) konstaterar sammanfattande: 
"On the basis of the current literature, it is apparent that a retraction of a sexual abuse 
allegation does not mean either that the allegation was true or that it was false. " 
 
11. Verklighetens natur och sannolikhetsbedömning 
Verkligheten har sådana egenskaper som att vissa fenomen är möjliga och andra är omöjliga. 
Om vi inte noga kontrollerar kan ett omöjligt skeende bli betraktat som möjligt (jfr 
föregående avsnitt om teknisk och medicinsk utredning). Den har också en statistisk natur på 
så sätt att frekvens eller sannolikhet för olika fenomen varierar och graden av samband 
mellan fenomen varierar. Fenomenen har olika basfrekvenser och ofta är dessa ofullständigt 
kända. Vi kan lätt göra oss skyldiga till både under- och överskattningar av fenomens 
sannolikhet. Vi kan i vårt minne lätt får för oss att de är monotona, dvs. förekommer "alltid", 
"nästan varenda gång" osv. Vi kan lätt tro att sambanden mellan fenomen är större än vad de 
är. Vi tillåter oss emellanåt att felaktigt vända på riktningen hos konstaterande sannolikheter. 
Sannolikheten för A givet B kan skilja sig mycket från sannolikheten för B givet A. Vi kan 
lätt komma att tro att om ett visst tecken A ibland uppkommer när B föreligger, så kan vi 
utifrån att tecken A föreligger sluta oss till att B föreligger och därvid förbise alla andra 
fenomen som ger upphov till tecken A, ett vanligt logiskt fel vid påståenden om sexuella 
övergrepp.  
 
Om till exempel barn sagt sig vara utsatta för sexuella övergrepp på ett sätt som verkar 
övertygande, så vet vi faktiskt inte hur stor andel av sådana berättelser som är sanna 
respektive av olika orsaker felaktiga. Den korrekta sannolikheten torde även vara mycket 
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svår att fastställa ens approximativt. En berättelse kan verka övertygande dels för att den är 
sann och dels för att den är konstruerad och framförd i syfte att övertyga utan att vara sann. 
Vi kan inte bortse från att det finns en större eller mindre sannolikhet för den senare 
möjligheten. Förhållandena är inte så enkla att alla berättelser som verkar 
övertygande/trovärdiga är sanna, vilket alla som blivit lurade kan intyga. Det hela 
kompliceras av att vi människor ofta inte klarar av att skilja på sanna och falska berättelser.  
 
Om ett barn återtar en övertygande berättelse om sexuella övergrepp så följer inte därav med 
nödvändighet att det är ett falskt återtagande av en sann berättelse. Vi vet inte vilka 
sannolikheter som gäller. Det kan rentav vara så att de flesta återtaganden är äkta. Eftersom 
sanningen i dessa fall sällan låter sig fastställas med säkerhet, så går det antagligen inte att få 
veta vilka sannolikheterna är. Vi måste så att säga hålla verklighetens natur/sannolikheterna 
ganska öppna. Jag skall ge ett exempel ur det aktuella målet (det finns fler).  
 
Chefsåklagaren Karlsson hävdar i en skrivelse till riksåklagaren 00-08-25 följande: 
"Det bör i sammanhanget nämnas att i mål som dessa ofta finns en utvecklingsfas där offren 
tar tillbaka vad de tidigare uppgett. Förklaringen ligger bl a i det förhållandet att sedan 
offrens uppgifter blivit klara för övriga familjen så reagerar ofta familjen med utfrysning. 
Detta känner offren och gör vad de kan - t ex genom att ta tillbaka sina uppgifter - för att 
återigen bli accepterade av familjen och för att få komma tillbaka in i familjevärmen." 
Vad Karlsson menar med "ofta" är oklart, men det finns ingen anledning betvivla det faktum 
att det förekommer ett obestämt antal mål med återtaganden. När Karlsson på tre ställen i 
citatet kallar de som återtar uppgifter för "offren", så handlar det om hans egen partiska 
tolkning. Det är frågan huruvida målsägandena är offer som domstolarna har att pröva - det 
kan inte förutsättas att så är fallet i argumentationen. Om vi inte på något sätt med säkerhet 
vet att den första anklagelsen är sann eller falsk eller en blandning, så måste vi logiskt räkna 
med minst tre möjligheter. Huruvida den omnämnda "utfrysningen" (som även den är 
Karlssons egen sakligt tveksamma tolkning - var finns den sakliga grunden?) riktas mot det 
ena eller det andra eller det tredje slaget av anklagelse är inte känt. Det finns knappast någon 
anledning att hävda att familjens "utfrysning", skulle bli mindre i de helt eller delvis falska 
fallen, snarare starkare. Utfrysning kan  inte utgöra något evidens rörande anklagelsers 
sanningshalt. Ett återtagande kan bland annat vara grundat i utfrysning på grund av en falsk 
anklagelse. Jag förmodar att återtaganden även har en del andra grunder som bör övervägas, 
till exempel uppkomna insikter eller samvetsbetänkligheter. Sannolikhetsteoretiskt är det 
naturligtvis inte korrekt som Karlsson här gör att antyda att det förda resonemanget skulle 
kunna generaliseras till ett annat fall, där annorlunda förhållanden kan råda. Gruppdata kan 
inte användas för att göra uttalanden om hur det förhåller sig med enskilda (inom eller utom 
den aktuella gruppen) utan avser just grupper. Vad gäller sexuella övergrepp måste vi skilja 
på våra ofta kulturellt grundade föreställningar runt dessa och hur det faktiskt förhåller sig (se 
t ex Rind, Tromovich & Bauserman, 1998).  
   
I mötet mellan människans tänkande och verklighetens statistiska natur, så uppkommer en 
avsevärd mängd fel vid bedömningar av sannolikheter. Detta sker genom förbiseenden kring 
sannolikheter, genom antaganden kring sannolikheter, genom införande av antaganden kring 
vad som hänt osv. Vi måste vara vaksamma och noga granska hur vi gör våra 
sannolikhetsbedömningar i relation till verklighetens natur och vara öppna för att 
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verklighetens natur inte alltid stämmer nöjaktigt med våra föreställda och påtvingade 
sannolikheter. Sannolikheter på gruppnivå kan inte heller med anspråk på säkerhet 
generaliseras till enskilda fall, vilka kan avvika från de flesta fallen eller kanske inte ens hör 
till den grupp som sannolikheten avser. Utredaren behöver vara öppen för olika möjligheter 
även om sådana komplicerar utredningsarbetet.  
 
12. Källkritiska kriterier 
Enligt Torstendahl (1978) gäller  
 
"Källkritiken är en sållningsprocedur. Den säger inta att de påståenden som klarar denna 
procedur under alla omständigheter måste vara sanna. Den innebär i stället att en vetenskapligt 
grundad misstanke om falskhet  riktas mot somliga påståenden. Dessa får då inte användas för 
att besvara den avsedda frågeställningen." (102f)  
 
I Sverige startade historikern Lauritz Weibull kring 1910 den historisk-kritiska skolan (se t 
ex Weibull, 1913), som ställde strikta källkritiska krav och idag är vedertagen inom 
historieforskningen. Kraven innebar att många gamla otillförlitliga historiska uppgifter 
förkastades. Historikerns utgångspunkt är det principiella tvivlet. Vi känner här igen 1600-
tals-filosofen Descartes´ metodiska tvivel, vilket i slutet av 1800-talet hade upprepats av flera 
franska humanister. Enligt Weibullskolan (se t ex Odén, 1975) skulle de historiska 
slutsatserna vila, inte på subjektiva känslor, utan på säkra fakta. Varje tankeled i en 
argumentering skall redovisas och prövas mot källorna, dvs. detaljdiskussion av källorna fick 
inte utelämnas. Ett exempel på Lauritz Weibulls forskning utgör den korta utredningen kring 
Karl XII:s död (1929, se 1948-49). Ett annat bra exempel utgör brodern Curt Weibulls (1948, 
se L. Weibull 1948-49) utredning om Stockholms blodbad. Utmärkta och mycket kompetenta 
framställningar av hur man bedriver källkritiskt historiskt arbete med dokument ges av flera 
nordiska professorer: dansken Erslev (1926/1958), finländaren Renvall (1965), norrmannen 
Dahl (1967) och svensken Torstendahl (1978). Vad gäller muntliga källor råder mer 
varierande uppfattningar om dessas värde bland historiker såväl i Norden som på 
kontinenten. Utmärkta framställningar om muntliga källor finns hos Thompson (1980) och 
Hodne, Kjeldstadli & Rosander (1981). Mer anpassat till beteendevetenskapliga 
sammanhang har Edvardsson (1998ab) föreslagit uppsättningar och grupper av källkritiska 
kriterier, som bör föranleda förkastande av teorier, utredningar, data/uppgifter m.m. Dessa är 
till exempel tillämpliga på förundersökningsmaterial, psykologutredningar, sociala 
utredningar m.m.   
 
13. Undvikandebeteenden 
Enligt generella, vetenskapligt väl underbyggda beteendelagar så uppkommer 
undvikandebeteenden vid obehag och smärta (se t ex Schwartz & Reisberg, 1991), s k 
"avoidance conditioning". Vid sexuella övergrepp, där de som utsätts upplever obehag, att 
det gör ont, smärta etc., så är dessa forskningsresultat tillämpliga. Undvikande kan 
uppkomma efter ett enda obehagligt inlärningstillfälle, något som många människor torde 
kunna subjektivt bestyrka rörande alla möjliga obehagssituationer. Förekomst av 
undvikandeinlärning vid sexuella övergrepp får starkt stöd av den kvinnliga sociologen Jenny 
Kitzingers (1990) forskningsresultat från intervjuer med 39 "survivors" (överlevare, dvs. 
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kvinnor som rapporterat att de varit med om sexuella övergrepp som barn). Kitzinger hävdar 
bland annat 
"children seek to evade abuse with all the resources they have of cunning, manipulativeness, 
energy, anger and fear" samt till exempel 
"Children are constantly acting to preempt, evade, or modify sexual violence." Kitzinger 
hänvisar även till Gordon (1988) och Russell (1986) vad gäller att barn försöker fysiskt 
försvara sig "with their teeth and nails, knives and hammers".  
 
Det finns ingen anledning anta att det sexuella området skulle vara undantaget från generella 
beteendelagar och Kitzingers resultat bekräftar beteendelagarnas tillämplighet även på detta 
område. Ett mer erfarenhetsbaserat belägg torde även vara förekomsten av att barn rymmer 
hemifrån eller undviker kamrater (som begått övergrepp) i samband med faktiska sexuella 
övergrepp.  
 
Det sagda utesluter enligt min mening inte att det finns övergrepp där barnet inte vill eller 
inte kan undvika övergreppen. Exempel skulle kunna vara relationer där offret har utbyte av 
övergreppen eller får något slags belöning eller uppfattar dem som något som barn har att 
foga sig i, vilket mer kan gälla små barn. Det bör även vara så att möjligheterna att undvika 
förövaren ökar avsevärt, när övergreppen sker utom kärnfamiljen och med stigande ålder. 
Möjligheter är då att se till att inte bli ensam med förövaren eller att rapportera till 
föräldrarna. Inom familjen skulle det åtminstone teoretiskt kunna tänkas att en vuxens makt 
över barnet är så stor och möjligheterna till undvikande så små att undvikandebeteende i en 
del fall inte skulle uppkomma.  
 
En motsägelse uppkommer i de fall, där barnet å ena sidan rapporterar upprepade sexuella 
övergrepp som inneburit obehag eller smärta och det samtidigt inte finns några uppgifter om 
eller iakttagelser om undvikandebeteenden. Mycket anmärkningsvärd blir situationen, när 
andra anhöriga, till vilka barnet kunnat gå eller rusa för skydd funnits i omedelbar närhet.  
 
I de fall som de påstådda övergreppen uppges ha varit förknippade med obehag och smärta 
bör frågan om undvikandebeteenden behandlas i förhören - på ett icke förutsättande och icke 
ledande sätt.  
 
I. Granskning av förundersökningsmaterialet före återtagande 
 
1. Skolpsykologens och socialtjänstens handläggning 
Utredning av anmälningar av misstankar om sexuella övergrepp är  
en sak för polis och åklagare. Det ingår inte i vare sig skolans eller socialtjänstens uppgifter 
att genomföra sådana utredningar. Däremot bör det anses ingå i skolans och socialtjänstens 
uppgifter att underlätta för polis och åklagare så att utredningsarbetet kan genomföras med så 
stor säkerhet och korrekthet som möjligt.  
 
Modern hade tillräckligt med uppgifter från flickorna för att en polisanmälan skulle göras. 
Att hon själv före en anmälan vill rådgöra med t ex en skolpsykolog eller socialsekreterare är 
förståeligt och utgör inget utredningsmetodiskt problem eller hot mot validiteten i 
utredningsresultaten. När skolpsykologen får moderns uppgifter är det metodiskt felaktigt av 
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denne att själv genomföra ett samtal med en av flickorna. Skolpsykologen borde polisanmält 
direkt på grundval av inkomna uppgifter och överlåtit åt polisen att utreda. Samma gäller för 
socialtjänsten. När misstankarna inkommer så skall en polisanmälan göras utan att 
socialtjänsten genomför ett kollektivt ”förförhör” med familjen. Om skolpsykologer eller 
socialtjänsten genomför förförhör så skall dessa registreras objektivt, dvs. åtminstone 
bandinspelas. Så har inte skett i detta fall.  
 
Det utredningsmetodiskt felaktiga handlandet från skolpsykologens och socialtjänstens sida 
får i detta fall en del beklagliga konsekvenser.  
 
(a) genom skolpsykologens och socialtjänstens agerande, så fördröjs polisens förhör och 
barnens uppgifter löper risk att förvanskas genom samtal och frågor, som annars inte skulle 
hunnit äga rum. 
 
(b) det går inte att kontrollera vilken påverkan som kan ha skett i form av t ex förutsättande, 
ledande, pressande, argumenterande etc. frågor eller påståenden och vilken förstärkning som 
givits i form av uppmuntran, beröm etc. vid utsagor från barnens sida.  
 
(c) i socialtjänstens samtal med familjen och barnen åhör det ena barnet vad det andra säger, 
dvs. barnens uppgifter blir inte oberoende vid detta samtal eller i fortsättningen 
 
(d) det framgår av de sammanfattande förhörsprotokollen med såväl skolpsykologen som de 
båda socialsekreterarna att dessa intar en icke professionell och partisk hållning, dvs. säger 
sig ta ställning i frågan om övergrepp utan att ens ha talat med den anklagade. Detta 
ställningstagande förr eller senare i samtalen kan innebära en påverkan på barnen och de 
närvarande vuxna.  
 
(e) skolpsykologens och socialtjänstens förförhör innebär ett avsevärt merarbete för polis, 
åklagare, domstolar och andra berörda. På grund av att det felaktiga agerandet ägt rum 
tvingas polisen förhöra och skriva ut förhör med skolpsykologen och två socialsekreterare 
och dessa måste höras även i domstol.  
 
Sammanfattningsvis försämrar skolpsykologens och socialtjänstens agerande 
utredningsarbetets kvalitet avsevärt. Att de gör anmälningar ingår i deras skyldigheter, men 
de skall inte bedriva förförhör och i princip agera som någon som går in på av polisen 
avspärrat område och förstör teknisk bevisning och skapar merarbete och sänkt 
utredningskvalitet. Informationen från modern var klart tillräcklig för att företa en anmälan.  
 
2. Klarläggande av flickornas utsagor före polisförhören 
I ett fall av detta slag där samtal/förförhör ägt rum utan objektiv registrering krävs att 
innehållet, dvs. frågor och påståenden samt situationsbetingelser, i dessa blir så noggrant 
klarlagt som möjligt. Det är viktigt att klarlägga hur de centrala utsagorna uppkommit och 
eventuellt förändrats mellan samtalen.  
I detta fall finns sammanfattningsprotokoll med modern, fadern, mormodern, skolpsykologen 
och två socialsekreterare. Dialogutskrifter hade naturligtvis givit bättre möjligheter att 
fastställa innehållet i samtalen före polisförhören, då redigering i sammanfattningsprotokoll 
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oundvikligen innebär förgrovning och viss förändring av uppgifterna. Enligt Jönssons (1988) 
avhandling om polisförhör kan en avsevärd del, inte sällan större delen, av texten i 
sammanfattningsprotokoll vara utredarens egna ord och redigering. Om ett barn säger något 
och en vuxen söker återge det sagda så förekommer två utsagegenerationer. Dialogutskrift 
återger därvid den andra utsagegenerationen. Vid sammanfattningsprotokoll uppkommer en 
tredje utsagegeneration, utredarens, i sammanfattningsprotokollet och det gäller även om det 
på ena eller andra sättet har godkänts av den förhörde.  
 
Uppläsning eller åhörande av diktering, som här använts, är för övrigt en tveksam metod ur 
tillförlitlighetssynpunkt, bland annat på grund av vår hjärnas begränsade kapacitet för att t ex 
samtidigt granska en uppläst mening och åhöra nästa. Noggrann genomläsning torde vara en i 
vissa sammanhang godtagbar metod, men sammanfattningsprotokoll ger oundvikligen 
omfattande informationsförlust jämfört med dialogutskrift.  
 
Det förtjänar att påpekas att från och med när frågan om återtagande av uppgifter blir aktuell 
i april 00, så föreligger alla förhör med modern och mormodern i dialogutskrift. Det framstår 
som utredningsmetodiskt anmärkningsvärt att omständigheterna kring återtagande är 
dialogdokumenterade (vilket är utmärkt), medan omständigheterna vid uppkomsten inte 
ansetts behöva dokumenteras lika noggrant.  
 
De befintliga sammanfattningsprotokollen är starkt inriktade på vad flickorna påstås ha sagt 
och ger lite upplysningar om de vuxnas agerande med frågor, påståenden, förstärkning i viss 
riktning etc., dvs. graden och arten av påverkan är svår att uttala sig om. Enligt materialet så 
samtalade flickorna cirka en och en halv timma med morbroderns fru S. Härvid kan viktiga 
uppgifter ha framkommit och påverkan ha skett, t ex finns en andrahandsuppgift om att 
flickorna skulle ha tagit upp frågan om skadestånd med henne och nämnt belopp. Det hade 
därför varit lämpligt med ett polisförhör med S om innehållet i samtalet. Något sådant förhör 
har inte genomförts.  
 
Det är även lämpligt i förhören med barnen att förhöra sig med dessa om vad de talat med 
både vuxna och andra barn om före polisförhören och vid vilka tillfällen. Vissa fragment 
framkommer men någon mer grundlig ansats till detta finns inte. Till exempel får vi inte veta 
om och i vilken utsträckning som flickorna allmänt har diskuterat frågor om sexuella 
övergrepp med kamrater.  
 
Det finns även anledning att påminna om att erinringar av samtal inte är ordagranna, oftast 
innebär stort bortfall och är behäftade med minnesfel. Det bör även påpekas att t ex bortfall 
av eller utbyte av ett enda ord vid erinring kan förändra betydelsen av något som sagts.  
 
Sammanfattningsvis går det inte att nöjaktigt fastställa arten och graden av påverkan från de 
vuxna på barnens uppgifter. Betydande osäkerhet råder om vad barnen exakt sagt. 
Återgivningen av vad barnen sagt måste betraktas som ungefärlig och återgivningen av vad 
de vuxna sagt är mycket ofullständig. Det förtjänar att påpekas att förutsättande, ledande etc. 
frågor enligt många fall och dokument jag gått igenom är närmast regel i professionella 
sammanhang i Sverige (även forskare i andra länder har rapporterat sådana iakttagelser) och 
knappast torde vara lägre när lekmän samtalar med barn. Varken modern eller fru S har så 
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vitt framgått erhållit någon utbildning eller träning i strategi och teknik vad gäller utredande 
samtal med barn.  
 
3. Beroendeförhållandet mellan barnens uppgifter 
I detta fall kan föreligga dels direkta beroenden mellan barnens uppgifter genom att det ena 
barnet har fått information, idéer etc. från det andra genom att barnen har pratat sinsemellan 
eller genom att de suttit med båda två vid samtal med vuxna.  
Det kan även tänkas föreligga indirekta beroenden på så sätt att båda barnen utgår från en 
gemensam idékälla, t ex en kamrat, ett TV-program, en flicktidning etc. Ett annat slag av 
indirekt beroende är att en vuxen som fått uppgifter från det ena barnet använder dessa 
uppgifter för att ställa förväntningar, frågor, påståenden etc. eller göra direkta referat av det 
första barnet inför det andra barnet.  
 
Det framgår av materialet att vissa direkta och indirekta beroenden föreligger. Det framgår 
även att vissa möjliga beroenden inte kontrollerats i utredningsarbetet, t ex har inte 
informationskällor om sexualitet nämnvärt eftersökts.  
 
Av förhör med modern 000203, dvs. 8 dagar efter de första samtalen med C respektive M, 
framgår följande rörande uppkomsten av uppgifter från dottern M. 
"Senare samma kväll, när den yngsta dottern M kom hem, satte sig mamman genast med 
henne och pratade enskilt. M ville först inte berätta någonting, hon var alldeles vit i ansiktet, 
mamman uppgav att det kändes som om M försvann för henne. Till slut, frågade M om C har 
berättat något, ja svarade mamman. På fråga från mamman kunde M inte på något sätt med 
ord berätta vad som hade hänt. Mamman bad henne då att visa. M pekade ned mot sitt 
underliv. Mamman frågade om någon rört henne där. Hon kunde inte säga vem, varför 
mamman frågade om det var morfar X? M nickade jakande. " 
 
Modern har fått uppgifter från C. Dessa används för att ställa frågor till M - det är oklart hur 
frågorna varit utformade och vilka förutsättningar eller ledtrådar de kan ha innehållit. M 
säger ingenting förrän hon fått information från modern om att C berättat något. M kan inte 
heller då berätta vad som hänt - modern agerar förutsättande här. Modern uppmanar henne att 
visa, dvs. en förutsättande uppmaning. M pekar ned mot sitt underliv - modern kan genom 
frågor och icke-verbalt beteende mycket väl ha gett tillräckligt med ledtrådar för att M skall 
få idén att peka på underlivet. Modern frågade om någon rört henne där, dvs. en 
ledtrådsgivande fråga - idén om att någon rört henne kopplas till underlivet av modern. M 
kunde inte säga vem, trots att hon nu vet att C berättat något. Modern frågade om det var 
morfar, dvs. ledtrådsgivande fråga. M nickar då, vilket tolkas som jakande av modern. 
Förutsatt att moderns uppgifter är korrekta (det är sannolikt att en del av vad som sagts 
försvunnit ur moderns minne och vid överföringen till sammanfattningsprotokoll), så framgår 
dels att uppkomsten av uppgifter från M är höggradigt beroende av vad som sagts mellan C 
och modern och dels att modern genom förutsättande och ledtrådsgivande agerande påverkar 
M. Det framgår vidare av förhöret med modern att flickorna nästa dag tillbringade cirka 1  
1/2 timme tillsammans med moderns brors fru S. Modern säger i förhöret: 
"S  uppgav då att barnen hade berättat precis allt för henne under c:a 1 1/2 timme. " 
Frågan är vad S menar med "allt" och varför detta inte ansetts viktigt att utreda.  
Vidare säger modern: 
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"Angående M så började hon att berätta mera detaljer för mamman kvällen efter. Dvs. efter 
det att hon hade suttit i samtal med S ." 
 
Varken polisen eller domstolarna har förhört S  om vad som sades. Modern och S  är de båda 
förstahandsmottagarna och troligen utfrågarna av information från barnen. Socialsekreterarna 
som förhördes fick uppgifter från barnen först efter barnens samtal med modern och S och 
efter att barnen åhört varandras uppgifter. Även under samtalet med socialsekreterarna sitter 
båda barnen med och hör vad det andra barnet säger. M kan antingen ha fått sina uppgifter 
från inträffade övergrepp eller utöver att ha fått en allmän idé från mamman ha fått övriga 
uppgifter direkt från systern C vid åtminstone två samtal. Det har inte klarlagts och 
tidsangivits (tidsaxel med datum, klockslag, plats, deltagare) vilka ytterligare samtal som kan 
ha innefattat båda barnen. Det finns inget i materialet som tyder på att några slag av prövande 
frågor skulle ha ställts till barnen före polisförhören utan de berörda vuxna verkar ha utgått 
från den princip om avsändarens vederhäftighet som tillhör normal mänsklig kommunikation 
och har som det verkar förstärkt barnens uttalanden. Ur källkritisk synpunkt kan Ms 
uppgifter, varken de första eller de senare dokumenterade, inte bedömas som tillförlitliga 
med hänsyn till det beroende av C:s uppgifter och den påverkan som kan ha lett till att 
uppgifterna uppkommit och befästs.  
 
4. Polisförhör med modern 000203 
Sammanfattningsprotokollet innehåller historiska uppgifter om modern själv (inte om barnen 
märk väl) och erinringar och funderingar rörande vad barnen sagt om de påstådda sexuella 
övergreppen. Det senare slaget av innehåll borde föranlett dokumentation i dialogform för att 
kunna klarlägga uppkomstbetingelserna med största möjliga noggrannhet.  
Det hade varit lämpligt att närmare förhöra modern om barnens uppväxthistoria, 
personligheter, relation sinsemellan och relationer till andra, lekar och aktiviteter samt vilka 
kamrater och medievanor de har. Det hade även varit utredningsmetodiskt befogat att förhöra 
sig om vad modern kände till om barnens sexuella utveckling, sexuella fantasier och lekar 
och sexuella kunskaper samt källorna härtill.  
 
Genom den snäva inriktningen på förhöret mot erinringarna av vad barnen sagt om de 
påstådda sexuella övergreppen ges alternativa förklaringar till att barnen lämnat uppgifter 
föga chans att framkomma. Förhöret verkar ha bedrivits utifrån förutsättningen att det som 
sagts av flickorna är sant och annan information är överflödig.   
 
5. Polisförhör med fadern 000206 
Fadern uppvisar en utredningsmetodiskt förnuftig inställning att inte tala med flickorna om 
det som påstås ha inträffat innan myndigheterna gjort det. Han bidrar i förhöret därför inte 
med några andrahandsuppgifter från flickorna. Förhöret går något in på flickornas relation till 
morfadern, faderns reaktioner på informationen och en summarisk ansats finns till 
beskrivning av flickornas personligheter. Den kritiska frågan ställs "om han ser något skäl till 
att flickorna skulle hitta på den här historien". Genom att fadern inte har några uppgifter om 
själva de påstådda övergreppen att förmedla verkar förhöret ha sökt andra riktningar än 
förhöret med modern. Det är dock inte nöjaktigt vad gäller att ta fram sammanhang och 
informationer som kan leda till alternativa förklaringar. Förhöret verkar nästan helt ha 
bedrivits utifrån förutsättningen att de påstådda övergreppen har inträffat. Även i förhöret 
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med fadern borde förhörsledaren ha mer noggrant och systematiskt efterfrågat det slag av 
information (angiven under föregående punkt) som inte heller efterfrågades från modern.  
Då fadern separerade från modern och barnen för knappt ett år sedan (februari xx), så bör han 
ha en stor mängd information om barnens uppväxthistoria, personligheter, intressen, sexuella 
utveckling m. m., som inte tillgodogjorts förundersökningen.  
 
6. Polisförhör med mormodern 000203 kl. 12.40-14.00 (80 min) 
Förhöret föreligger i av mormodern godkänt sammanfattningsprotokoll på totalt två textsidor 
(jfr intervjutiden).  
Förhöret har mest fokuserats på morföräldrarnas relation till flickorna, vilken givetvis bör 
klargöras. Men liksom i förhören med modern och fadern så används inte förhöret till att 
noggrant söka klargöra barnbarnens uppväxthistoria, personligheter, lekar, sexuella 
utveckling m. m. Det sker ingen utveckling av mormoderns påstående om C att  
"hon är som en öppen bok, hon kan lägga till och dra ifrån". Genom att den äldsta flickan C 
följt med morföräldrarna på resor bör de ha en extra god kännedom om henne.  
 
I förhöret har förhörsledaren rimligt frågat om morföräldrarnas sam- och sexliv. Detta kan 
jämföras med att inga som helst frågor kring sexuella kunskaper eller beteenden eller 
sexuella inslag i kamratkulturen ställts till flickorna.  
 
Även detta förhör från förutsättningen att de påstådda övergreppen inträffat. 
 
 
7. Polisförhör med den misstänkte morfadern 000202 kl.22.03 
Förhören med morfadern föreligger enbart i form av sammanfattningsprotokoll så när som på 
ett dialogutdrag på sid. 79-80 i FU. Genom att förhören enbart föreligger i 
sammanfattningsprotokoll, så minskar möjligheterna att utifrån exakta formuleringar avgöra 
om något morfadern säger talar för respektive emot att han gjort sig skyldig till det han 
misstänks för. Eventuellt kan således den misstänkte missgynnas av detta sätt att 
dokumentera, speciellt som utredningsstrategin nästan genomgående verkar vara att 
förutsätta att han begått de gärningar han misstänks för. Det är inte alls säkert att den 
misstänkte uppfattar eller reagerar på att uttalanden som skulle kunna vara till hans fördel 
bortfaller eller omformuleras i sammanfattningsprotokollen. Morfadern förnekar här brott 
och nämner att "barnen har en mycket livlig fantasi". Denna uppgift skulle givetvis ha noga 
följts upp i förhören med morfadern och i förhör med andra som känner flickorna väl. Så har 
inte skett. Utredandet utgår från förutsättningen att de påstådda övergreppen har inträffat.  
 
8. Polisförhör med den misstänkte morfadern 000203 kl. 10.10 
Det framgår att morfadern informerats om att "de båda flickorna lämnat en samstämmig 
berättelse". Detta är ett vilseledande och förtigande påstående om det inte samtidigt meddelas 
till den misstänkte att den yngre flickans uppgifter kan vara beroende indirekt och direkt av 
den äldre flickans uppgifter.  
Morfadern uppger i detta förhör att han sedan 10-15 år äter två mediciner mot högt blodtryck, 
vilka har som bieffekt att den sexuella driften minskar kraftigt och nämner att själva lusten 
till sex i stort sett har avklingat.  
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En sådan uppgift bör självfallet följas upp genom att med den misstänktes medgivande 
begära in läkarintyg över dels medicineringen och dels begära in forskningsbaserad 
expertbedömning över dessa mediciners verkningar på den sexuella driften. Detta verkar 
utredarna ha underlåtit att göra.  
Utredandet utgår från förutsättningen att de påstådda övergreppen har inträffat.  
 
9. Polisförhör med morfadern 000203 kl. 15.00 
Morfadern för här fram dels uppgifter om flickornas sexuella beteenden, dels om C:s 
personlighet och dels sin uppfattning att flickornas uppgifter är påhittade.  
I det fortsatta utredningsarbetet beaktas inte detta utan arbetet bedrivs  utifrån förutsättningen 
att de påstådda övergreppen inträffat och att undersökning av alternativa möjligheter inte 
behöver genomföras.  
 
10. Polisförhör med morfadern 000213 kl. 09.55 
Morfadern får här något utveckla sin uppfattning om flickornas sexuella beteenden. Det 
framgår på två ställen att morfadern återigen givits vilseledande och förtigande information 
om att flickorna "uppgivit ungefär samma sak" och att "M klarade av att berätta", "när hon 
fick klart för sig att hennes storasyster berättat". Hon utsattes för förutsättande och 
ledtrådsgivande frågor av modern som också var den som nämnde morfadern och klarade 
inget av att berätta förrän båda flickorna suttit och samtalat i cirka 1  1/2 timme med fru S.  
 
 
11. Polisförhör med morfadern 000219 med visning av videoinspelade förhör med barnen 
Det framgår inte att den misstänkte fått del av dialogutskrifterna av förhören. Att enbart visa 
videobanden kan inte anses nöjaktigt vad gäller att informera den misstänkte om vad som 
sägs. Det är inte möjligt att kritiskt granska och reflektera i tillräcklig utsträckning samtidigt 
med visningen eller omedelbart efter. Att visa videoband efter videoband och låta den 
misstänkte kommentera (eller avstå) direkt utan att ha fått läsa dialogerna är inte en 
godtagbar metod ur saklig och etisk synpunkt. Metoden överskattar avsevärt människans 
förmåga till informationshantering. Den misstänkte får inte en rimlig möjlighet att resa 
invändningar mot det som sägs. Det bör anses självklart att någon som på videoband 
anklagas för grova brott skall kunna i detalj i lugn och ro gå igenom anklagelserna innan 
kommentar avges. Kommentarerna skall kunna tillgodogöras det fortsatta utredningsarbetet.  
 
12. Polisförhör med barnet C, 11 år, 000202 kl. 10.10-10.30  
(20 min) 
En oskarp videoupptagning, där förhörsledaren och barnet syns finns (men ej i nöjaktig 
närbild) och obestyrkt dialogutskrift föreligger. De inledande yttrandena i detta förhör saknas 
på utskriften i detta likaväl som i de följande förhören med barnen och några mindre 
ofullkomligheter finns i utskriften. Förhörets längd är godtagbar, tempot förefaller lugnt och 
förhörsledaren talar tydligt. Det framgår inte om förhörsledaren fått information utöver den 
skrivna anmälan och i så fall vad och från vem förhörsledaren fått för information. Det 
framgår inte vad som sagts till barnet vid kallelse till, på vägen till och före starten av 
förhöret, t ex av modern, förhörsledaren, den närvarande socialsekreteraren m fl. I 
förhörsrummet sitter socialsekreteraren EF (enbart benen syns på henne) som tyst 
förhörsvittne mitt emot förhörsledaren på andra sidan barnet och modern sitter i rummet 
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bredvid. Barnet har tidigare berättat för såväl modern som EF, varför en viss förknippning 
mellan EF och de uppgifter som efterhand uttalas redan finns. Det faktum att dessa sitter med 
kan för den händelse att de tidigare uppgifterna är felaktiga leda till en påverkan i riktning 
mot att felaktiga uppgifter kvarstår. Det torde vara direkt olämpligt att EF med sin 
förhandsuppfattning och förväntan finns med i förhörsrummet och dessutom placerad så nära 
barnet som här (t ex måste EF:s minspel ha varit synligt för barnet), om nu inte barnet 
speciellt begärt att just hon skall vara med för att kunna tala. Det framgår inte att barnet 
skulle ha tillfrågats om eller godkänt EF:s närvaro. Ingen som helst förklaring till EF:s 
närvaro redovisas. Detta slag av rollsammanblandning mellan socialtjänst och polis är 
utredningsmetodiskt olämplig. Det är även så att socialtjänsten har till uppgift att skydda barn 
och inte att tillvarata påstådda förövares intressen, varför det är svårt att tänka sig en 
socialtjänsteman som neutralt förhörsvittne. Enligt min erfarenhet är det sällsynt att 
socialsekreterare sitter med vid detta slag av förhör och förhörsband brukar enligt min 
erfarenhet bli tillgängliga för socialtjänsten. En närvarande person bör givetvis ur 
utredningsmetodisk synpunkt vara neutral i den fråga som är föremål för utredning och vara 
så diskret placerad att barnet inte får icke-verbala ledtrådar, t ex ansiktsuttryck, nickningar 
etc. från personen. Att EF:s närvaro inte upplevts som neutral av flickan C framkommer 
senare i samband med det tredje förhöret, då flickan C inte vill att EF skall vara närvarande.  
 
Det syns att barnet på vissa ställen viftar med ben och fötter, men ingen bestämd slutsats kan 
dras av detta. Ingen gråt förekommer.  
 
(a) frågan om att det är sanna och riktiga uppgifter som skall lämnas tas inte alls upp i 
förhöret. Inte heller anges till vad inspelningen skall användas. Vid förhör med barn skall 
detta alltid tas upp. Som jämförelse vad gäller tydlighet kan nämnas att varje gång jag vittnar 
som sakkunnig i domstol får jag som en erinran avlägga vittneseden och domaren kan till och 
med påminna mig om straffansvaret - det är en utmärkt tydlighet i rättssystemet. Tyvärr 
genomförs många barnförhör utan att man är tydlig mot barnen om vad som gäller 
beträffande sanningskrav och användning och ibland är det tveksamt om barnen ens förstått 
vad som menas med sanning. En instruktion bör även ges om att barnet inte skall låta sig 
påverkas av förhörsledaren, kan säga emot denne när så är befogat och att barnet kan 
använda svar som jag förstår inte, vet inte eller minns inte på frågor.  
 
(b) utredningsstrategin är felaktig, då förhöret genomförs på så sätt att förhörsledaren 
förutsätter att de påstådda övergreppen inträffat och alternativa möjligheter inte ges möjlighet 
att framträda på grund av sättet att fråga. Redan i sitt första uttalande begär förhörsledaren att 
C skall berätta "samma" som för mamman och att det skall handla om flickan och hennes 
morfar. Det fjärde uttalandet från förhörsledaren förutsätter mycket klart att något har hänt. 
Öppenhet för vad det hela handlar om finns inte. Detta utgör ingen utredningsmetodiskt 
acceptabel uppstart av ett förhör. Möjlighet att modifiera eller återta uppgifter måste finnas. 
Möjlighet för alternativa förklaringar att framkomma måste finnas. Förhöret söker inte 
klarlägga sammanhang och är snävt fokuserat mot de påstådda övergreppen.  
 
Att en förhörsledare har en viss inställning i den fråga som är föremål för prövning gör att 
förväntningar på vissa svar föreligger. Det är ett av många forskare erkänt och centralt 
problem vid barnsamtal att barnet försöker avge de svar som det tror att den vuxne vill höra 
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(se t ex Doverborg & Pramling, 1992) och härvid används ledtrådar (verbala, paraspråkliga 
eller icke-verbala) från den vuxne/de vuxna (i detta fall är även en socialsekreterare 
närvarande). Vid en sådan osaklig och partisk uppstart, inställning, förväntan samt felaktig 
och snäv strategi råder ingen tvekan om att hela förhöret bör förkastas ur källkritisk 
synpunkt.  
 
(c) förhörsledaren för in ett avsevärt antal förutsättande och framför allt ledtrådsgivande 
frågor i förhöret som dessutom som helhet vilar på förutsättningen att de påstådda 
övergreppen inträffat. På vissa av frågorna instämmer barnet och på vissa svarar barnet 
nekande. I båda fallen ges ledtrådar även för det fortsatta förhöret och följande förhör. 
Exempel på ledtrådsgivande frågor  finns till exempel i  följande sekvens (FU sid. 13-14, alla 
språkfel etc. i utskriften bibehålls): 
 
F: Är det han som då tar av dig de kläder som du har på dig? 
   (ger ledtråd om att morfar tar av kläderna) 
C: Ja. (instämmer utan precisering) 
F: Och är det byxor, kan det vara kjolen också, jag vet inte om du har kjol. (för in ledtråden 
om kjolen) 
C: Jo ibland.  
F: Ibland och under byxorna och kjolen så har du trosor. 
   (påstår utan vidare vad barnet har för kläder under) 
C: Mm. (vagt) 
F: Tar han bort, tar han av dig dem också. Så om man säger du, känner du då hans ansikte 
mot din kropp. Vad säger han när han gör så här då? (trippelfråga, två ledtrådsgivande frågor 
och en förutsättande fråga) 
C: Ingenting, jag vågar inte säga nå´t och han säger ingenting. 
(klart svar på den sista frågan och som går emot förutsättningen i denna)   
F: Har han någon gång sagt någonting om... 
(F ignorerar svaret och visar att han vill ha ett annat svar) 
C: Nej jo efter en gång när jag gick och tvättade mig..... (jag utelämnar resten här) (C ger ett 
svar som följer frågan)  
F: Det här som du beskriver är det samma sak varje gång eller finns det någonting 
annorlunda också som kan hända någon annan gång. 
(valfråga med två alternativ) 
C: Nej. (troligen nej på den sista frågan, men inte säkert) 
F: Och du säger att han säger ingenting men gör han någonting med sig själv eller har han 
bett att du skall göra någonting med honom. 
(refererar bakåt plus dubbelfråga med ledtrådsgivning i båda frågorna) 
C: Nej. (motsvar, avser förmodligen båda frågorna men ej säkert)  
F: När han slickar dig på det här sättet, har han sina egna kläder på sig då.(refererar bakåt 
plus ledtrådsgivande fråga) 
C: Ja det har han. (instämmande utan precisering)  
F: Har det någon gång hänt att han har tagit av sig kläderna. 
   (ledtrådsgivande fråga) 
C: Nej. (motsvar)  
F: Men dina kläder åker alltid av.  
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(ledtrådsgivande fråga i mer suggererande påståendeform; observera monotoniuttrycket 
"alltid")  
C: Mm. (vagt instämmande) 
F: Är det också på överkroppen?  
(ledtrådsgivande, för in idén att klädernas avtagande kan gälla en del av  kroppen) 
C: Nej. (motsvar)  
 
Ett annat exempel på sekvens är följande (FU sid. 16-17): 
 
C: Ja jag satt i soffan och tittade på TV och M  hon var i pappas vattensäng och byggde en 
koja. Och de andra satt i vardagsrummet och åt och ingen märkte att morfar försvann. Och 
dagen efter då kom M  och frågade mig om det hände något om en tjej slickar om en kille 
slickar en tjej mellan benen. (konkret situation med yttrande som påstås ha uttalats) 
F: Hände vad menar du... (avbryter utan att händelsen är beskriven) 
C: Och då sade jag om det hände något alltså om det var farligt. Och då sade jag att det inte 
var det och så frågade jag om morfar hade gjort något. Och det var sista gången vi pratade 
om det. (konkret återgivning av vad som skall ha sagts, OBS att det enligt texten är C som för 
fram en idé om att morfar gjort något till M, det är inte M som tar upp morfar med C; frågan 
från M kan vara föranledd av något annat än morfar; OBS den belysning av vad syskonen 
kan prata om beträffande sexualitet som här ges) (förhörsledaren följer inte upp med någon 
fråga om huruvida M själv tagit upp morfar) 
F: Det som du beskriver att morfar gör han slickar dig och då utgår jag ifrån att du menar att 
han använder tungan. Känner du att han använder tungan alltså att det rör sig. (föreskriver för 
C vad slickandet innebär och att tungan skall röra sig; t ex skulle läppberöring möjligen 
kunna kallas för slickande av ett barn och en tunga behöver inte nödvändigtvis röra sig)  
C: Mm. (vagt, möjligen instämmande) 
F: Och har det hänt någon gång att morfar har använt någonting annat än tungan. (ger idén att 
morfar använt någonting annat) 
C: Nej. (motsvar) 
F: Det är samma, på samma sätt varje gång. Jag tänkte om han har använt händerna, 
fingrarna eller.... ( påstående om monotoni plus ledtrådsgivning) 
C: Jo det har han. (efter att F gett ledtrådar ändrar sig nu C till ett jakande svar) 
 
På sid 21 uttalar förhörsledaren under pågående utredning, värderande och förstärkande,  att 
han fått "en bra berättelse" av flickan C. Det kan vara hindrande i en utredning och leda till 
fel att förstärka uppgifter som eventuellt är felaktiga.  
 
Ett flertal oklarheter och tveksamheter föreligger kring förhörssituationen. Detta sätt att 
genomföra förhör på - främst strategiskt, men även frågetekniskt - är inte acceptabelt ur 
saklig och källkritisk synpunkt. Förhörsinnehållet bör därför förkastas.  
 
(d) i förhöret efterfrågas inte hur barnet uppfattat de samtal/förförhör - och därmed möjlighet 
till påverkningar - som föregått polisförhöret, dvs. med modern, med morbroderns fru S och 
med systern C, med skolpsykologen, med föräldrarna, systern och socialsekreterarna.  
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(e) i förhöret efterfrågas inte information om barnets sexuella område, dvs. sådant som 
flickans sexuella kunskaper, sexuella erfarenheter och fantasier, vad som sker i 
kamratkulturen rörande sexualitet, vad barnet uppfattat av sexuella beteenden i olika media 
som TV, video, flicktidningar, porrtidningar, böcker m m. Det kan nämnas att i förhör i ett 
annat fall för några år sedan med en nioårig flicka, så framkom bland annat att skolbarnen 
satt ute i en koja i skogen och tittade på porrbilder. I ett annat fall med en pojke i 10-
årsåldern framkom hur pojkar i denna ålder hade haft avancerade sexuella övningar ute i 
skogen. I ett fall som detta torde det vara nödvändigt att klarlägga de sexuella frågorna kring 
barnet för att pröva möjligheter till alternativa förklaringar. I förhör av samme förhörsledare 
med den misstänkte (FU sid. 77) framgår att denne "får frågan om han tror att M trots sin 
ringa ålder har tankar vad gäller sexualitet med sig i vardagen". En icke-realistisk uppfattning 
vad gäller barns normala sexualitet kan ge felaktiga förhörsresultat.  
 
(f) det bör nämnas att det i förhöret förekommer vissa slag av svar med inriktning mot 
generalisering och monotoni, som förekommer i fallmaterial, där det finns stor anledning 
ifrågasätta om anklagelser är korrekta. På sid. 13 förekommer det i dessa fall typiska 
maximerande uttrycket "överallt" uttalat av C. På sid. 18 förekommer monotoniuttrycket 
"nästan varje gång vi träffas". Det framgår också att de påstådda övergreppen skall ha skett 
under total tystnad, varken den misstänkte eller flickan anges enligt förhöret ha sagt något 
under pågående övergrepp. Den allmänna mänskliga benägenheten att undvika eller bryta 
tystnad är stark - människor reagerar i hög grad verbalt på varandra. Svaren kring detaljerna i 
själva övergreppen är korta, allmänna och vaga från C, som dock verkar ganska verbal av 
andra svar att döma. Grundbegreppet verkar vara "slicka mellan benen" och på samma sätt 
varje gång, ända tills förhörsledaren för in idén om att använda händer och fingrar, varvid C 
kompletterar med att den misstänkte "bara håller på och så drar fingrarna upp och ner och".  
Första gången morfar rörde vid C skall hon ha varit 8 år (FU sid. 18-19). Enligt 
beskrivningen skall C och M och morfadern ha suttit och tittat på TV i morfars vardagsrum. 
Därvid skall ha hänt att morfadern "drog ner gylfen på mig". Mer exakt än så beskrivs inte 
det påstådda övergreppet. "M satt på andra sidan på honom". På förhörsledarens fråga om M 
såg vad han gjorde svarar C med uttrycket "Mm". Frågan är om morfadern skulle ha startat 
upp sexuella övergrepp på 8-åringen med en 5-årig syster sittande bredvid med en stor risk 
för avslöjande - sannolikheten för detta framstår som låg. Det är tveksamt om 5-åringen 
skulle ha hållit tyst om det inträffade, som borde te sig anmärkningsvärt för en 5-åring. En 
annan uppgift finns på sid 16: "första gången han slickade M då var det hemma hos pappa på 
hans invigningsmiddag och han hade bara två rum och kök". Man kan fråga sig hur sannolikt 
det är att morfadern skulle starta upp övergrepp på ett 7-årigt barn i samband med en 
invigningsmiddag i en liten lägenhet med alla de risker för stor social skandal som han bör ha 
insett? Rimligen är även här sannolikheten låg.  
 
En sammantagen förekomst av ett flertal uppgifter med var för sig en låg sannolikhet bör i 
högre grad än en enstaka lågsannolik uppgift föranleda skepsis beträffande äktheten hos de 
påstådda händelserna. Om påstådda händelser inte inträffat så löper den som hävdar att 
händelserna inträffat, i synnerhet barn och oerfarna personer, risken att uppge orealistiska 
eller lågsannolika fenomen. De förstagångshändelser som antytts ha inträffat med flickorna C 
respektive M utmärks av att uppgiftslämnaren inte riktigt verkar ha förstått vissa sociala 
aspekter, dvs. sociala konsekvenser och risker med att bete sig så i de angivna sociala 
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sammanhangen. Det är även vid icke-inträffade händelser lätt att tillgripa generaliseringar 
och monotoniuttryck utan att behöva gå in på de konkreta icke-inträffade händelserna som 
man kan begränsa sig till att enbart antyda. Verkligheten är också ofta snarare oregelbunden 
och varierande än monoton i komplexa sociala sammanhang.  
 
Det är en fördel om ett förhör omfattar en del andra slag av händelser än de påstådda sexuella 
övergreppen, varvid en jämförelse av sättet att beskriva händelserna kan göras, t ex vagt och 
kort kontra detaljerat och utförligt.   
 
Sammanfattningsvis är det första förhöret med C inte utredningsmetodiskt och källkritiskt 
godtagbart. Vissa brister vad gäller t ex enstaka ledande frågor utan stor betydelse eller att 
man förbisett att fråga om sådant som senare kan kompletteras bör kunna tolereras. Här rör 
det sig om brister med en vida större tyngd och omfattning. Det mest grundläggande felet är 
utredningsstrategin som inte medger falsifiering av påståendena om övergrepp eller prövning 
av alternativa förklaringar. Även om t ex samtliga ställda frågor vore frågetekniskt 
oklanderliga, så skulle den här använda ensidigt bekräftelsesökande strategin utan tvekan 
leda till ett förkastande av förhören. Förhörs validitet är inte enbart en fråga om frågeteknik 
utan i hög grad en fråga om strategi, dvs. urval av frågor och klargöranden av i utredningen 
viktiga områden samt en rimlig balans i förhöret i förhållande till objektivitetskravet i RB 23 
kap 4§. .  
 
13. Polisförhör med barnet C, 11 år, 000210 kl 14.30-14.50 (20 min) 
Videoupptagning där förhörsledaren och barnet syns (men endast benen på 
socialsekreteraren) och obestyrkt dialogutskrift föreligger. Yttranden i början av förhöret 
saknas i utskriften. Längden på förhöret är rimlig och förhöret genomförs liksom det 
föregående lugnt och med tydliga uttal. Förhörsledaren är densamme som i det första 
förhöret. Det framgår inte vad som sagts till flickan C i samband med kallelse och före 
förhöret.  
Socialsekreteraren EF finns liksom förra gången med i förhörsrummet och mamman och 
mormodern i rummet intill. Vad gäller EF:s närvaro gäller samma kritik som tidigare.  
 
Flickan C viftar med ben och fötter på ett mycket tydligt sätt på ett flertal ställen. Inga 
bestämda slutsatser kan dras av detta. Ingen gråt förekommer.  
 
(a) frågan om att tala sanning och vartill förhöret skall användas tas inte upp i detta andra 
förhör heller 
 
(b) utredningsstrategin är liksom i det första förhöret förutsättande och snävt inriktad mot de 
påstådda övergreppen. Förhörsledaren anknyter uttalat till vad som sagts i det förra förhöret. 
Information som behövs för prövning av alternativa förklaringar tas inte fram.  
 
(c) frågetekniskt är förhöret inte acceptabelt och med den start som sker blir det inte möjligt 
att pröva den grundläggande frågan om de påstådda övergreppen ägt rum eller inte. 
Förhörsledaren prövar inte alls uppgifter utan efterfrågar fler och mer precisa uppgifter om 
de påstådda övergreppen och nämner därvid tidigare uppgifter. Överensstämmelse mellan 
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förhören skapas genom denna teknik. Stabiliteten i uppgifter kan inte prövas på detta sätt, där 
tidigare uppgifter först nämns av förhörsledaren och fler likartade uppgifter förväntas.   
 
Förhöret startar på följande sätt: 
 
F: Jag tänkte börja C fråga dig lite grand vi pratade ju för inte så länge sedan. Du berättade 
om vad du råkat ut för och jag måste ställa mer frågor kring det. Det hoppas jag du förstår 
varför. 
C: Mm. 
F: Du har sagt så här jag läste det som du berättade om där står det så här att han tar mellan 
bena och jag skulle vilja att du berättade lite grand om hur det går till när (det är din morfar 
vi pratar om) hur han gör när han tar mellan bena. (FU sid. 22) 
 
På sid. 23 FU tar förhörsledaren upp ytterligare en uppgift från det första förhöret. 
 
F: Ja kan du beskriva lite mera om det här att det är obehagligt om jag frågar gör det ont. 
(ledtrådsgivande) 
C: Ibland. (medsvar; jfr inledande avsnitt om undvikandebeteende) 
F: Ibland gör det ont. Sedan vill jag också fråga dig lite om som du sade förra gången att 
morfar slickar dig mellan benen. Hur går det till? (för fram uppgift från det första förhöret, 
förutsätter att den gäller)  
C: Jag vet inte. (detta är ett anmärkningsvärt svar och kan tyda på att det nämnda inte 
inträffat; kanske skulle uppgiften om att slicka inte kvarstått i det andra förhöret om inte 
förhörsledaren uttryckligen fört in den?) 
 
På sid. 26 finns ytterligare ett par uppgifter från första förhöret som uttalas av förhörsledaren 
och därmed bortfaller även här möjligheten att pröva om uppgifterna utan ledtrådsgivning 
kvarstår även i det andra förhöret. 
F: Du sade förra gången att han drar ner gylfen på mig och börjar lite smått och till slut ligger 
jag där utan byxor så sade du. Kan du berätta om hur det går till liksom hur gör morfar när 
han skall få av dig kläderna.  
C: Jag vet inte han drar av dom.  
 
Om det beskrivna beteendet har inträffat så ter sig svaret "jag vet inte" inte särskilt rimligt. 
Om beteendet inte har inträffat så saknas en genuin minnesbild och svaret "jag vet inte" blir 
rimligt. Det påföljande yttrandet  "han drar av dom" kan med sin enkelhet vara en logisk 
konstruktion.  
 
På sid. 29 hänvisar förhörsledaren till vad någon annan sagt att flickan C har sagt. 
F: Och det var hon eller någon annan det kommer jag inte ihåg, jag tror att det var hon som 
pratade om en att du hade berättat för någon kamrat.  
Att säga detta kan naturligtvis inte leda till någon prövning av om uppgiften är stabil.  
 
På sid. 25 FU finns följande exempel, där flickan ligger på magen: 
C: Då slickar han bara där bak i stället. 
F: Ja där bak är det på om man säger själva rumpan. (ledtrådsgivande) 
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C: (C är tyst)   
Här får C genom den felaktiga förhörstekniken en ledtråd, men svarar inte alls, varken 
medsvar eller motsvar med någon annan innebörd, vilket kan tyda på att flickan inte vet vad 
hon skall svara, vilket kan sammanhänga med att det strax innan påstådda inte inträffat. 
Annan förklaring är inte utesluten.  
 
På sid. 26 FU finns följande exempel.  
F: Är du ensam när morfar gör det här eller är M med ibland. 
   (ledtrådsgivande valfråga) 
C: Ja ibland. (medsvar med användande av samma ord som i frågan) 
 
På sid. 30 nära slutet av förhöret säger förhörsledaren "jag förstår att du tycker det här är 
jobbigt och du är jätteduktig på att kunna berätta". Det första påståendet utgör en tolkning 
och det sista utgör en värdering och förstärkning av vad flickan sagt under en pågående 
utredning.  
 
I dessa påståenden och frågor förutsätts att de påstådda övergreppen har ägt rum och 
förhörsledaren hänvisar uttalat till vad flickan C tidigare sagt och nämner på flera ställen 
specifika uppgifter, vilket omöjliggör prövning av om dessa uppgifter kvarstår genom flickan 
själv. Förhöret borde börjat förutsättningslöst och flickan borde få berätta själv.  
 
Sammanfattningsvis så är strategin förutsättande och frågetekniken är inte sakligt godtagbar. 
Ur källkritisk synpunkt bör innehållet i detta förhör förkastas.  
 
14. Polisförhör med barnet M, 8 år, 000202 kl 10.35 - 10.57 (22 min) 
Videoupptagning och obestyrkt dialogutskrift föreligger. Yttranden i början av förhöret 
saknas i utskriften. Längden på förhöret är rimlig, tempot lugnt och sättet att tala tydligt. 
Förhörsledaren är densamme som för barnet C, som förhörts omedelbart före. Detta kan leda 
till att förhörsledaren tar med sig förhandsuppfattningar och förväntningar från det första 
förhöret in i det andra. Risk finns att likheter i lämnade uppgifter uppkommer, dels genom att 
förhörsledaren vet vad det andra barnet sagt och dels genom förhörsledarens egen person. Ur 
utredningsmetodisk synpunkt vore det idealt med olika förhörsledare, vilket skulle mer 
begränsa antydda felkällor.  
 
Inte heller för detta förhör framgår om förhörsledaren fått veta något utöver anmälan och i så 
fall vad och från vem. Det framgår inte heller vad som sagts till flickan M vid kallelse till, på 
vägen till och omedelbart före förhöret av förhörsledaren, kanske av socialsekreteraren m fl.  
 
Även i detta fall är socialsekreterare EF närvarande i förhörsrummet och modern i rummet 
bredvid. EF omnämns i en fråga på sid. 33 FU. Samma kommentarer och diskussion gäller 
som vid förhör med C vad gäller denna olämpliga närvaro.  
 
Borrande och byggbuller förekommer under viss del av förhöret.  
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(a) beträffande kravet på att ta upp frågan om att tala sanning och vartill informationen skall 
användas så är detta ännu viktigare för M, som är tre år yngre än C. Frågan tas inte upp. Ur 
källkritisk synpunkt bör förhöret därför förkastas.  
 
(b) utredningsstrategin är även i det första förhöret med flickan M förutsättande och 
alternativa förklaringar ges inte möjlighet att framkomma, då förhöret enbart fokuseras mot 
att få fram information om de påstådda övergreppen. Förhöret startar till exempel med 
förutsättningen att något hänt mellan M och morfar och flickan får närmast en order ("skall") 
om vad samtalet skall handla om.  
 
F: Ja det som vi skall prata om du och jag M det är ju någonting som du har berättat för 
mamma om vad som hände när ja mellan dig och morfar. Vad heter morfar? (FU sid. 32) 
 
Det kan inte alls uteslutas att flickan M tänkt sig att berätta något annat, men hindras av 
denna ordergivning. Ur källkritisk synpunkt leder detta till ett förkastande av förhörets 
innehåll.  
 
(c) frågetekniken är inte godtagbar. Frånsett den inledande ordergivningen förekommer ett 
flertal exempel. 
På sid. 33 FU finns exempelvis följande: 
 
F: Sådana här tecknade med Bamse och Kalle Anka kanske. Och sedan vet jag ju och har 
förstått att morfar gör någonting som du inte tycker om. Kan du berätta för mig och för EF 
det som du har berättat för din mamma.  
(förhörsledaren påstår här att  han "vet" och "har förstått" vad morfar gör med M; detta är 
förutsättande och starkt suggererande; dessutom är detta ett grovt utredningsmetodiskt och 
logiskt fel, då det är denna fråga som skall utredas; möjligen skulle förhörsledaren kunna 
veta detta efter genomförd utredning, men absolut inte i detta skede. Förhörsledaren tillgriper 
denna fråga för att styra förhöret i önskad riktning, när flickan på frågan vad hon gör 
tillsammans med mormor och morfar talat om hur de tittar på filmer. Förhörsledaren begär 
här att flickan skall berätta samma som hon har berättat för sin mamma, dvs. ingen annan 
möjlighet ges. Det bör här påpekas att förhörsledaren uttalat refererar till den närvarande 
socialsekreteraren EF (så sker även på sid. 38), vilken flickorna gemensamt tidigare har 
berättat för.) 
 
På sid. 34 finns följande exempel: 
F: ......hur går det till. 
M: Kryper upp. (svar där uppgift om vem som kryper upp saknas) 
F: Han kryper upp och har du kläder på dig från början, har du det under hela tiden, va. 
(förhörsledaren hävdar här utan vidare att det är morfadern som kryper upp och ställer en 
ledtrådsgivande fråga)  
M: Mm. (vagt svar, det kan inte uteslutas att förhörsledarens tolkning är felaktig)  
 
På sid. 37 ingår följande i ett yttrande av förhörsledaren:  
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F: ....Jag vet ju att du och din syster C ni har pratat om det här och hon har ju berättat om att 
hon råkar ut för ungefär samma sak... 
(att för det ena barnet tala om vad det andra berättat om är ett utredningsmetodiskt fel och 
ledande)  
 
På sid. 36-37 FU finns även följande sekvens: 
  
F: Ja och vad hände då på julafton.  
M: Som vanligt han petar oss mellan benen och slickar. 
F: Petar och slickar gör han likadant varje gång. 
(förhörsledaren lägger till och suggererar med något som barnet inte sagt, nämligen "gör han 
likadant varje gång")  
  
och följande exempel:  
 
F: Du blir kissnödig. Känner du också att vad skall jag säga att han att han rör sig att hans 
läppar eller tunga att det rör sig på något sätt. Känner du det. Mm. Vad säger han då när han 
gör så här.  
(ledtrådsgivande, pressande/upprepande och förutsättande fråga om att den misstänkte säger 
något) 
 
På sid 38 finns följande exempel: 
 
F: Ja som jag sade till C att jag. Jag vill fråga en del saker runt det här men jag vill ändå. Jag 
tycker att jag har fått väldigt bra svar av dig men samtidigt kan det bli så att jag vill fråga 
mera fast att vi gör det då en annan gång. Så är vi klara för idag. Är det jobbigt. Lite. 
(förhörsledaren förstärker här med "fått väldigt bra svar" under en pågående utredning där det 
kan vara så att det flickan säger skulle kunna visa sig påhittat)  
 
På sid. 39 finns följande exempel:  
F: Har morfar någon gång sagt eller gjort någonting där han vill att du skall göra någonting 
med honom. (ledtrådsgivande) 
M: Han har tagit min hand till hans jeans mellan hans ben.  
 
och följande:  
 
F: På jeansen och höll han handen still eller gjorde han någonting annat. (ledtrådsgivande, 
valfråga) 
 
och följande:  
 
F: Har det hänt en gång.  (ledtrådsgivande) 
M: Mm. (vagt instämmande) 
F: Har det hänt många gånger. (ledtrådsgivande) 
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(d) liksom för C så efterfrågas inte hur M uppfattat samtal etc. före förhöret. Speciellt borde 
M tillfrågats om vad hon fått för information från C.  
 
(e) liksom för C så efterfrågas inte vilken sexuell information, erfarenhet, kommunikation 
etc. som M har  
 
(f) liksom för C, så ter sig vissa saker som omnämns lågsannolika. Även M nämner 
förstagångshändelsen med det påstådda övergreppet på invigningsfesten i faderns lilla 
lägenhet. På sid 35 finns t ex svaret "Varje gång vi träffar dom brukar det bli så" (monotoni). 
Även för M gäller den totala språkliga tystnaden i samband med de pågående övergreppen.  
 
Sammanfattningsvis innehåller förhöret med M så avgörande utredningsmetodiska fel vad 
gäller strategi och föreskrivande av vad M skall tala om att det måste förkastas ur källkritisk 
synpunkt. En mängd felaktigt ställda frågor hör även till bilden.  
 
15. Polisförhör med barnet M, 8 år, 000210 kl. 14.10 - 14.30 (20 min) 
Videoupptagning med förhörsledaren och barnet (endast benen syns på socialsekreteraren) 
och obestyrkt dialogutskrift föreligger. Yttranden i början av förhöret saknas i utskriften, 
bland annat sägs där suggererande att "du har haft det jobbigt den här veckan". Tidslängden 
på förhöret är rimlig, tempot lugnt och talet tydligt. Förhörsledaren är densamme som vid det 
första förhöret och socialsekreteraren EF är närvarande även vid detta förhör med samma 
placering. Samma kommentar som tidigare gäller för detta olämpliga förfarande. Även i detta 
förhör hänvisar förhörsledaren uttalat till den närvarande socialsekreteraren (FU sid. 43). I 
angränsande rum finns mamma och mormor. Det redovisas inte vad som sagts till flickan vid 
kallelse och inför förhöret, på vägen till och omedelbart före förhöret.  
 
(a) frågan om att tala sanning och användning av förhöret diskuteras liksom första gången 
inte alls 
 
(b) en förutsättande utredningsstrategi används liksom första gången.  
Detta andra förhör skulle kunna ha använts till att söka information som skulle kunna ge 
möjlighet att pröva alternativa förklaringar, men så sker inte här. Jag har i några andra fall 
sett att polisen använt ytterligare förhör till sådan prövning i försök att kompensera den 
förutsättande strategin i det första förhöret. I åtminstone något fall skedde detta på försvarets 
begäran. Förhörsledaren inleder förhöret med följande: 
 
F: Men det som vi skall prata om idag det är ju samma sak fast jag vill ändå fråga dig lite 
mera. Jag tänker du berättade för mig eller för oss förra gången om vad morfar gjort. Har du 
någon uppfattning, kan du så att säga berätta om hur många gånger det här har hänt.  
 
Förhörsledaren föreskriver vad "vi skall prata om" och att det är "samma sak" som M 
berättade "förra gången" om "vad morfar gjort". Han börjar ställa frågor utifrån 
förutsättningen att det som berättats har inträffat.  
Förhöret fokuserar enbart på de påstådda övergreppshändelserna. Uppgifter som kan leda till 
prövning av alternativa förklaringar ges ingen möjlighet att framkomma.  
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(c) frågorna bygger på den genomgående förutsättande utredningsstrategin och eftersträvar 
en högre grad av precisering kring de påstådda övergreppen. Det hade givetvis varit mer 
angeläget att pröva om de har inträffat över huvud taget. Det finns även exempel på 
olämpliga frågor.  
På sid. 45 FU finns följande exempel: 
 
F: Nej. Förra gången som vi pratades vid då sade du någonting om att morfar hade använt 
fingrar och mun. Kan du berätta hur det går till när morfar gör det.  
 
Med det här slaget av ledande bekräftelseteknik, där det hänvisas till vad barnet sagt tidigare 
bortfaller i praktiken möjligheten att pröva stabiliteten i uppgifterna. Förhörsledaren utgår 
från att det som sagts förra gången var korrekt. Stabiliteten skapas av förhörsledaren.  
 
På sid. 46 FU finns följande exempel:  
 
F: Det gör ont. Har det hänt många gånger att han har gjort på det sättet. Du nickar. 
(ledtrådsgivande, maximeringsbeteende från förhörsledaren)  
M: Mm. (om svaret avser påståendet eller frågan är inte klart)  
 
På sid. 49 FU finns följande exempel:  
 
F: Och om jag frågar din hand hamnade den ja var på mellan hans ben hamnade din hand, var 
lade han den. Var det nära där morfar har sin snopp.  (ledtrådsgivande; utskriften är felaktig, 
då det framgår att M inte svarar på den första frågan och efter en paus ställer F den sista 
frågan)  
M: Det var på den.. (ledtrådsföljande medsvar)  
 
d) Positiv förstärkning ges. Förhörsledaren konstaterar på FU sid 50 
"jag tycker du har varit jätteduktig".  Om flickan lämnat felaktiga uppgifter, vilket inte är 
något som förhörsledaren skall utesluta, så blir dessa förstärkta. 
 
Sammanfattningsvis så utgör det andra förhöret med flickan M en fortsättning av den 
förutsättande strategin i det första förhöret. Ur källkritisk synpunkt måste uppgifterna i 
förhöret förkastas, då sanningsfrågan aldrig tagits upp och frågorna valts och utformats så att 
inga alternativa förklaringar getts möjlighet att framkomma.  
 
16. Polisförhör med skolpsykologen PL 000209 ang. samtal med flickan C   
Förhöret äger rum först 13 dagar efter skolpsykologens samtal med flickan C och föreligger i 
av skolpsykologen godkänt sammanfattningsprotokoll. En dialogutskrift hade varit att 
föredra vad gäller att exakt klargöra vad som sagts före polisförhören.  
 
Samtalet mellan skolpsykologen och flickan C varade i 40 minuter och det framgår klart på 
ett flertal ställen att samtalet med flickan C bedrivits förutsättande. Skolpsykologen 
förutsätter att de uppgifter hon fått förmedlade per telefon kvällen före av modern om de 
påstådda övergreppen är korrekta. Någon annan verklighet övervägs inte och ges i praktiken 
ingen eller ringa möjlighet att framträda.  
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Det framgår att flickan C inte själv satt igång och prata, att hon uppmuntrats därtill av 
skolpsykologen utifrån förutsättningen att de påstådda övergreppen ägt rum och att det 
flickan C tar upp är funderingar runt de påstådda övergreppen, men inget konkret om 
övergreppen. Någon berättelse om övergrepp fanns enligt detta förhör inte i flickans samtal 
med skolpsykologen.  
 
Några utdrag ur sammanfattningsprotokollet som klargör den påverkan som skett från 
skolpsykologens sida är följande (sid. 53 FU):  
 
"Den här morgonen så gick hon och satte sig i en stol, hon satt helt stilla och var tyst. PL 
sade åt C att hon förstod att hon hade det jobbigt och försökte på så vis få C att komma igång 
och prata."  
 
"Hon gav också C stöd i och med att hon berättat för sin mamma." 
 
"I och med att C hade så enormt svårt för att komma igång och prata så satte sig PL bredvid 
henne på huk och uttryckte ´jag vet att det är något med morfar, att han har gjort något som 
en vuxen inte får göra mot barn´.  
 
"Under hela tiden som C varit hos PL så hade hon inte givit några exempel på vad morfar 
hade gjort och PL ville heller inte fråga om några detaljer." 
 
"Vidare hade PL uttryckt att C inte skulle lägga på sig skulden för det som hänt utan det var 
morfars ansvar." 
 
"Mot slutet av samtalet så berättade PL för C att hon tänkte ta en kontakt med C:s mamma 
och även en kontakt med Socialförvaltningen som sedan skulle fortsätta och utreda och se till 
att det blev stopp för det som C och hennes syster var utsatta för."  
 
Sammanfattningsvis så förutsätter skolpsykologen att de påstådda övergreppen ägt rum (utan 
att ha hört den anklagade, utan att någon utredning av saken är ens påbörjats eller 
genomförts) och påverkar allmänt samt bekräftar flickans framförda uppfattning. Något 
konkret om själva de påstådda övergreppen verkar inte ha framkommit i samtalet. Konkreta 
uppgifter från flickan senare om de påstådda övergreppen borde därför inte i sina detaljer 
vara påverkade av skolpsykologen - detta förutsätter dock att inget minnesbortfall föreligger, 
vilket normalt förekommer i stor omfattning vid samtalsminne - det finns därmed anledning 
sätta frågetecken. Skolpsykologen uppenbarligen gett ett allmänt stöd åt påståenden att 
övergrepp ägt rum, vilket kan innebära ett allmänt stöd för konstruktion av uppgifter, om 
fallet inte är äkta. Som tidigare påpekats har skolpsykologen genom ett sådant här partiskt 
samtal med flickan allvarligt stört utredningsarbetet och eventuellt bidragit till att befästa 
uppgifter som är påhittade. En skolpsykolog har självfallet en stödjande uppgift i förhållande 
till eleverna, men i just detta sammanhang så störs utredningen av en mycket allvarlig 
anklagelse genom att ge stöd. Det bör även allmänt påpekas att det knappast är lämpligt att 
ge stöd åt och uppmuntra eventuellt påhittade anklagelser mot andra i ett elevstödjande 
arbete - både eleven själv och andra kan skadas av detta. Stödjande och behandlande arbete i 
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samband med påstådda sexuella övergrepp bör bedrivas på ett etiskt sätt. Det kan inte vara fel 
att be människor att hålla sig till sanningen och be dem att själva ta ansvar för vad som är 
sant eller inte. Det kan inte heller vara fel att undvika att döma människor ohörda.  
 
17. Polisförhör med socialsekreterare SL 000206 ang. samtal med modern, fadern och 
flickorna C och M 
Förhöret föreligger i av SL godkänt sammanfattningsprotokoll. Dialogutskrift hade varit att 
föredra. Polisförhöret äger rum 7 dagar efter samtalet med familjen den 30 januari. Det 
framgår inte om socialtjänsten själva dokumenterat samtalet och på vilket sätt. Finns 
anteckningar, journaltext eller annat? Detta borde polisen tagit reda på allra senast i samband 
med detta förhör.  
 
Det framgår att SL inte tidigare haft någon kontakt med familjemedlemmarna.  
 
Så som SL beskriver situationen så verkar det ha förelegat en förväntan om att flickorna 
skulle berätta. Kollegan EF skall ha bett flickorna att berätta så mycket som de ville i 
varandras närvaro.  
 
Det framgår klart att M:s uppgifter inte kan anses oberoende av C:s.  
Enligt SL var det flickan "C som började prata" och det framgår på ett flertal ställen hur M:s 
instämmanden och uppgifter kommit efter C:s.  
 
"Efter det att C pratat och berättat om vad morfar hade gjort så fyllde också M i berättelsen. " 
 
"EF hade ställt frågan, vad har morfar gjort. C hade då sagt ´han har slickat mig mellan 
benen´. Lillasyster M hade sagt i samma stund ´det har han gjort med mig också´. "  (frågan 
är förutsättande)  
 
Beträffande uppgifterna om påstådda övergrepp i badkaret så säger SL:  
 
"M hade inte sagt så mycket vid det här tillfället utan tittat på sin syster och nickat och hållit 
med om det hon berättade om." 
 
"C hade också berättat att M kommit till henne och frågat ´är det farligt när en man slickar ett 
barn mellan benen´ C hade då förstått och frågat M om det var morfar och då hade hon också 
fått bekräftelse på detta. " 
(även i denna version av frågehändelsen så är det C som för in morfar, inte M; det enda den 
visar är att C kan ha påverkat M; OBS att det inte är M som berättar händelsen)  
 
"Vidare hade hon (C) uttryckt rädsla för att morfar skulle söka upp dem i skolan och även M 
hade uttryckt rädsla för vad som skulle hända om morfar fick tag på dem."  
 
Efter det att förutsättningarna klargjorts på sid. 55 FU, så finns på sid. 56-57 FU totalt 16 
korta textstycken. Av dessa innehåller 2 st. bedömningar av SL. Av de resterande 14 
textstyckena, så refereras enbart C i 8 st. I 3 st. refereras först C och det framgår sedan att M 
instämmer eller liknande. I två av de kortaste textstyckena refereras enbart M och i ett 
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textstycke refereras båda med termen "flickorna berättat". Det föreligger således en stark 
dominans vad gäller information från C. Det enda konkreta som verkar komma från M utan 
att C sagt det är att M hävdar att morfar vid ett tillfälle tagit hennes hand och tryckt den mot 
sitt eget underliv. Detta hindrar inte att själva idén, förutom möjligheten att den är sann, 
tidigare kan ha kommit till M från C, men M kan även ha hittat på den som en egen variant 
eller den kan ha uppkommit på något sätt i samspelet med modern,  med morbroderns fru S 
eller kamrater eller på något annat sätt. Handlingens karaktär är sådan att den bör vara möjlig 
bland mindre barn i samband med sexuella lekar och liknande. Det kan vara erfarenheten av 
någon sådan handling som här förs in.   
 
Sammanfattningsvis så har, enligt vad som framkommer från socialsekreteraren SL, samtalet 
bedrivits förutsättande. Det antyds bara på tre ställen hur frågorna från socialsekreterarna har 
sett ut ("bad flickorna att berätta", "vad har morfar gjort" respektive "varför hon berättade 
nu"). Det föreligger alltså mycket ringa information om hur frågor har ställts. Det påstås vara 
flickan C som har starkt dominerat vid beskrivningen av vad som påstås ha hänt och flickan 
M verkar mest ha haft en instämmande roll, så som SL beskriver samtalet. Socialsekreteraren 
SL:s uppgifter kan inte leda till uteslutande av möjligheten att flickan M fått alla sina idéer 
och informationer om de påstådda övergreppen från storasystern C eller från annat håll.  
 
18. Polisförhör med socialsekreterare EF 000206 ang. samtal med modern, fadern och 
flickorna C och F 
Förhöret föreligger i av EF godkänt sammanfattningsprotokoll. Dialogutskrift hade varit att 
föredra. Tidsavståndet till samtalet med familjen är även här 7 dagar. Det har framgått av 
förhörsutskrifterna med de första förhören med flickorna att EF suttit med vid båda dessa 
förhör den 2 februari innan hon nu förhörs den 6 februari om samtalet med familjen och 
speciellt flickorna den 30 januari. Denna minnespsykologiskt felaktiga tidsföljd leder till 
risken att vad som rapporteras rörande den 30 januari kommer att påverkas och eventuellt 
kontamineras med material från den 2 februari. Här framkommer således en ytterligare 
nackdel med att just EF var närvarande vid förhören med flickorna. Det framgår att EF före 
samtalet varit i kontakt med skolpsykologen och med modern. EF har redan på telefon 
klargjort för modern att ärendet skulle komma att polisanmälas. Det gör det ännu mer 
obegripligt att socialtjänsten går in och stör polisens utredningsarbete. Det framgår inte vilket 
syftet skulle ha varit och förhörsledaren efterfrågar inte syftet. Det är enligt min erfarenhet 
vanligt att socialtjänsten får ta del av polisförhören i sådana här ärenden.  
 
EF:s tolkning är att flickorna "ville berätta". Det framgår att F skall ha sagt till flickorna att 
det här "är jobbigt att berätta om, ni behöver inte berätta detaljer utan bara det ni vill". Även 
från EF framgår det således här och på ett flertal andra ställen i texten att samtalet bedrivits 
utifrån förutsättningen att de påstådda övergreppen ägt rum.  
 
Även i denna text finns enbart tre antydningar om vilka frågor som ställts av 
socialsekreterarna. Den ena är att EF frågat flickan C "vad morfar hade gjort". Den andra 
frågan är "om de två hade pratat sinsemellan om vad morfar hade gjort". Den tredje frågan är 
"frågan om morfar någon gång gjort någonting under det att han förgrep sig på dem". I alla 
tre frågorna förutsätts att morfar genomfört de påstådda övergreppen.  
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I socialsekreteraren EF:s beskrivning är flickan C ännu mer dominerande än i SL:s 
beskrivning. EF refererar bara till flickan M i ett enda av textstyckena. Det enda för M 
specifika som nämns är  
"M hade också nämnt att morfar gjort det i samband med en invigningsfest i pappans 
lägenhet." Enligt förhöret med C (FU sid. 16) är detta något som flickorna tidigare pratat med 
varandra om. Det går således inte att från EF:s beskrivning hävda att en enda uppgift från M 
skulle ha kommit till oberoende av C:s uppgifter. Det bör observeras att när EF på ett par 
ställen använder uttrycken "flickorna sade" respektive "M och C nämnde", så går inte 
ordningsföljden i samtalet att fastställa och kan för övrigt vara svår att komma ihåg korrekt.  
 
Sammanfattningsvis framgår av EF:s redovisning av samtalet med familjen att samtalet och 
frågorna till flickorna varit förutsättande. Någon annan verklighet än att de påstådda 
övergreppen ägt rum har inte givits möjlighet att framträda. Det framgår att flickan C starkt 
dominerat vad gäller att lämna uppgifter och det finns inget från EF som motsäger att alla 
uppgifter från flickan M skulle kunna komma från flickan C, dvs. detta är en möjlighet vid 
sidan om tolkningen att de påstådda övergreppen på M ägt rum.  
 
Det misstag som socialtjänstens huvudhandläggare EF och medhandläggaren SL gjort genom 
att  
 
- dels genomföra det utredande samtalet överhuvudtaget och  
- dels låta de båda flickorna tala om de påstådda övergreppen i varandras närvaro och  
- dels med flera dagar fördröja starten av en polisutredning (under denna tid kan uppgifterna 
bli kontaminerade av samtal, funderingar etc.) 
   
är ur utredningsmetodisk synpunkt starkt förkastligt och ägnat att avsevärt minska 
möjligheterna att klara ut vad som faktiskt har hänt. Förhållningssättet att förutsätta att de 
påstådda övergreppen inträffat (utan att ha talat med den misstänkte, utan att polisens 
utredning ens påbörjats och ännu mindre slutförts och ingen domstol tagit ställning) är 
varken professionellt eller förenligt med objektivitetsprincipen i svensk lag. Socialtjänsten 
har här påverkat barn som skall lämna uppgifter till polis, åklagare och eventuellt till 
domstol. Av socialtjänstens utredning enligt 50§ socialtjänstlagen 00-02-27 framgår att man 
utgår från enbart samtalet med flickorna och från de första polisförhören och förutsätter att de 
påstådda övergreppen inträffat. Ingen reservation eller osäkerhet uttrycks på den punkten. 
Det råder ingen tvekan om att morfadern är "dömd" i detta dokument utan att ens ha blivit 
hörd av socialtjänsten. Det talas till och med om "situationen när morfadern friges".  
 
II. Granskning av kompletterande material i samband med partiellt återtagande från 
flickan C i april 0000 
I samband med återtaganden i april respektive juli 0000 görs vissa kompletterande förhör, ett 
odaterat PM (troligen april) upprättas av polisens förhörsledare och en odaterad skriftlig 
redogörelse (faxad någonstans 23 juli) inges av modern. Inte heller i denna fas hålls något 
förhör med morbroderns fru S, som är en av de centrala informationskällorna med sin inblick 
i uppkomsten av uppgifterna.  
Liksom tidigare införskaffas inte heller nu uppgifter om flickornas tidigare uppträdande från 
barnomsorgspersonal och lärare. En eventuell benägenhet att hitta på uppgifter (och kanske 
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även återta) skulle kunna ha visat sig tidigare på något sätt. Däremot utmärks denna fas av att 
alla kompletterande förhör med modern respektive mormodern skrivs ut i dialogform, vilket 
inte skedde i den tidigare utredningen med några förhör utöver de med barnen. Självklart 
finns det anledning att vara noggrann och prövande i samband med återtaganden. Dock finns 
lika stor anledning att vara det i samband med den första utredningen.  
 
 
 
1. Polisförhör med flickan C 000403 kl. 13.28 - 14.25 (57 min) 
Videoupptagning, där endast barnet syns i bild, och obestyrkt dialogutskrift föreligger. 
Yttranden i början av förhöret saknas i utskriften. Förhörsledaren är utbytt. Inget 
förhörsvittne finns med. Det framgår inte vad förhörsledaren fått för förhandsinformation och 
från vem/vilka. Det framgår inte vad som avhandlats med flickan före förhöret.  
 
Det framgår av odaterade "Utredningsanteckningar" från polisen att mormodern uppgivit att 
flickan C blivit skrämd vid de två tidigare förhören och att modern uppgivit att C inte vill att 
socialsekreteraren EF skall närvara. Detta kan innebära kvalitetsproblem med de tidigare 
förhören. Utredningsmetodiskt framstår det som lämpligt att inte samma personer är 
närvarande om ett återtagande är aktuellt, annars uppkommer större risk att barnet förväntas 
eller påverkas hålla fast vid de tidigare lämnade uppgifterna. Situationen bör vara 
förutsättningslös. Det är därför lämpligt att som skedde byta förhörsledare, dock är denna 
inte förutsättningslös.  
 
(a) frågan om att tala sanning berörs inte heller i detta förhör 
 
(b) utredningsstrategin är en fortsättning av den förutsättande strategin (att de påstådda 
övergreppen ägt rum) i tidigare polisförhör och ansatserna till prövning riktas partiskt mot 
återtagandet. Förhöret startar i enlighet med den förutsättande strategin felaktigt med att 
förhörsledaren hänvisar till vad flickan tidigare har berättat och ber henne än en gång berätta 
om vad morfar gjort. Förhöret är snävt fokuserat på att få fram beskrivning av de påstådda 
övergreppen och inte på prövning av dem.  
Inte heller nu förs förhöret enligt sådan strategi att alternativa förklaringar ges rimlig 
möjlighet att framkomma. Det borde vara rimligt i det läge som uppkommit att grundligt och 
kritiskt gå igenom hur uppgifterna kan ha uppkommit i stället för att ta de återstående 
uppgifterna för givna. Om vissa uppgifter anges ha varit felaktiga så kan även andra 
uppgifter vara felaktiga, men det övervägs inte i den här aktuella förhörsstrategin. De frågor 
som tidigare borde tagits upp rörande flickornas sexuella information och sexuella 
erfarenheter, kamratkultur, information från media etc tas inte upp. När t ex C själv nämner 
om "program och sån´t där", så följer inte förhörsledaren alls upp denna uppgift utifrån sin 
förutsättande strategi.  
 
(c) frågetekniken är på en del viktiga punkter inte godtagbar. Förutsättande och 
ledtrådsgivande frågor ställs och felaktiga referat görs av vad flickan sagt. Några exempel är 
följande:  
 
sid. 1 
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I starten är förhörsledaren förutsättande och ledande och försöker få barnet att berätta det 
som barnet tidigare har berättat.  
 
F: Du har ju varit här tidigare C. 
C: Mm. 
F: Och då har ju du berättat någonting för oss här. 
C: Ja 
F: Vad är det du har berättat. 
C: En massa saker som morfar har gjort. 
F: Kan du berätta om det 
C: Ja Nej det är lite hemligt. 
F: Det är väldigt bra om du har möjlighet och berätta någonting för mig vad det är morfar har 
gjort. (vädjande tonfall) 
C: Han har tagit oss, mig mellan benen. 
F: Kan du berätta mer. Det vore bra för mig om du har möjlighet och berätta lite kring det här 
med din morfar. (utskriftsfel: en paus finns på bandet efter den första uppmaningen på vilken 
C ej svarar. Vädjande tonfall.) 
 
Jag har här återgivit hela den inledande sekvensen för att visa dess starkt manipulativa 
karaktär (jag tar nu inte alls ställning till med vilken grad av medvetenhet teknikerna används 
- teknikerna är lika förkastliga oavsett hur medveten användaren är). Det är en inom t ex 
reklam, försäljningsteknik och klinisk kommunikationsteori välkänd teknik (se t.ex. 
Erickson, Rossi & Rossi, 1978) att om man vill få någon att instämma i eller gå med på något 
så kan man inleda med att ställa ett antal frågor som måste besvaras jakande. Här inleder 
förhörsledaren med två frågor som måste besvaras jakande, vilket barnet också gör. 
Förhörsledaren vet redan svaret på dessa frågor och säkerligen även på den tredje frågan, 
ändå ställs den. Dessa frågor handlar inte om att ta fram icke känd information utan om att 
påverka flickan C. Den första tekniken övergår därefter i en vädjande teknik ("Det är väldigt 
bra....för mig", "Det vore bra för mig") kombinerad med att förhörsledaren framhäver sin 
egen person ("för mig").  Förhörsledaren utnyttjar här det förhållandet att barn ofta vill var 
vuxna till lags vid besvarande av frågor (se t ex Doverborg & Pramling, 1992). Sådana här 
manipulativa tekniker från övertalningssammanhang är förkastliga och skall inte förekomma 
i utredande samtal.  
 
Det är vid en sådan här inledning möjligt att tänka sig att flickan påverkas att behålla en del 
av de tidigare uppgifterna, trots att hon möjligen kan ha tänkt sig att ta tillbaka allt. Hon kan 
tänkas lösa den manipulativa situationen genom att ta tillbaks det värsta och behålla något. 
Enbart inledningens karaktär gör att hela förhöret bör förkastas ur källkritisk synpunkt.  
 
sid. 4 
F: Ni pratar inte. För det vet vi ju att M har ju också varit utsatt för morfar. (förutsätter uttalat 
att båda flickorna varit utsatta: suggererande påstående/argumentation) 
C: Ja. (medsvar utan precisering efter suggestion) 
 
sid. 5 
F: Men det är någonting du inte tycker om.  
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(påstår ledande vad flickan tycker; fem repliker längre ner säger flickan "Jag tycker det är 
obehagligt", dvs. yttrandet följer vad F tidigare sagt. Jfr inledande avsnitt om 
undvikandebeteenden. )  
 
sid. 7 
C: Och så bara peta han mellan benen. 
Tre repliker längre ner refererar F vad C sagt. 
F: När han tog dig mellan benen kommer du ihåg om det var, hur han höll handen vart 
någonstans.  
I förhörsledarens referat så förvandlas "peta" (vilket t ex kan ske med ett finger) till "tog dig" 
och "höll handen". Det är inte godtagbart att förändra vad C sagt på detta sätt. På sid. 8 
använder C inte ordet "peta" utan följer förhörsledarens förslag och säger "Med handen".  
 
sid. 8 
Här refererar förhörsledaren yttrandet ovan med "peta" med uttrycket "smekte dig på 
underlivet". Ordet "smekte" har inte tidigare använts av flickan utan förs här in av F i detta 
yttrande och även i nästa fråga använder F ordet "smekte".  
F: ....och smekte dig på underlivet. 
C: Ja.  
F: Kan du beskriva närmare hur han smekte.  
Sju repliker längre ner använder C ordet "smekt". 
 
sid. 10 
Även här för förhörsledaren in ordet "smekte".  
F: Och när han har gjort det då har han smekt dig mellan benen. 
C: Ja.  
 
På sid. 19 använder sedan flickan ordet "smeka" två gånger, vilket tidigare introducerats av 
förhörsledaren.  
 
sid. 10 
F: Har jag förstått dig rätt att när du har träffat morfar ibland inte varje gång men väldigt ofta 
så har han stoppat... 
(maximeringsbeteende, uttrycket "väldigt ofta" påhittat av förhörsledaren) 
C: Inte ofta utan..... (motsvar) 
 
F: Och du har inte pratat med M. (ledande påståendefråga) 
C: Nej. (medsvar)  
 
sid. 12 
F: Och anledningen till att du är här idag. 
C: Det är då för att jag vill berätta sanningen.  
F: Och sanningen var att du inte tycker att det har hänt så många gånger som du hade sagt 
förut. (felaktigt referat, ett flertal andra saker nämndes av C; varför får inte C svara själv?)  
   
sid. 13 
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C: Ja vi pratade om t ex hur det skulle bli, vad som skulle hända om morfar får fängelse.  
Åtta repliker längre ner så refererar F felaktigt vad C sagt och får korrigerande svar av C. 
F: ...Ni pratade om att morfar skulle få fängelse. 
C: Nej, vi pratade in om han skulle få utan vad som skulle hända om han fick fängelse. 
(denna korrigering belyser flickans logiska kapacitet)  
 
sid. 16 
F: Är det någon som brukar säga att de saknar morfar.  
(ledtrådsgivande fråga med generaliserande "brukar")  
 
sid. 17 
F: Har du känt att det kan vara någon som är arg på dig för det du har berättat. 
(ledtrådsgivande fråga) 
 
sid. 18 
F: Så har du nämnt att det vore bra om någon kunde se att morfar är sjuk. 
(refererar ledande till vad som skall ha sagts tidigare, dessutom felaktigt referat)  
 
Frågeteknik och felaktiga referat i förhöret är inte godtagbara och förhöret måste förkastas ur 
källkritisk synpunkt.  
  
(d) det förekommer en del yttranden från flickan C, som ger anledning till misstankar om 
uppgifternas tillförlitlighet. Några exempel är följande:  
 
Egna resonemang om trovärdighet 
C: Det här med att han har slickat mellan benen, det är inte sant. Utan jag överdrev för jag 
var jätterädd att jag inte skulle bli trodd. Det är så många barn som inte blir trodda därför 
överdrev jag. (sid. 2)  
 
C: Nej det var jag som sade till henne att säga att morfar hade slickat henne. Det gjorde jag 
för att det skulle bli trovärdigt eftersom säger jag någonting men inte M då verkar det lite 
misstänksamt. (sid. 4) 
F: Misstänksamt för vem. 
C: För polisen t ex för att dom skulle misstänka att jag ljög så kanske de skulle misstänka om 
allt.  
 
För en 11-åring förefaller detta vara relativt sofistikerade resonemang som antyder att flickan 
är kapabel till en hög grad av manipulativt tänkande.  
 
Svårighet att svara något ö h t 
F: Har du möjlighet och beskriva lite mera för mig vad det är som händer när du träffar 
morfar. 
C: Nej. 
F: Det är lättare för mig och förstå vad du menar om du kunde göra det. 
C: Jag vet inte faktiskt.  (sid. 5) 
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F: Har du möjlighet och beskriva för mig hur han gör när han tar dig mellan benen. (sju 
repliker längre ner använder C uttrycket "tog han") 
C: Det kommer jag inte ihåg.  
F: Är det för att du inte vill komma ihåg. (ledtrådsgivande) 
C: Nej. Hade jag kommit ihåg hade jag berättat det självklart. (sid. 6) 
 
F: Kan du berätta för mig om några andra tillfällen. 
C: Nej jag kommer inte ihåg några speciella tillfällen. Det har väl hänt att vi har suttit och 
tittat på TV t ex så har han kommit och suttit bredvid mig och så smekt mellan benen då. Fast 
då hade jag ju byxorna på mig och så.  
(sid 8) 
 
När någon inte kommer ihåg speciella tillfällen kan det finnas anledning misstänka att de 
konkreta händelserna aldrig inträffat. Det blir då svårt att redogöra för konkreta händelser 
och det blir ofta inte särskilt utförligt, när man hittar på. Men det förekommer även mycket 
detaljerade påhittade uppgifter.  
 
Rapportering av förändrade medvetandetillstånd (FMT) 
C: Nej men att det här är bara andra gången jag är på en polisstation och allt. Ibland går jag 
och tänker att det här är en dröm nu vaknar jag det är därför känns det konstigt.  (sid 22)  
 
I detta spontana uttalande antyds att det finns en svårighet att skilja på verklighet och dröm. 
Möjligheten av att det kan röra sig om dagdrömmar antyds. Flickan C föregriper här den 
mycket utförligare beskrivningen av FMT i augustiförhöret med fullständigt återtagande av 
uppgifter.  
 
(e) det förekommer ett antal i förhållande till återtagandet adekvata känslouttalanden i 
förhöret. 
 
sid. 2 
C: Vet inte, jag skäms väl.  
 
sid. 3 
C: ...Jag känner så här lite ånger för det jag har sagt. 
.... 
C: Jag blev jätteångersam och jag kände att det är inte rätt att ljuga om något sån´t här. 
 
sid 14 
C: Jag skämdes jättemycket.  
 
I vart fall är uttrycket "jätteångersam" inte listat i Svenska Akademiens ordlista (1998) och 
inget vuxenuttryck, dvs. det förefaller genuint. Dock är det möjligt att simulera att man 
skäms.  
 
2. Polisförhör med modern 000406 kl. 07.50-8.20 (30 min) 
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Förhöret är inspelat och finns i obestyrkt dialogutskrift.  
Förhöret bedrivs utifrån förutsättningen att åtminstone de påstådda övergrepp som C inte 
återtagit har inträffat. Tidigare förhör med modern har bedrivits utifrån förutsättningen att de 
påstådda övergreppen inträffat och snävt fokuserats kring de påstådda övergreppen. Viktig 
information för att pröva alternativa förklaringar har inte eftersökts i det första förhöret och 
eftersöks inte heller i detta förhör, t ex information om flickornas sexuella kunskaper och 
beteenden, medievanor, kamratkultur m m. När modern i slutet av detta förhör kommer in på 
att flickan C är "väldigt fantasifull" (sägs två ggr) och "drar gärna valser det gör hon ju 
faktiskt", så är förhörsledarens enda reaktion ordet "Okej" två gånger efter varandra och så 
avslutas förhöret. Förhörsledaren förbiser att noga följa upp denna viktiga uppgift från 
modern med att t ex begära ett antal beskrivningar av inträffade händelser och namn på andra 
personer som kan bedöma hur denna fantasifullhet yttrar sig. Detta visar hur införskaffande 
av information, som kan leda till andra förklaringar, undviks i polisutredningen.  
 
En del annat som framkommer förtjänar att uppmärksammas.  
 
Det framgår att det är flickan C själv som aktualiserat frågan om ett nytt förhör som det 
verkar utifrån att hon läst tidigare utskrifter och anser att hon sagt felaktiga saker.  
 
Det framgår att det från flickan C förekommit uttalanden om skadestånd i barnens samtal 
med morbroderns fru S - något i stil med "kanske jag får 5.000 och M får 3.000". Modern 
uppger sig inte alls ha pratat pengar med barnen.  
Detta antyder vilken informationsnivå kring sexuella övergrepp som flickan C kan besitta 
och pekar på nödvändigheten av att förhöra morbroderns fru S och att fastställa flickans 
informationsnivå kring sexualitet och sexuella övergrepp.  
 
Beträffande flickan M som inte blivit förhörd angående återtagande i april 00 så uppger 
modern att hon inte håller fast vid vad hon berättat och att hon inte velat bli förhörd igen på 
grund av obehaget. 
 
Modern: "Nej hon har ju liksom sagt samma som C. Att det var lögn det här med slickeriet 
att han inte har slickat. Att det är C som har tutat i henne det i princip att de skulle vara 
samspelta då."  
F: Sade M det. 
Modern: ”Ja M har sagt det och C har sagt det, båda två har sagt det. Jag vet ju inte vem som 
har, ja herregud men M hon vill inte, hon vill inte komma hit igen, hon tyckte det var 
obehagligt." 
 
Det framgår att flickorna läst sina egna förhör, vilka modern fått av målsägarbiträdet. Om det 
är modern som helt själv aktualiserat detta eller om det var ett slags svar på frågor från 
flickorna framgår inte tydligt.  
 
Modern: Jag tyckte de kunde ta del av det. Jag frågade om de ville läsa sina egna förhör vad 
de sagt och det var ju då C började komma på att det här var fel och det var fel och du vet 
och det här har jag int, vad är det här för ord vad betyder det mamma. 
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Att barn kontrollerar sina egna förhörsutskrifter är ter sig metodiskt invändningsfritt och även 
lämpligt. Det enda som finns i utskrifterna är förhörsledarens frågor och deras egna svar - 
båda har de hört förut.  
Om ett barn skulle uppmanas ändra något som det sagt enligt en utskrift så är det givetvis 
olämpligt. Inget har framkommit som tyder på att detta skett.  
 
Det framkommer att flickan C tyckt att det förra förhöret varit obehagligt. Hon tyckte 
förhörsledaren var obehaglig.  
 
Modern: ”Ja hon tyckte han hade mörka grymma ögon liksom och så tyckte hon att han ja det 
sade hon också igår  eller när hon kom hem från dig här då att du hade tagit det lugnt, det 
hade han inte gjort. Han hade stolpat på med frågorna för fort tyckte hon. Så det var också en 
skillnad då. Hon kände att hon fick andrum när hon var här med dig.”  
 
Detta pekar på en tänkbar felkälla i de första förhören och pekar även på att förhörda barn 
borde få rutinmässigt utvärdera polisförhör (kvalitetssäkring) de deltagit i, lämpligen genom 
intervjuer av personer som inte kan associeras med polisen. Utvärderingarna borde föras in i 
förundersökningsprotokollen som en hjälp vid kvalitetsbedömningen. Det vore även lämpligt 
att låta barn lyssna igenom vad som sagts och lämna eventuella rättelser och kommentarer. I 
en undersökning vid Örebro universitet, där vi låtit barn kommentera vad de sagt på ljudband 
framkommer att en del barn ändrar på uppgifter (Einarsson & Kjellberg, pågående).  
 
Sammanfattningsvis  bedrivs förhöret med modern förutsättande och relativt snävt fokuserat 
mot de påstådda övergreppen. Utredaren förbiser att ta fram viktiga informationer som 
modern kan sitta inne med. Dock åstadkoms viss ökad klarhet i omständigheterna kring 
själva återtagandet.  
 
3. Polisförhör med fadern 000415 kl. 07.30-08.25 (55 min) 
Förhöret föreligger i av fadern godkänt sammanfattningsprotokoll.  Detta förhör med fadern 
bedrivs liksom det förra med förutsättningen att de påstådda övergreppen ägt rum. De 
informationer som fadern förvisso har om flickorna blir därmed inte viktiga att fråga om 
precis som i förhöret med modern. Sammanfattningsprotokollet innehåller en hel som kan 
betecknas som tyckanden, spekulationer och skvaller. Föga konkret kring flickorna 
framkommer. Fadern har inte talat med sina döttrar om vad som inträffat, men har ändå en 
uppfattning i frågan om påverkan. 
 
"Han säger då att hans klara uppfattning är att C har påverkats av de vuxna i hennes 
omgivning, direkt eller indirekt, till att ändra sina uppgifter." 
 
Detta förefaller ha karaktären av allmän teori om saken och jag kan inte i 
sammanfattningsprotokollet uppfatta några konkreta uppgifter, iakttagelser etc  kring 
flickorna som skulle kunna utgöra saklig grund för uppfattningen.   
 
Sammanfattningsvis används en förutsättande strategi i förhöret med fadern. Förhörsledaren 
undviker att ta fram information om flickorna från fadern, som skulle kunna användas för 
prövning av alternativa förklaringar. Förhöret tillför därmed föga i sak.  
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4. Polisförhör med mormor 000408 kl 10.00-10.35 (35 min) 
Förhöret föreligger i en obestyrkt dialogutskrift. Även detta förhör innebär en förutsättande 
strategi och det fokuseras mot de påstådda övergreppen och flickan C:s återtagande. Förhöret 
skulle kunna använts till att få fram mer fullständig information om flickorna att användas för 
prövning av alternativa förklaringar.  
 
Mormor har uppfattat kärnan i den använda förutsättande utredningsmetodiken riktigt när 
hon på sid. 2 säger:  
"...hur kan man bara ta barns fantasier och uttalanden utan att ens fråga om det är sant. 
Ingenstans fanns det någon fråga, är det här sant." 
Kritiken från mormor framstår som befogad i relation till hur förhören faktiskt har bedrivits.  
 
På sid. 9 tar mormor själv upp frågan om flickan C:s TV-tittande utan att förhörsledaren 
följer upp och får en utförligare och mer detaljerad beskrivning.  
 
Mormor: Nej men hon är otrolig hon klistras vid TV och hon tittar på TV1000 bl. a. och har 
ju mamma försökt programmera bort det för där är ju mycket trista filmer. Hon tittar mycket 
på TV hemskt mycket på TV, har gjort sedan hon var. 
 
Mormor gör på samma sida också konstateranden om C:s personlighet, vilka inte heller de 
följs upp av förhörsledaren i enlighet med den förutsättande och undanhållande strategin utan 
förhörsledaren börjar i stället motargumentera ("Men..).  
 
Mormor: ...Hon är ju väldigt dramatisk tjejen alltså, hon är väldigt har fantasi till tusen, hon 
kan inte ha insett skadan hon har gjort tror jag. Hon har inte insett vad hon har ställt till med.  
F: Men samtidigt så säger hon ju att det här har pågått i 3 år och hon har inte vågat berätta 
tidigare.  
 
Utifrån den förutsättande strategin blir det viktigare att motargumentera än att söka 
information som kan användas för prövning av alternativa förklaringar. Uppföljande frågor 
som lett till en utförligare och konkretare beskrivning av flickans personlighet och beteenden, 
bland annat utifrån inträffade händelser, borde ha ställts med anledning av mormors 
uppgifter. Inte heller när mormor återkommer till samma tema om flickan C:s dramatiserande 
på sid. 11-12 följer förhörsledaren upp utan byter då undvikande ämne direkt.  
 
Sammanfattningsvis så bekräftar förhörsutskriften med mormor ytterligare den förutsättande 
strategin i utredningsarbetet även i samband med flickan C:s återtagande av uppgifter. De 
upplysningar som mormor på eget initiativ ger om flickans TV-tittande respektive 
personlighet och beteende borde föranlett efterfrågande av klarlägganden och preciseringar 
från både mormor, modern och fadern om dessa områden.  
 
III. Granskning av kompletterande material i samband med fullständiga återtaganden 
från flickorna C respektive M i augusti 0000 
 
1. Skriftlig redogörelse från modern (odaterad), 5 sid. 
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I denna redogörelse finns trots att den är kort den utförligaste sammanhängande 
beskrivningen av C:s personlighet hittills. Flera uppgifter dyker här upp för första gången, 
vilket sammanhänger med att polisens utredare arbetat förutsättande och underlåtit att ta fram 
uppgifter som kan användas för prövning av alternativa förklaringar. Här kommer för första 
gången en mycket viktig uppgift om att flickan C saknar empati, vilket skall ha skapat 
kamratproblem. Det kan anmärkas att avsaknad av empati med den anklagade kan vara en 
rimlig grund vid en falsk anklagelse. Flickans förmodligen höga begåvningsnivå (den har 
inte strikt utretts med några enkla testningar) framgår tydligt genom uppgifterna om hur hon 
"lyckats otroligt bra i skolan", "har ett fantastiskt bra minne, lär snabbt", "livlig fantasi", "har 
utpräglat behov av att alltid vara i medelpunkten".  
"Hon älskar att se på TV" (jfr mormors uppgifter). "Älskar att uppträda med t ex sång, dans 
och teater även i större sammanhang." (jfr morfaderns uppfattning att flickorna spelar teater 
på videobanden).  
 
Även för flickan M uppges det "gå mycket bra i skolan", vilket antyder en hög 
begåvningsnivå. Det uppges också att M "är mycket styrd av sin storasyster".  
 
Sådan information från modern borde tidigare tagits fram av utredarna samt fördjupats och 
säkerställts med hjälp av modern och andra med möjlighet att bedöma flickorna. Förutsatt att 
moderns uppgifter är korrekta så kan det finnas anledning att formulera följande två 
tankegångar.  
 
- Om de påstådda övergreppen ägt rum så pekar dessa uppgifter i riktning mot att ett par 
flickor med så goda intellektuella förutsättningar skulle kunna minnas bra och ge relativt 
goda och detaljerade berättelser eller beskrivningar.  
 
- Om de påstådda övergreppen inte ägt rum så antyder de här antydda egenskaperna hur det 
skulle kunna vara möjligt för flickorna både att konstruera och uppföra en teaterliknande 
framställning om att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp från morfars sida. Flickorna 
verkar ha erforderliga grundläggande förutsättningar för detta.  
 
Modern tar även upp myndigheternas agerande och menar att polismyndigheten i X-by 
"styrde utredningen och dömde morfadern innan rättegång hållits". "Alla sa att jag skulle tro 
på mina barn".  
Dessa konstateranden från modern stämmer väl med den förutsättande strategi som varit 
genomgående i förhörsarbetet. Den enkla schablonen om att tro på vad barn säger i sådana 
här fall har tydligen till och med uttalats.  
 
Modern skall vid ett tillfälle ha fått en fråga av C "om jag nu skulle säga att det vi sagt inte 
var sant så skulle ju du bli jättearg". Moderns svar var "nej absolut inte". Allt enligt moderns 
minne.  
 
Den 18/7 tog enligt modern båda barnen tillbaka allt de hade berättat om, vilket skall ha skett 
under gråt och djup ånger med upprepade "förlåt". På moderns fråga om någonting av det de 
berättat hänt svarade C "Ingenting av det jag har sagt har hänt".  
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Enligt modern så hade C fått en idé när hon såg ett nyhetsprogram om en morfar som blev 
dömd på två månaders fängelse och böter för något han gjort sitt barnbarn. C beslöt sig då för 
att göra något liknande. Hon ville med detta att kamraterna skulle intressera sig och bry sig 
om henne. C skall ha sagt "jag kan inte rå för min livliga fantasi".  
 
Vidare anser modern att M har fått sin historia från C. Hon har hört vad C sagt.  
 
Sammanfattningsvis så finns ett flertal viktiga uppgifter i moderns redogörelse, vilka borde 
utretts och säkerställts alternativt falsifierats. Detta utredningsarbete kring flickorna borde 
skett i ett inledande skede.  
  
Utredningsarbete efter redogörelsen 
Polisen genomför med anledning av moderns redogörelse tre stycken polisförhör med 
modern, flickan C och flickan M. Mer än så verkar man inte ha gjort för att utreda saken, t ex 
förhördes inte den kamrat som flickan C nu namngav och vilken hon först av alla framfört 
uppgifter om påstådda övergrepp till och inte morbroderns fru S, vilken var med när C och M 
i ett mycket tidigt skede (före alla samtal med myndighetspersoner) formulerade sina 
uppgifter och t ex flickornas informationsnivå beträffande sexualitet klarläggs inte heller nu. 
Fadern förhörs inte nu. Inte heller förhörs den bekant till mamman som flickan C sägs har 
talat något med. Inte ens namnet på denna person efterfrågas. Inte heller i det här skedet 
införskaffas viktiga bedömningar från barnomsorgspersonal respektive lärare, som skulle 
kunna bestyrka en del av moderns uppgifter och vidga utredningen mer i riktning mot 
prövning av alternativa förklaringar. Åklagaren låter inte utreda hur polisutredarna agerat 
med anledning av moderns uppgifter. Det är som jag visat uppenbart av förhörsutskrifterna 
att modern har saklig grund för kritik - RB 23 kap 4§  har uppenbart åsidosatts. Den 
förutsättande strategin gäller fortfarande och utredarna undviker fortfarande att skaffa 
information i riktning mot att mer grundligt pröva alternativa förklaringar eller brister i 
utredningsmetodiken.  
 
2. Polisförhör med modern 000821 kl. 09.30- ?  
Förhöret föreligger i obestyrkt dialogutskrift. Förhörsledaren är en annan än vid föregående 
förhör i april med modern. En del frågor som ställs förefaller tveksamma, t ex "hur kan det 
komma sig att orsaken till att hon har hittat på den här händelsen med morfar var att hon 
kände sig betydelselös i skolan". Frågan är om denna fråga går att besvara strikt. Moderns 
kritik av polisens utredningsmetodik berörs däremot inte alls i frågorna och hade varit 
lämpligt att ta upp.  
 
Utredningsstrategin i förhöret är att ställa prövande frågor gentemot den nya version som 
modern fört fram i sin redogörelse. Detta är naturligtvis utredningsmetodiskt lämpligt, men 
snävt. Olika möjligheter till påverkan efterfrågas och klarläggs rörande återtagandet, men 
inte rörande de ursprungliga uppgifterna. När modern förde fram sina första uppgifter 
000203 företogs ingen kritisk prövning i förhöret, dvs. utredandet är partiskt. Olikheten vad 
gäller förekomst av kritisk prövning i det inledande skedet och i återtagningsskedet är 
påtaglig.  
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Bland de viktigare uppgifterna från modern är att hon hade före återtagandet frågat barnen 
om händelserna med morfar hade hänt eller verkligen hade hänt. Vidare framkommer att 
morfar och mormor inte haft kontakt med barnen under flera månader. På frågan om 
flickorna ljugit svarar modern:  
 
"Jag anser att de har ljugit omedvetet för de har alltså, C har en sådan fruktansvärd fantasi så 
att hon har alltså byggt upp någonting som hon OHÖRBART tror på. Ja det är ju barns 
utveckling hon är ju i den här värsta åldern förpubertet det händer mycket i kroppen och det 
är sexualiteten börjar komma och börjar få bröst och allt det här. Det är ju, det kan ju ske 
mycket invärtes."  
 
Förhörsledaren följer här inte upp antydningarna om vare sig flickan C:s fantasi eller sexuella 
utveckling och vilka uttryck de tagit sig utan återför samtalet till något som står i 
redogörelsen. Information om flickan C:s sexuella utveckling kan vara viktig för att pröva 
alternativa förklaringar till de ursprungliga uppgifternas uppkomst.  
 
Beträffande flickan M är det moderns tro att "hon hängde på och ville vara med på ett hörn" 
och att hon inte ville "vara utanför för hon vill ju alltid liksom bakom C."  
Förhörsledaren följer inte heller här upp och skapar en mer klar bild av hur flickan M följer 
eller styrs av flickan C. Detta är viktigt för att förstå hur de ursprungliga uppgifterna har 
uppkommit.  
 
Sammanfattningsvis söker utredaren i detta förhör att kritiskt pröva återtagandena från 
flickorna, men söker inte skapa information som kan bidra till en prövning av alternativa 
förklaringar till uppkomsten av uppgifterna. Förhöret utmärks därmed av den förutsättande 
strategin vad gäller de ursprungliga uppgifternas korrekthet. Någon kritisk prövning av de 
första uppgifterna sker fortfarande inte från polisens sida.  
 
3. Polisförhör med flickan C 000821 kl 13.20-13.45 (25 min) 
Videoupptagning, där förhörsledaren inte syns i bild, och obestyrkt dialogutskrift föreligger. 
Yttranden i början av förhöret sakna i utskriften. Det framgår inte att C talar tyst i början. Det 
framgår inte heller av utskriften att flickan C från angiven punkt på sid 3 längst ner ("C 
gråter") via sid. 4 ("Jag skall se om jag hittar något papper") och "C bara snörvlar" på sid. 7 
och till slutliga konstaterandet på sid. 9 ("C är väldigt upprörd") faktiskt hela tiden håller på 
att gråta, torka tårar med ett papper och "snörvla" - det är ändå paraspråkliga fenomen som 
borde påförts utskriften löpande och som ger ett starkt autentiskt intryck rörande vad hon 
säger. På sid. 4 säger hon "Jag skäms för det jag har gjort" och håller händerna framför 
ansiktet, vilket är så anmärkningsvärt att det borde noterats i utskriften. Förhörsledaren är 
densamma som vid det föregående återtagandeförhöret med flickan C. Målsägarbiträdet och 
den offentlige försvararen har medhörning.  
Det framgår inte vad som sagts till flickan i samband med kallelse och före förhöret. Det 
framgår inte vad förhörsledaren fått veta före förhöret. 
 
(a) frågan om att tala sanning berörs inte heller i detta förhör 
 



53 
 

(b) strategiskt startar det här förhöret helt annorlunda än de tidigare med frågor och svar 
kring hur flickan har det, situationen mer allmänt. Därefter frågan förhörsledaren "Vet du 
varför du är här idag?" och uppmanar flickan att "Berätta". Samtalet fortsätter dock inte med 
en berättelse utan med frågor och svar liksom i tidigare förhör. Strategin innefattar inte till 
exempel klarläggande av hur de första uppgifterna uppkom i samtal med modern och i samtal 
med morbroderns fru S och systern.  
 
(c) frågetekniken i ställda frågor verkar bättre än tidigare. I ett par frågor på sid. 4 ger 
frågorna väl mycket det språkliga intrycket att morfar skulle ha gjort saker. De hade lätt 
kunnat formuleras neutralt.  
På sid. 4 efter det att C börjat gråta och klart sagt "Jag har sagt en massa saker som inte är 
sant", så lyssnar inte förhörsledaren och för olämpligt fram en egen omtolkning: "Det är 
många vuxna som skall lyssna på det här och det vet ju du om är det de som känns jobbigt". 
På detta svarar C: "Nej, det är ju det att jag har gjort så mycket dumt." 
Det bör påpekas att i slutet av detta förhör till skillnad från de två första så får flickan inget 
erkännande om att hon varit duktig, att det varit bra att hon berättat etc.  
 
(d) innehållsligt säger flickan C att det hon tidigare anklagat morfar för inte är sant. Hon 
gråter (jfr gråten i samband med att hon hävdade att morfar begått övergrepp) och säger att 
hon skäms.  
En viktig sekvens är följande: 
F: Vad gjorde att du hittade på allt det här.  
C: För att i skolan då var jag långt här nere och alla andra kompisar var här uppe och jag ville 
också betyda något och så såg jag på ett program där en morfar hade blivit dömd för 2 
månaders fängelse och böter och då började jag tänka på det dagdrömma och så blev det min 
verklighet, jag gick och fantiserade om det där. Sedan blev allting så stort.  
F: Vad hände sedan. 
C: Sedan kunde jag inte sätta stopp för det  jag kunde bara inte det, det gick inte.  
F: Hur då. 
C: Det gick liksom inte och säga stopp.  
F: M har ju berättat en del saker. (byter frågeinriktning)  
C: Vadå. 
F: Jag tänkte om du visste någonting om det. 
C: Vad har hon sagt. 
F: Hon har ju också varit här på förhör. 
C: Mm jag vet det. Men hon har ju blivit påverkad av mig för att hon, jag frågade henne en 
gång om morfar hade gjort något på henne för jag hade gått och dagdrömt om det här, jag 
hade gått och fantiserat och allting och så, så frågade jag henne om morfar hade gjort 
någonting på henne, då svarade inte hon och då har hon sagt till mig att hon trodde att morfar 
hade gjort på mig och då gick hon runt och fantiserade om det. Hon har ju vart med hela 
tiden när jag har berättat saker för mamma då har hon liksom påverkats och liksom bara 
hängt på det jag har sagt och det var ju inte alls meningen.  
 
Förhörsledaren följer inte alls upp detta med att försöka få en utförligare beskrivning av det 
påstådda programmet, när det sändes osv. Det saknas även i polisens utredningsmaterial en 
uppspårning av det påstådda programmet och redogörelse för dess innehåll, dvs. den tekniska 
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utredningen brister i denna fundamentala fråga. Om förhörsledaren företagit sådant 
preciseringsarbete, så skulle det vara mycket lättare att avgöra om det flickan säger är sant 
eller inte och vilken påverkan programmet kan tänkas ha haft. Exakt startpunkt (enligt 
flickan) för flickans fantasier skulle kunna fastställas till sändningstidpunkten. Polisen 
undviker således att ta fram uppgifter om det påstådda programmet. 
 
Förhörsledaren följer däremot bättre upp flickans påståenden om dagdrömmar. 
 
F: Kan du beskriva de här dagdrömmarna. 
C: Jag kan sitta på lektioner liksom allting jag kan gå, jag kan gå runt och dagdrömma på 
rasterna och jag kan och sedan har jag fått obehagliga känslor hela tiden när jag gått runt och 
drömt det här länge så kanske morfar strök mig på ryggen och så fick jag en obehaglig känsla 
och så har jag liksom så har det blivit något annat i min fantasi har det liksom blivit att han 
gjorde något annat.  
F: Vadå. 
C: T. ex. tog mig på underlivet eller något annat sån´t det har liksom blivit jättestor. Det är 
jättesvårt att förklara.  
F: När du hade de här dagdrömmarna berättade du om dem för någon. Visste M om dem.  
C: (C bara snörvlar) 
F: Hur kom dina dagdrömmar fram. 
C: Jag vet inte det blev så stort så att det blev min egen verklighet så jag visste inte själv att 
det var bara fantasi. Det gick liksom inte att spräcka den här bubblan som jag gick och höll 
inom mig för att jag kunde inte sluta och tänka på det. Så det blev bara större och större.  
F: När du väl hade berättat om dina som du säger då fantasier. Kommer du ihåg vem det var 
det du berättade först till.  
C: XX (för- och efternamn anges) en klasskamrat till mig.  
 
Därefter går förhörsledaren in på flickan C:s relation till flickan M och tar även upp flickan 
C:s tankar och känslor rörande morfar.  
 
Sammanfattningsvis är detta förhör med flickan C det utredningsmetodiskt bästa. Det är dock 
uppenbart vid en jämförelse mellan detta förhör och de två första förhören med flickan C att 
ambitionerna att klargöra detaljerna i de påstådda sexuella övergreppen var mycket större än 
ambitionerna att med uppföljande etc. frågor klargöra detaljerna kring återtagandet. Bland 
annat gjordes två förhör om de påstådda övergreppen medan endast ett förhör gjorts vid det 
fullständiga återtagandet. Det är även uppenbart att klarläggande av uppkomstbetingelser inte 
eftersträvades i de första förhören med flickan C, men eftersträvas i återtagandeförhöret 
rörande återtagandet. Inte heller i återtagandeförhöret eftersträvas mer klarläggande av de 
första utsagornas uppkomstbetingelser, t ex vad som hände i samtalen med modern och 
morbroderns fru S. Att undvika mer klargörande kan ses som ett utslag av den underliggande 
förutsättande och undanhållande strategin, dvs. föreställningen att de påstådda övergreppen 
ägt rum påverkar hur återtagandeförhöret genomförs. I detta perspektiv är inte 
återtagandeförhöret utredningsmetodiskt godtagbart. För en bedömare som inte uppfattar de 
partiska assymmetrierna  i utredningsinsatser från polisens sida kan därmed det mer 
detaljerade (och även mer upprepade) innehållet kring de påstådda övergreppen i de båda 
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första förhören komma att framstå som mer trovärdigt, trots att dessa förhör är 
utredningsmetodiskt sämre (bl.a. icke ifrågasättande) än det sista.  
 
Det bör uppmärksammas att om man gör antagandet att återtagandet i augustiförhöret är 
falskt, så har flickan C en mycket stor förmåga att simulera ett autentiskt intryck med gråt, 
snyftningar etc., trots att förhörsledaren uppenbarligen är skeptisk till återtagandet. Frågan 
inställer sig varför inte denna förmåga framskymtade under de båda första förhören där hon 
tidigare sagt att hon ville framstå som trovärdig och dessutom kunde påräkna mer sympati i 
det okritiska förhörsklimatet?  
 
Det är inte utrett om flickan C i andra sammanhang haft förmågan att falskt spela det 
autentiska intryck hon ger i det sista förhöret. Kan hon leva sig in i roller och uttrycka 
känslor på detta sätt? Inte ens flickan själv har blivit tillfrågad om detta.  
 
4. Polisförhör med flickan M 000821 kl 13.50-14.15 (25 min) 
Videoupptagning, där endast förhörsledaren finns i bild och med obestyrkt dialogutskrift 
föreligger. Yttranden i början av förhöret saknas i utskriften. Förhörets start anges i förhöret 
till 13.50, inte till 13.45 (enligt formuläret). Förhörsledaren är densamma som för flickan C 
denna dag. Målsägarbiträdet och den offentlige försvararen har medhörning. Det hörs på 
bandet att flickan före förhöret blir förevisad var dessa sitter. Det framgår inte vad som sagts 
till flickan i samband med kallelsen och före förhöret. Det framgår inte vad förhörsledaren 
fått veta före förhöret.  
 
(a) frågan om att tala sanning berörs inte heller i detta förhör 
 
(b) utredningsstrategin är även för flickan M annorlunda än i de båda första förhören. 
Förhöret inleds med mer allmänna frågor om vad flickan gör om dagarna, kompisar, 
relationen till systern m m. Därefter frågar förhörsledaren om flickan vet varför hon är där 
och uppmanas berätta två gånger. Någon berättelse kommer inte utan fortsättningen består av 
frågor och svar. Det framgår efterhand att flickan M anser sig ha ljugit om det hon anklagat 
morfar för. Sambandet mellan flickan M och C efterfrågas.   
Förhörsledaren går till exempel inte in på hur flickan M:s första samtal med modern, inte in 
på det gemensamma samtalet med morbroderns fru S och inte in på flickans därefter följande 
samtal med modern, dvs. de första uppgifternas uppkomstbetingelser undersöks inte. Det är 
uppenbart att mer klarläggande eftersträvas vad gäller återtagandets uppkomstbetingelser än 
vad gäller uppkomsten av de ursprungliga utsagorna. Förhörsledaren efterfrågar varken 
tidigare eller nu något om flickan M:s informationsnivå och erfarenheter i sexuella frågor, 
medievanor, kamratkultur m.m. Den underliggande strategin är fortfarande förutsättande. 
 
(c) frågetekniken i ställda frågor är med en del tveksamma undantag godtagbar, t ex är frågan 
"...var det en gång hon frågade" (sid. 5) inte godtagbar och inte heller konstaterandet "Och du 
har aldrig svarat henne" (sid. 5).  
 
(d) innehållsligt framkommer en del viktiga uppgifter.  
 
På sid. 4  
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M: Om att om morfar, C har frågat mig saker och då har jag ångrat. Hon har ibland sagt har 
morfar gjort något på dig då OHÖRBART konstiga grejer.  
 
Av yttrandet framgår dels att C enligt M har ställt frågor till M angående morfar och dels att 
C använder uttrycket "konstiga grejer". Det kan anmärkas att ordet "konstig" inte brukar 
användas om den tillfrågade själv upplevt/varit med om det som frågan gäller. Ordet 
"konstig" pekar i riktning mot att M inte själv varit med om det C frågat om (om nu frågor 
faktiskt har ställts).  Det framgår även av andra yttranden i förhöret att C "några gånger" skall 
ha ställt frågor till M angående morfar.  
 
På sid. 6 finns följande svar på frågan om vad som gör att M inte vill berätta om det hon 
berättat förra gången.  
F: Vad är det som gör att du inte vill.  
M: Jag tycker det är hemskt att jag har ljugit.  
 
På sid. 7 finns följande intressanta sekvens. 
F: Vad är det som gjort att du kan berätta idag. 
M: Jag har tänkt efter. 
F: Vad har du tänkt då. 
M: Om det här verkligen är sant tänkte jag, jag har kommit fram till att det är inte sant.  
F: Hur har du kommit fram till att det inte är sant. 
M: Tänkt bara tänkt och tänkt tänkt, är det verkligen sant är det verkligen sant då har jag 
kommit fram till att det inte är sant.  
 
På sid. 8 återkommer temat. 
M: Mm, då hade jag tänkt och då hade jag kommit fram till att det inte är sant.  
 
Frågan är om barnet skulle behöva tänka efter på detta sätt om obehagliga övergrepp faktiskt 
har inträffat ett upprepat antal gånger. Om något är en mycket medveten lögn och som barnet 
minns väl, så skulle barnet inte heller behöva tänka efter. Svaren stämmer väl med att det kan 
ha förelegat ett diffust mentalt tillstånd, där det var svårt för M att säga vad som var 
verklighet respektive fantasi. Detta stämmer väl med systern C:s uppgifter om att fantasier 
blev verklighet för C och C kan ha varit den person som på  en del områden definierade 
verkligheten för M.  
 
På sid. 9 finns följande. 
F: Hur visste du det. 
M: För att C hade berättat för mamma och då frågade mamma mig, 
F: Vad frågade mamma.  
M: Om morfar hade gjort något på mig någon gång förut från början.  
 
På sid. 10 återkommer flickan till att mamman frågat. 
M: Jag berättade inte det var mamma som frågade mig för jag visste inte att C hade berättat.  
 
Här bekräftas uppgiften i det första förhöret med modern att M:s uppgifter startar med att 
modern ställer en ledtrådsgivande fråga till M om morfar.  
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(e) Även i detta förhör förekommer ett pressande från förhörsledaren i riktning mot att få de 
först lämnade uppgifterna upprepade av barnet. Flickan M säger när hon uppmanas berätta att 
"Jag vet inte om jag vill" och förklarar detta med "Jag tycker det är hemskt att jag har ljugit". 
Hon uppmanas att "Berätta igen". Trots att hon inte vill så förmås hon av förhörsledaren att 
upprepa vad hon anser vara lögn. Detta etiska problem borde gå att undvika genom att fråga 
på annat sätt så det ändå blir tydligt vilka felaktiga uppgifter som lämnats. Till exempel kan 
ett klarläggande av uppkomstbetingelser leda till att påståenden om övergrepp undanröjs.  
 
Sammanfattningsvis gäller samma kommentarer som till återtagandeförhöret med flickan C. 
Dock gäller diskussionen om gråt och snyftningar enbart flickan C.  
 
Sammanfattande bedömningar rörande hela utredningsarbetet i de tre faserna 
Utredningsarbetet har otvivelaktigt bedrivits med förutsättande strategi, dvs. utifrån 
ställningstagandet att de påstådda övergreppen ägt rum. I utredningsarbetet har man 
undvikit/förbisett viktiga informationer som kan användas för att pröva alternativa 
förklaringar. Förhören har inte varit allsidiga utan snävt fokuserat mot de påstådda 
övergreppen - till exempel har frågor om barnens informationsnivå, utveckling och 
erfarenheter i sexuellt hänseende inte tagits upp, inte heller medievanor och kamratkultur. 
Vissa nyckelinformanter har inte förhörts, speciellt morbroderns fru S, flickan C:s kamrat, 
barnens lärare och tidigare barnomsorgspersonal.  
 
Frågetekniken i  förhören med barnen i de två första faserna har inte varit godtagbar. Frågan 
om att tala sanning har inte tagits upp i något av barnförhören. Det finns i barnförhören vissa 
fenomen som bör beaktas vid ett ställningstagande till de påstådda sexuella övergreppen. 
Flickan C har lämnat tre olika eller partiellt olika versioner (feb - april - aug) i polisförhör. 
Högst en av dessa är sann. Flickan B har lämnat två olika versioner (feb - aug) i polisförhör. 
Högst en av dessa är sann. Detta betyder säkerställt att båda flickorna är kapabla att lämna 
felaktiga uppgifter vid det ena eller det andra tillfället, vilket måste beaktas vid bedömning 
av tillförlitlighet. Någon metod för att här med säkerhet utifrån befintligt material avgöra 
vilken version som är korrekt finns inte ur kritisk-vetenskaplig synvinkel. Det är uppenbart 
att utredningsmetodiken vid de första förhören inte är godtagbar. Det är även uppenbart att 
utredningsmetodiken vid de båda sista återtagandeförhören var klart bättre. Vid 
återtagandeförhören skedde ett visst mått av kritisk prövning som inte förekom vid de första 
förhören som utmärks av ett snävt övergreppsfokuserande och okritiskt förhållningssätt, där 
information för prövning av alternativa förklaringar inte nämnvärt tas fram. Ambitionen att ta 
fram detaljinformation är betydligt mindre vid återtagandeförhören (färre frågor ställs). 
Återtagandena föranleder dock ingen breddning av utredandet till att utreda 
uppkomstbetingelserna för de första utsagorna.  
 
Sammanfattningsvis är utredningsmetodiken med sina många underlåtenheter långt ifrån 
sakligt godtagbar och påståendena om de olika versionerna bör därför förkastas ur källkritisk 
synpunkt, dvs. betraktas som otillförlitliga. Även de motsatta utsagorna i återtagandeförhören 
ger stöd åt ett sådant förkastande, men förkastandet bör ske även utan dessa, eftersom 
utredningsarbetet bedrivits så att alternativa förklaringar undvikits. Detta innebär inget 
ställningstagande till om de påstådda övergreppen inträffat.  
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Det finns anledning erinra om objektivitetsprincipen i  RF 1 kap 9§  och i RB 23 kap 
 4§ . Den använda utredningsmetodiken torde inte uppfylla de där stipulerade kraven på 
saklighet och opartiskhet och bland annat att även det som är till den misstänktes fördel skall 
tas fram i utredningsarbetet.  
 
IV. Granskning av sakkunnigt utlåtande av PP 
 
Uppdrag, kompetens, metodik 
Psykolog PP förordnades av hovrätt 00-10-09. Utlåtandet omfattar 30,5 sidor text plus 
följebrev, titelblad och innehållsförteckning och har utarbetats under tiden 12-29/10 0000, 
dvs. under 17 dagar, och med krav på ett snabbt färdigställande till den 29 oktober. 
Utlåtandet uppvisar metodik och brister likartade dem i utlåtanden från den s. k. Lundaskolan 
(om man nu ens bör tala om en sådan) inom den svenska vittnespsykologin. Denna är inte 
vetenskapligt grundad utan ett hopkok på diverse 
tillvägagångssätt som i mycket inte tål kritisk granskning.  
 
Det framgår inte vad uppdragstagaren har för kompetens utöver 
att han anger beteckningen leg. psykolog/psykoterapeut. Jag förmodar att detta innebär att PP 
saknar forskarutbildning (doktorsexamen eller docentkompetens;  doktorsexamen brukar 
betraktas som forskarutbildning, medan docentkompetens innebär formell kompetens att 
handleda doktorander), då det är brukligt att explicit ange sådana. Det är min bestämda 
uppfattning utifrån att ha granskat en del yttranden av detta slag från psykologer utan 
forskarutbildning att den erforderliga vetenskapliga stringensen och logiska skärpan starkt 
brister i dessa. Det är svårt även för personer med doktorsexamen, den lämpliga 
miniminivån, att utarbeta detta slag av yttranden. En omfattande klinisk erfarenhet borde vara 
av värde för kliniska utredningar, men verkar inte avhjälpa de vetenskapliga bristerna i detta 
slag av textanalytiska utredningar med andra syften och metoder.  
 
Metodiken i PP:s yttrande är uteslutande textanalytisk liksom i mitt yttrande, men 
inriktningen och metodiken är olika. Till stor del består PP:s utlåtandetext av citat och referat 
av vad främst de båda barnen har sagt i polisförhören. Därtill har PP avsnitt med karaktär av 
diskussion och bedömningar. Jag antar att PP själv har avgjort att metodiken skall vara 
uteslutande textanalytisk. Som domstolens sakkunnige bör han ha haft möjlighet att kontakta 
nyckelinformanter och införskaffa mer muntlig eller skriftlig information.  
 
PP:s uppdrag anges vara 
"att avge ett vittnes- och barnpsykologiskt utlåtande rörande uppkomstbetingelserna och 
tillförlitligheten av A:s och B:s utsagor till Hovrättens ledning för bedömningen av desamma 
i detta mål”.   
 
I relation till innehållet i PP:s utlåtande ställer jag mig frågande till både beteckningen 
vittnespsykologiskt utlåtande och beteckningen barnpsykologiskt utlåtande. Till god svensk 
vittnespsykologi hör t ex att klarlägga de centrala utsagornas uppkomst och att 
uppmärksamma felkällor. Ännu mer anmärkningsvärd är termen barnpsykologiskt utlåtande i 
detta sammanhang. Av ett sådant bör normalt krävas att psykologen talar med, observerar 
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och inte sällan testar barnen samt rimligen i ett allvarligt fall som detta inhämtar viss 
information från sådana som känner barnen väl, t.ex. föräldrar, barnomsorgspersonal och 
lärare. Några underbyggda barnkliniska bedömningar avges inte av PP. Det kan även 
anmärkas att detta slag av utredningar i rättsfall även kan inrymma i varierande omfattning 
vuxenpsykologiska aspekter rörande t.ex. föräldrar, vuxna vittnen, utredares tänkande m.m.  
 
PP:s uppdrag gäller uttryckligen uppkomstbetingelser och tillförlitlighet. Jag kan inte finna 
att PP på ett nöjaktigt sätt utreder uppkomstbetingelserna och tillförlitligheten verkar han ofta 
snarare förutsätta än utreda. PP:s intresse verkar i stor utsträckning vara att beskriva vad som 
uttalats av flickorna och föra tolkande resonemang. PP refererar en stor mängd uttalanden 
från flickorna utan att nämnvärt bekymra sig om hur de kommit till (utredningssammanhang 
och frågeteknik), vilket knappast tillgodoser uppdraget att utreda uppkomstbetingelser och 
tillförlitlighet. PP införskaffar inte en del material han rimligen skulle behövt för att utreda 
uppkomstbetingelser och tillförlitlighet.  
 
Det torde även vara tveksamt om den "sannolikhetsbedömning" som PP i metodavsnittet och 
på slutet säger sig göra hör till uppdraget och i vart fall disponerar han inte erforderligt 
underlag för denna.   
 
Utredningsmaterial 
Det utredningsmaterial som PP listar är samtliga videoförhör och dialogutskrifter med de 
båda barnen, det sista av de tre förhören med modern, inget av de två förhören med fadern, 
inget av alla förhören med den misstänkte morfadern, inget av de två förhören med 
mormodern, inte förhöret med skolpsykologen, inget av de två förhören med 
socialsekreterarna, den skriftliga redogörelsen från modern till Högsta domstolen, 
tingsrättsdomen 000515, hovrättsdomen 000708 och beslut i högsta domstolen. När PP 
refererar skolpsykolog, socialsekreterare och den misstänkte så utgår han från 
domstolsreferat som är av andrahandskaraktär och inte godkända av uppgiftslämnaren. PP 
har inte heller inhämtat vare sig personundersökning eller rättspsykiatrisk utredning rörande 
den misstänkte. Det saknas även införskaffat utredningsmaterial rörande barnen trots att 
utredningen skall vara barnpsykologisk.  
 
PP:s utlåtande är starkt partiskt i materialurvalet på så sätt att flickorna refereras/citeras 
direkt från dialogutskrifter, medan den misstänktes bild kommer fram via summariska referat 
av domstolsreferat av den misstänkte. PP har uppenbarligen inte haft intresse av att få en så 
detaljerad bild som möjligt av den misstänktes version. PP har heller inte tagit del av ett antal 
förhör som mer noggrant kan klargöra uppkomstbetingelserna (moderns första förhör, 
skolpsykologens, socialsekreterarnas, mormoderns, morfaderns). Genom att PP inte tagit del 
av dessa uppkommer vissa felaktiga påståenden från PP om t ex vilka barnen i ett tidigt skede 
har talat med. PP uppmärksammar till exempel inte alls problemet med den icke förhörda 
nyckelinformanten fru S (morbroderns fru).  
 
Jag finner det obegripligt eller anmärkningsvärt att PP på sid 4 hävdar att han gått igenom 
"allt tillgängligt och här redovisat material i form av videoband och skrivna dokument". Har 
inte PP fått tillgång till förundersökningen och det kompletterande materialet fullt ut? När jag 
läste PP:s materialförteckning trodde jag först att han måste ha glömt att förteckna allt han 
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använt, men av de följande sidorna i utredningen framgår att PP tydligen inte alls tagit del av 
en hel del av dokumenten.  
 
PP säger sig av utredningstekniska och etiska skäl inte ha rekommenderat ytterligare förhör 
med barnen. Detta bör inte hindra att en allsidig bild införskaffas av barnen, t ex via personer 
som känner eller känt barnen väl. Det behöver inte heller utesluta andra former av kontakt 
mellan en psykolog och barnen än "förhör" eller motsvarande och utan fokus på de påstådda 
sexuella övergreppen. 
 
Bakgrund, händelseutveckling (sid. 4-5) 
I detta avsnitt finns ett antal sakfel i förhållande till det avsevärt mer omfattande och delvis 
mer primära material än PP:s som jag tagit del av.  
 
Det påstås att den yngsta flickan skulle ha berättat för modern att morfar utsatt henne för 
sexuella handlingar den 26 januari. Detta är fel då det var modern som föreslog detta för 
henne genom ledande fråga och några som helst detaljer nämnde inte flickan vid detta 
tillfälle.  
 
Det påstås att flickan C talat med modern, skolpsykologen och socialsekreterarna före första 
polisförhöret. PP har inte uppmärksammat det 1 1/2 timma långa samtalet med flickorna som 
morbroderns fru S hade den 27 januari, till och med innan den yngsta nämnt några detaljer 
för modern. Dessutom anger tillgängliga uppgifter att flickan C talat med modern vid minst 
två tillfällen, inte minst ett tillfälle före det första polisförhöret.  
 
Det påstås att flickan M talat med modern vid minst ett tillfälle 26 januari samt med 
socialsekreterarna den 30 januari. PP har inte uppmärksammat att flickan M deltog i ett 1  1/2 
timma långt samtal med fru S den 27 januari och att hon hade minst två samtal med modern. 
Flickan M angav detaljer för modern först efter samtalet med fru S och systern C, vilket PP 
inte har uppmärksammat.  
 
PP:s okunskap om vad som förevarit i det tidiga skedet gör det uppenbart att han knappast 
ens försökt analysera uppkomstbetingelserna i detta skede. Därmed försämras hans 
möjligheter att korrekt bedöma alla följande utsagor i polisförhören.  
 
Förhörsreferat för båda flickorna 
En stor del av texten i PP:s utlåtande utgörs av utdrag och referat från polisförhören. PPs 
metod är härvid att han okritiskt/icke-prövande refererar och citerar utan att på minsta sätt 
ange vilka frågor eller fråga-svar-sekvenser som föregått uttalandena. PP anger inte heller 
vilken utredningsstrategi och referensram som utredarna använt sig av. PP verkar inte alls ha 
uppmärksammat att de tidiga polisförhören genomförs så att material som kan användas för 
prövning av alternativa förklaringar ges föga möjlighet att framkomma. PP snarare förutsätter 
än prövar tillförlitligheten i de uttalanden som barnen gör i polisförhören.  
 
En annan viktig fråga i PP:s förhörsreferat/citat är vilken eller vilka urvalsprinciper han 
använder. Han har inte med ett ord berört detta. Vad jag kan förstå utifrån innehållet så 
eftersträvar PP en tydlig beskrivning av de påstådda sexuella övergreppen genom sina referat 
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och citat ur dialogutskrifterna. Däremot verkar han inte alls eftersträva att ta fram uttalanden 
som pekar på eller möjligen kan tyda på otillförlitlighet i flickornas uppgifter, trots att han 
har i uppdrag att pröva tillförlitligheten.  
Det har tidigare framgått att PP gjort ett partiskt urval av förhörsmaterial. Det framgår av 
referat och citat ur de valda polisförhören att det omfattande materialet från dessa väljs 
partiskt till stöd för att övergreppen ägt rum, varvid tillförlitlighet verkar förutsättas. Detta är 
till nackdel för den misstänkte.  
 
Bedömning av material och beteende 
PP kommenterar inte de enskilda referaten och citaten specifikt utan nöjer sig med allmänna 
övergripande resonemang, värderingar, intryck etc. i särskilda avsnitt med rubriken 
"Bedömning av material och beteende", dvs. PP:s sätt att arbeta torde vara väl skönsmässigt i 
detta allvarliga sammanhang.  
 
PP har uppmärksammat att "förhörstekniken har en del brister", men går inte specifikt in på 
dessa och bagatelliserar dessa genom att hävda att "det tycks inte ha haft någon avgörande 
betydelse för innehållet på så vis att det skulle ha producerat eget innehåll". Frågan är hur PP 
kan veta detta? Det är även uppenbart att PP inte alls uppmärksammat den grundläggande 
förutsättande förhörsstrategin i själva inriktningen och urvalet av frågor, som förvisso inte 
låter sig bagatelliseras.  
 
PP tar i sina bedömningsavsnitt upp fenomen i förhörsmaterialet, t ex incidenter, sätt att svara  
och "detaljer av särskild valör" (PP förklarar inte vad han menar med detta), som han 
underförstått verkar anse talar för flickornas uppgifter. Någon vetenskaplig grund eller 
begripligt resonemang redovisas dock inte som stöd. Oavsett om uppgifter är sanna eller 
falska, så torde det vara så att de kan innehålla det slag av detaljer som PP benämner 
"särskild valör". Det torde inte vara särskilt svårt eller ovanligt att föra in detaljer från andra 
sammanhang i falska uppgifter, t ex "kissnödig", "vågar inte titta", "talat med kamrat" etc. 
Även en mer speciell uppgift som "tar fingret i munnen" kan härröra från barnkulturens 
större benägenhet för finger i munnen eller från att flickan sett eller hört något kring sexuella 
beteenden - arten och omfattningen av sådana erfarenheter hos flickorna har inte alls utretts. 
Falska uppgifter måste för att nå trovärdighet hos mottagaren byggas upp så de liknar 
uppgifter om verkliga förlopp och kan vara omöjliga att skilja från sanna uppgifter.  
 
PP har inte alls ansträngt sig att ta upp sådant som skulle tala mot flickornas uppgifter. 
Framställningen framstår därför som starkt partisk. Det är mycket uppenbart på vilken sida 
PP står, dels av befintligt urval från förhören och resonemang, och dels av motsvarande 
frånvaro av visst material och vissa resonemang.   
Ett exempel på PP:s subjektiva sätt att resonera är följande på sid. 14: 
 
"Det framträder inte någon uppenbar påverkan från någon men utifrån omständigheter och de 
känslor som C anger kan man ana att hon känner av en stark påverkansatmosfär omkring 
sig." 
 
Om något inte föreligger så kan man ändå "ana" att det föreligger i någon form. Det är 
mycket "man" kan ägna sig åt att ana - subjektiviteten får stort spelrum. PP tycks för övrigt 
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förbise att en påverkan kan uppkomma eller upplevas även när anklagelser är falska. 
Påverkan kring barn som uttalat anklagelser kan inte utgöra evidens för att anklagelser är 
sanna. Frågan är öppen. Ett visst mått av samvetstryck kan till och med tänkas uppkomma 
vid just falska anklagelser, men borde inte uppkomma, vad gäller att man ljugit i vart fall, vid 
sanna anklagelser.  
 
PP hävdar att det "finns en stor samstämmighet mellan M:s och C:s berättelser" utan att söka 
analysera möjliga grunder till denna samstämmighet.  
 
Sammanvägning av C:s och M:s utsagor 
PP hänvisar till 3-4 specifika och detaljerade tillfällen för vardera flickan i detta avsnitt, 
utifrån vad som framkommit i förhören. Att specifika tillfällen anges innebär inte 
nödvändigtvis att de har inträffat eller att sexuella handlingar förekommit i anslutning till 
dessa tillfällen. Att kunna ange specifika tillfällen utgör snarare en grund för att överväga om 
anklagelserna är sanna eller falska.  
Om anklagelserna är falska kan förekomsten av specifika tillfällen betraktas så att flickorna 
tagit tillvara inträffade tillfällen såsom invigningsfesten och lagt till felaktiga uppgifter. Detta 
gör uppgifterna mer trovärdiga än att hitta på händelser som helt igenom saknar 
verklighetsanknytning eller att lämna vaga uppgifter.  
 
Det framgår även här att PP inte är medveten om det gemensamma samtalet mellan flickorna 
och morbroderns fru S.  
 
PP menar att "innehållet är av sådan karaktär och personlig prägel att det är svårt att tänka sig 
att hela M:s utsaga skulle kunna vara en produkt av påverkan från C eller vice versa. Detta 
resonemang verkar inte ta hänsyn till att personer som tar emot andras uppgifter oftast gör 
om dem. I en välkänd typ av minnes- och överföringsexperiment så låter man person A 
berätta något för B som berättar detta för C som berättar detta för D och eventuellt vidare till 
fler personer. Därvid uppträder vid överföringarna av information ett antal fenomen: bortfall, 
förvrängningar, tillägg, skärpningar, nertoningar, omkastningar osv. Detta förekommer väl 
att märka vid experiment med vuxna och vid omedelbar överföring (här gäller det ett barn 
och fördröjd överföring) - jag har t ex genomfört sådana experiment på utredarkurser. Vid de 
experiment vi på Örebro universitet gjort med barns samtalsminnen efter sju dagar har vi 
också kunnat konstatera bortfall och olika förändringar och en del har vid suggestiva frågor 
bekräftat att vissa saker sagts som inte har sagts sju dagar tidigare. Att det skulle kunna 
finnas vissa av de vanliga överföringsfenomenen vid en överföring från C till M är inget som 
behöver göra det "svårt att tänka sig" en överföring.  
 
PP diskuterar inte heller inverkan av förhörsstrategin och förhörstekniken med åtföljande 
möjlighet till förhörsartefakter, dvs. att sättet att förhöra leder till att uppgifter uppkommer - 
det senare kan naturligtvis inträffa vid såväl äkta som felaktiga grundanklagelser.  
 
PP menar att det partiella återtagandet i det tredje förhöret är en komplicerande faktor för C:s 
trovärdighet. Detta undergräver även trovärdigheten i M:s uppgifter då C säger sig ha 
påverkat M. PP menar helt riktigt att den ändrade utsagan inte behöver vara ett uttryck för att 
hon tidigare ljugit och ger som "en förklaring" att C tar på sitt ansvar att "rädda" familjen. 
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Det finns problem med PP:s resonemang. Han klargör inte hur det kan avgöras vad som 
faktiskt inträffat och nöjer sig med att resonera och tolka i riktning mot att de först uppgivna 
uppgifterna är sanna. Det är t ex även tänkbart att C vill rädda familjen från konsekvenserna 
av att hon ljugit. Det är även tänkbart att trycket att återta ökar om hon ljugit jämfört med om 
hon talat sant. Det går även att föra fram ett antal möjliga motiv till att C i de första förhören 
kan ha lämnat felaktiga uppgifter. PP ställer inte olika tänkbara möjligheter mot varandra 
utan argumenterar partiskt.  
 
Granskas situationen logiskt så föreligger minst fyra alternativ: 
 
1. det som först berättats om påstådda sexuella övergrepp är korrekt och hela sanningen om 
dessa 
2. det som först berättats är korrekt och det finns ytterligare sexuella övergrepp som inte 
framkommit 
3. det som först berättas är endast delvis korrekt vad gäller de påstådda sexuella övergreppen 
och i övrigt felaktigt vad gäller dessa  
4. det har inte inträffat några av de påstådda sexuella övergreppen över huvud taget 
 
Flickan C har i förhör anfört version 1, 3 och 4. Flickan M har i förhör anfört version 1 och 4. 
Dessutom uppger modern i förhör i april att M liksom C inte stod fast vid de första 
uppgifterna, men hon ville inte genomgå förhör (PP har inte haft tillgång till detta förhör med 
modern). Oavsett vilka versioner som är sanna, halvsanna eller falska så står en sak klar ur 
mätteoretisk synpunkt. Uppgifterna från flickorna är inte stabila och svänger dessutom 
mellan motsatser, dvs. är maximalt instabila. De har därmed ingen reliabilitet i mätteoretisk 
mening, dvs. resultaten blir inte desamma eller åtminstone approximativt så vid upprepad 
mätning och i flickan C:s fall finns tre olika mätresultat. Jämför med om någon frågar en 
person om dennes handlingar vid vissa tillfällen och får vid tre olika tidpunkter tre olika svar 
- hur avgörs vilket svar som är riktigt utan annan information? Självklart föreligger inte 
tillförlitlighet för något av de tre mätresultaten oavsett hur många psykologiska tolkningar 
som presenteras kring varför flickan svarat på ett visst sätt. Ett grundläggande problem med 
PP:s tolkningar (om de nu skall kallas så när inget korrekt tolkningsarbete uppvisats) är att de 
inte är säkerställda utan enbart partiskt utvalda och påpekade möjligheter. Det är 
utredningsmetodiskt betänkligt att PP i detta avsnitt hävdar att C:s och M:s utsagor 
"bekräftar, så långt, i allt väsentligt hovrättens uppfattning" 00-07-08. PP verkar nå till denna 
slutsats genom att föra fram vissa tolkningar och undvika att ta upp andra konkurrerande 
tolkningar samt genom att ignorera mätteoretiska elementa. Att förfäkta ett av flera 
motstridande mätresultat är främmande för ett vetenskapligt förhållningssätt.  
 
 
Den misstänktes uppfattning 
Det verkar som PP studerat morfaderns/den misstänktes uppfattning sekundärt via det som 
finns nämnt (med risk för bortfall, fel, förändringar etc.) i domskrivningar. Förhören med 
morfadern finns inte med i PP:s materialförteckning och PP hänvisar explicit till tingsrättens 
dom i avsnittet om den misstänktes uppfattning. Detta är självklart inte ett nöjaktigt 
tillvägagångssätt, när ett primärmaterial i form av sammanfattningsprotokoll även finns att 
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tillgå. Om detta beror på PP eller uppdragsgivaren har jag ingen uppfattning om. Bristen blir 
densamma oavsett hur det gått till.  
 
Det är uppenbart att den misstänkte tilldelas ett mycket kort avsnitt i PP:s framställning, 
totalt innehåller avsnittet 22 påbörjade rader referat från den misstänkte via 
domskrivningarna. Detta kan jämföras med redovisning av förhörsreferat och citat på cirka 8 
sidor för flickan C och cirka 4,5 sidor för flickan M. Vidare förekommer avsnitten om 
"Bedömning av material och beteende" med bortåt 3 sidor för flickan C och nästan 1,5 sida 
för flickan M. Dessutom förekommer avsnitten "Sammanvägning av C:s och M:s 
utsagor/förhör" på cirka 2 sidor.  
 
Den misstänktes drygt halva sida kan jämföras med flickornas cirka 19 sidor, dvs. 9,5 sidor 
per flicka.  
 
Det förekommer inga som helst bedömningsavsnitt vad gäller den misstänktes utsagor och 
PP har inte heller tagit del av dessa i någon primär version. Det är inte min uppfattning att det 
strikt behöver föreligga samma sidantal för målsäganden och den misstänkte och i detta fall 
är målsäganden två stycken, vilket motiverar ett större sidantal för dem. Skillnaden i 
ansträngning är dock uppenbar vad gäller målsäganden jämfört med den misstänkte och 
partiskheten är obestridlig.  Någon som helst bedömning av trovärdigheten, tillförlitligheten 
etc. i den misstänktes uppgifter görs inte. Det är inte rimligt ur vetenskaplig synvinkel i vart 
fall att den misstänktes uppgifter underförstått bedöms som icke trovärdiga, när flickornas 
uppgifter bedöms som trovärdiga (i den första fasen). Det torde inte heller vara lämpligt 
utifrån lagens krav på saklighet och opartiskhet att låta den ena bedömningen bli en följd av 
den andra utan prövning.  
 
Det är även metodiskt uppenbart att den misstänktes uppgifter kan användas för prövning av 
flickornas uppgifter och att flickornas uppgifter kan användas för prövning av den 
misstänktes uppgifter. Genom den sparsamma förekomsten av och den tvivelaktiga kvaliteten 
hos de uppgifter som kommer från den misstänkte så avhänder sig PP i stort de nämnda 
prövningsmöjligheterna, dvs. PP:s sätt att utreda är inte sakligt godtagbart.  
 
Ett exempel på bristande uppföljning från PP:s sida är följande uttalande rörande den 
misstänktes uppgifter: 
 
"Hans förklaring till flickornas oriktiga uppgifter menar han kan ses i belysning av deras 
sexuella uppvaknande samt, för C:s del, inflytande från kamrater och TV-program." 
 
PP utreder inte detta som den misstänkte påtalat (det borde rutinmässigt utretts även utan 
sådant påpekande), men tillåter sig ändå att göra bedömningar. Detta understryker ytterligare 
partiskheten.  
 
Andra uppgifter om C och M i tingsrätten 
PP redovisar uppgifter från modern, mormodern, skolpsykologen och socialsekreterarna, 
vilka vad kan förstås bygger på sekundära uppgifter från domskrivningarna. PP har inte 
använt sig av bandinspelningar från domstolen eller i vart inte redovisat det i så fall. Det bör i 
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anslutning påpekas att PP inte alls använt sig av de två första polisförhören med modern 
respektive mormodern och inte använt sig av polisförhören med skolpsykologen respektive 
socialsekreterarna.  
 
PP för även i detta avsnitt partiska resonemang. Beträffande skolpsykologens beskrivning 
menar PP vagt att den "antyder reaktioner hos C som är relevanta till situationen". Antagligen 
menar PP att de stämmer med tolkningen att de påstådda övergreppen har ägt rum. PP går 
inte alls in på om skolpsykologens beskrivning även stämmer med tolkningen att flickan C 
utifrån att övergreppen inte ägt rum försöker övertyga skolpsykologen om att de ägt rum.  
Ett liknande påpekande gör PP beträffande socialsekreterarnas beskrivningar. PP menar att 
dessa är "förenliga med flickornas berättelser i polisförhör och den situation de då befann sig 
i". PP går inte in på om de även är förenliga med tolkningen att de påstådda övergreppen inte 
ägt rum, dvs. att socialsekreterarna utsatts för felaktiga uppgifter från flickorna. PP för här 
sina resonemang enbart utifrån föreställningen att de påstådda övergreppen ägt rum och för 
även resonemangen utan att ens ha tagit del av förstagångsuppgifterna från skolpsykologen 
och socialsekreterarna i polisförhören.  
 
Händelseutveckling efter hovrättens dom 
I avsnittets inledning påstås att "mormodern och mamman till barnen uttryckt sin fasta 
övertygelse att han är oskyldig till det flickorna uppgivit". Om denna mening avses betyda att 
mormodern och mamman talat med barnen på sätt som påstås så har jag inte hittat belägg för 
det i materialet och PP har inte angett var han fått det ifrån.  
 
Moderns redogörelse till HD och polisförhöret 000121 refereras i texten och kan anses utgöra 
uppgifter som pekar i riktning mot att de påstådda övergreppen inte ägt rum. PP för här inga 
resonemang och framför ingen bedömning/slutsats.  
 
C:s uppgifter i förhör 000821 samt bedömning av materialet 
Här finns två sidor referat och en halv sida bedömning. Ingen mer bedömning framskymtar 
än att "C är i detta förhör mer dämpad än tidigare och är autentisk i sin ledsnad och gråt". 
Resten av bedömningsavsnittet verkar vara förhörsreferat.   
 
PP tar inte uttalat ställning till om uppgifterna skall anses trovärdiga/tillförlitliga. Det är även 
jämfört med tidigare förhörsbedömningar uppenbart att han inte här för fram argument och 
detaljer av "särskild valör" som anses peka i riktning mot att uppgifterna är tillförlitliga. Han 
anstränger sig inte med analysen liksom tidigare.  
 
M:s uppgifter i förhör 000821 
Här finns 1,5 sidor referat och en halv sida bedömning. I bedömningsavsnittet finns inga 
bedömningar, men en enda tolkning, nämligen "Detta resonemang hos henne kan antyda att 
hon funderat mycket och sedan kommit fram till att fantasierna/upplevelserna inte är sanna." 
Alla övrig text utgörs av förhörsreferat.  
 
PP tar inte heller för M uttalat ställning till om uppgifterna skall anses trovärdiga/tillförlitliga. 
Det är även jämfört med tidigare förhörsbedömningar uppenbart att han inte här för fram 
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argument och detaljer av "särskild valör" som anses peka i riktning mot att uppgifterna är 
tillförlitliga. Han anstränger sig inte med analysen liksom tidigare.  
 
Den bristande ansträngningen i analysen av återtagandeförhören är i enlighet med den 
partiskhet som PP tidigare uppvisat i sin text.  
 
Sammanvägning av C:s och M:s förhör 000821 
Avsnittet innehåller vissa kritiska formuleringar rörande C:s och M:s uppgifter. Det påpekas 
inte att något skulle tala för att flickornas totala återtaganden är tillförlitliga.  
 
Ordvalet är belysande för PP:s bakomliggande inställning:  
 
Exempel: "Både C och M vet klart vilket ärende de har vid dessa förhör, nämligen att ta 
tillbaka vad de tidigare har sagt om morfar, att de har ljugit." 
 
Det finns i PP:s utlåtande ingen motsvarande kommentar rörande de första förhören med 
flickorna, trots att den hade varit minst lika befogad och där blev flickorna dessutom 
påminda av förhörsledaren om vilket ärende de hade.  
 
Exempel: "M presenterar egentligen inte någon förklaring till varför hon lämnat de tidigare 
uppgifterna...." 
 
Jag kan inte finna att M i förhöret ens skulle ha fått den antydda frågan och har därmed inte 
haft anledning att svara. Däremot framgår på åtminstone ett par ställen i polisförhöret 000821 
mycket klart den påverkan som M varit utsatt för, så frågan torde ändå rimligt ha besvarats. 
Jag citerar:  
 
"C har frågat mig saker och då har jag ångrat. Hon har ibland sagt har morfar gjort något på 
dig då OHÖRBART konstiga grejer" (sid. 4) 
På sid. 9 framgår dessutom:  
M: För C hade berättat för mamma och då frågade mamma mig. 
F: Vad frågade mamma? 
M: Om morfar hade gjort något på mig någon gång förut från början.  
 
Det verkar ha förbigått PP att M enligt sina egna uppgifter, vilka stämmer med moderns och 
systerns (tre källor överensstämmer, tillkommer den icke förhörda fru S) har utsatts för 
påverkan av både systern och modern. Det är dessa båda som tar upp frågan om morfar gjort 
något med M, inte M själv. Därtill kommer den outredda frågan om vad som hände i samtalet 
med fru S.  
 
Exempel: "C:s förklaring kan verka väl avancerad och antyder ett metaperspektiv på sig själv 
som inte är helt vanligt i hennes ålder." 
 
PP hävdar detta utan att ha träffat C och företagit lämpliga undersökningar. Det är t ex fullt 
möjligt med hänsyn till C:s påstådda skolframgång att hon har en hög intelligens och ligger 
flera år före många av sina jämnåriga. PP har inte brytt sig om att ta reda på detta.  
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Avsnittet innehåller inget bestämt ställningstagande till tillförlitligheten i flickornas uppgifter 
utan antyder genom formuleringar i viss riktning.  
 
Diskussion av alternativa uppkomstbetingelser för de olika utsagorna och 
sannolikhetsbedömning utifrån vittnes- och barnpsykologiskt perspektiv 
I detta avsnitt påpekar PP korrekt att det finns sammanlagt tre olika utsagevarianter och för 
fram en argumentation kring dessa.  
PP konstaterar att den samlade utsagan från flickorna i de två första förhören "äger en hög 
grad av tillförlitlighet". Detta konstaterar PP utan att ha noga ha studerat primärt material 
kring uppkomstbetingelserna (han har inte tagit del av förhörsprotokollen från modern, 
skolpsykologen, socialsekreterarna, morfadern m fl i denna fas och förbisett att flickornas 
långa samtal med fru S existerar). PP konstaterar därefter att "det har heller inte framkommit 
något av konkret bevisning som motsäger denna mer än den misstänktes förnekande." Det 
kan med anledning av detta konstaterande påpekas att PP har undvikit att beakta t ex den 
förutsättande strategin och ledande frågor från modern och även undvikit att söka efter 
tecken på otillförlitlighet i förhörsutskrifterna med flickorna samt inte tagit del av 
förhörsutskrifterna med morfadern och en del andra. Exempelvis kan påpekas att PP som 
säger sig arbeta med "sannolikhetsbedömning" inte alls gör någon sannolikhetsbedömning 
rörande den situation där morfadern skall ha påbörjat sexuella övergrepp på den ena flickan i 
närvaro av den andra på en invigningsfest med ett flertal personer närvarande.   
PP konstaterar vidare: "Han har för övrigt bekräftat de faktiska händelserna men inte det 
sexuella innehåll som barnen tillskrivit dem." 
 
Det är möjligt att PP här menar att detta skulle vara ett stöd för flickornas påståenden om 
övergrepp. Den alternativa tolkningen att de påstådda övergreppen är påhittade i form av 
tillägg till faktiska händelser överväger PP inte alls.  
 
Beträffande flickan C:s andra utsagevariant konstaterar PP att  
"Vi vet inte om hennes förändrade utsaga vid denna tidpunkt stöds av M." 
Enligt det andra polisförhöret med modern i april så har denna förändring stöd även av M, 
men M har inte velat bli förhörd på nytt. PP har inte tagit del av detta förhör med modern.  
 
PP hävdar beträffande C:s partiella återtagande i april: 
"Det kan finnas skäl att se C:s ´backande´som ett försök från hennes sida att lindra 
anklagelsen mot morfar och därigenom minska traumat i familjen och sin egen roll som den 
som försatt familjen i en svår situation." 
 
PP påpekar inte att detta gäller oavsett om den första anklagelsen är sann eller falsk. 
Dessutom kan tänkas att trycket att återta är större om C vet att det hon sagt tidigare är 
oriktigt.  
 
Beträffande flickornas totala återtagande i augusti konstaterar PP helt riktigt att  
"Vi kan dock inte utan vidare ta den senast utsagan för given bara för att barnen nu säger att 
de tidigare ljugit." 



68 
 

PP undviker dock den mätteoretiska frågan om någon av de tre utsagevarianterna kan 
betraktas som tillförlitlig, när tre olika versioner föreligger. Dessutom är omständigheterna 
kring de första utsagornas uppkomst inte nöjaktigt utredda.  
 
Med anledning av flickan C:s förklaringar till att hon för fram felaktiga uppgifter så 
konstaterar PP följande: 
 
"Det finns inga andra observationer i materialet som ger tillräckligt stöd för att C skulle 
sakna egenkontroll och verklighetsförankring till den grad att hon skulle leva sig in i denna 
typ av fantasier." 
 
Frågan har vad jag kan se inte utretts. Varken polisen eller PP har närmare försökt undersöka 
detta. PP har inte ens träffat C och inte intervjuat sådana som känner C väl.  
 
PP konstaterar även att  
 
"Det har heller inte i övrigt framkommit något som antyder en onormal sexuell läggning hos 
något av barnen." 
 
Problemet är här detsamma som för föregående exempel. Varken polisen eller PP har 
närmare undersökt detta. PP har inte ens träffat någon av flickorna och inte intervjuat sådana 
som kan ha mer ingående kännedom om flickorna. Det är inte heller så att det krävs någon 
onormal sexuell läggning för att låta sig styras av sexuella fantasier i något sammanhang.  
 
PP hävdar vidare: 
 
"Det förefaller också orimligt att ett fantiserande om sexuella kränkningar utan något verkligt 
underlag skulle inkludera och förstöra en i övrigt god relation, och att detta samtidigt skulle 
gälla båda flickorna var för sig." 
 
Uttalandet framstår för mig som något oklart, men dels kan konstateras att PP inte redovisar 
något som helst vetenskapligt underlag för avsaknaden av samband (eller lågt samband) 
mellan en god relation och fantiserande om sexuella kränkningar mellan barn och vuxen. Vi 
rör oss här på mycket tabubelagd och outforskad mark. Det skulle kunna vara så att goda 
relationer är mer gynnsamma för uppkomst av fantasier om sexuella handlingar (inkl sådana 
som värderas som kränkningar) än dåliga relationer.  PP bortser i sina påståenden här från att 
det finns, även i PP:s mycket begränsade underlag, klara belägg för påverkan från flickan C 
på flickan M. PP har inte heller nöjaktigt utrett påverkan, t ex genom att studera polisförhör 
med de vuxna kring uppkomsten av utsagorna och genom att intervjua fru S.  
 
PP anmärker att "M:s senaste utsaga präglas av rekonstruktivt tänkande.  Dvs. att hon uppger 
att hon har tänkt och tänkt med utgångspunkt från mammans uppfattning och så kommit fram 
till att hennes tidigare uppgifter inte kan vara sanna."  
  
PP:s referat är här felaktigt. M uppger ingenstans i det sista polisförhöret att hon tänkt "med 
utgångspunkt från mammans uppfattning" (eller något likbetydande). Att moderns 
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uppfattning ändå kan ha inverkat är en annan sak. Det förtjänar att påpekas att enligt de 
tidigare polisförhören med flickan M och med modern så är det modern som ställt ledande 
frågor till flickan M, när uppgifterna uppkommer, dvs. indikationerna rörande påverkan är 
klarare vid uppkomsten än senare. Det kan även påpekas att formuleringarna om att M 
"tänkt" är väl förenliga med att de påstådda övergreppen inte inträffat, då flickan borde 
minnas om de faktiskt ägt rum upprepat och då inte skulle behöva tänka. Men det går att 
tänka sig tolkningar där en flicka behöver tänka även om övergrepp inträffat, t ex om hon 
utsätts för stark social påverkan att de inte inträffat.  
 
I första stycket på sid. 31 förutsätter PP i sitt resonemang att de påstådda övergreppen har 
inträffat, vilket inte är sakligt godtagbart och partiskt. Han för inte motsvarande resonemang 
utifrån förutsättningen att de påstådda övergreppen inte inträffat.  
 
"De händelser som barnen beskrivit tidigare har också skett i tysthet och lämnat dem 
ensamma med sina egna tankar och pratkontakterna mellan barnen har inte varit stor omkring 
dessa. Det innebär att de haft mindre yttre omständigheter att få dem bekräftade vilket också 
gör dem mera utsatta för psykologiska bortträngningsmekanismer och rekonstruktioner med 
andra förklaringar." (det förutsätts att övergreppen inträffat)  
 
PP hävdar i dessa förutsättande påståenden även psykologisk bortträngningsteori, vilken inte 
har en godtagbar vetenskaplig underbyggnad. Det som Freud och en del efterföljare till denne 
hävdat håller inte för vetenskaplig granskning och avvisas inom modern internationell 
minnesforskning. Att någon utan erforderlig vetenskaplig grund ibland hävdar andra 
uppfattningar förändrar inte det vetenskapliga läget. Däremot har modern minnesforskning 
kunnat konstatera att vi bättre minns mer dramatiska och ovanliga händelser (se t ex 
Schwartz & Reisberg, 1991).  
 
Även i de två sista meningarna på sidan 31 framkommer att PP argumenterar förutsättande 
att de påstådda övergreppen ägt rum. 
 
 "De har således inte kunnat spegla sina upplevelser i en bekräftelse hos andra nära 
betydelsefulla personer utan mera hänvisats till sina egna tankar med medskicket att detta 
inte är sant. Deras upplevelser och minnen har överlämnats till ett eget inre processande med 
starka, egna och andras, förväntningar, medvetna eller omedvetna, att göra allt bra igen." 
 
PP förutsätter att de påstådda övergreppen ägt rum och underlåter att föra även en 
argumentation utifrån förutsättningen att de varit påhittade. PP upplyser inte heller läsaren 
om att en sådan alternativ argumentation är möjlig. Ur utredningsmetodisk synpunkt bör 
sådana argumentationer föras med lika ansträngning och ställas mot varandra.  
 
PP konstaterar på sid. 31: 
"Jag finner dock inte att några väsentliga delar eller oklarheter i den tidigare utsagan kan få 
en mera tillförlitlig förklaring genom de nya uppgifterna och det finns skäl att anta att den 
senaste utsagan har uppkomstbetingelser som påverkats under en stark psykisk press."  
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Om båda tolkningarna (inträffat resp. påhittat) ger lika goda förklaringar av befintliga 
uppgifter, så kan inte den ena tolkningen föredras framför den andra på saklig grund. Det kan 
bara konstateras att tolkningarna är lika goda. I detta fall finns som tidigare påpekats vissa 
osannolika uppgifter i de första förhören med flickorna som bättre låter sig förklaras av 
tolkningen att uppgifterna är påhittade. Även om det är korrekt som PP påstår att den senaste 
utsagan uppkommit under en stark psykisk press, så avgör inte detta på något sätt om den är 
sann eller falsk. Det finns som tidigare påpekats till och med möjligheten att pressen blir 
större om utsagorna om sexuella övergrepp är felaktiga.  
 
PP hävdar även att det i barnens närmaste relationer uttryckts en övertygelse om att det de 
berättat inte kan ha inträffat. Hur tydligt uttryckt denna övertygelse varit är oklart. Det är 
dock obestridligt att det mycket tydligt från t ex modern, myndighetspersoner och 
förhörsledare i samband med uppkomstfasen på olika sätt förmedlades budskap om att de 
påstådda övergreppen hade inträffat. Detta har framgått av mina tidigare förhörsanalyser. 
Något alternativ diskuterades inte med flickorna och påståenden som eventuellt var falska 
kan därigenom ha överlevt denna fas. Denna obestridliga tidiga påverkan väger PP inte alls 
in i sina resonemang.  
 
På sid. 32 hävdar PP följande i vilket jag instämmer: 
"Detta gör att man måste bedöma materialet med stor försiktighet och med respekt för de 
möjliga motiv och uppkomstbetingelser som kan ligga bakom respektive utsaga." 
Dock har PP själv inte iakttagit detta vare sig vad gäller att överväga möjliga motiv eller 
genom nöjaktig analys av uppkomstbetingelser, vilket jag tidigare påvisat.  
 
PP uttalar sig på sid. 32 även om flickornas förmågor utan att ens ha träffat dem eller ha 
försökt undersöka flickornas förmågor. 
 
PP hävdar att "man kan tillmäta deras (flickornas) uppgifter i de första förhören en hög grad 
av tillförlitlighet". PP har inte nöjaktigt prövat uppkomstbetingelserna och inte heller 
redovisat tecken på otillförlitlighet. Det framgår inte varför just de första förhören skulle 
anses ha hög grad av tillförlitlighet. PP säger inte uttryckligen att de sista förhören är 
otillförlitliga, men det verkar vara underförstått. Han menar att 
 
"De senare uppgifterna måste tas med stor respekt för både det faktiska innehållet och de 
motivationella faktorer man kan anta omger dem." 
 
PP nämner inte att detta även måste gälla de tidigare uppgifterna. Varför inte? Det är som 
framgått främst när det gäller de tidigare uppgifterna som PP inte genomfört kritisk 
granskning och argumentation. PP tar inte heller i denna slutdiskussion upp frågan om någon 
av tre motsägande utsagor från samma källa kan anses vara tillförlitlig. Att hävda att den 
första utsagan har "hög tillförlitlighet", när en eller två senare motsägande utsagor föreligger 
ter sig inte rimligt, så som uppgiftsläget ser ut i detta fall. Det redovisas inte heller någon 
nöjaktig argumentation som skulle peka just i riktning mot den första utsagans höga 
tillförlitlighet. Snarare pekar den omfattande påverkan gentemot flickorna i samband med de 
första utsagorna på att dessa bör bedömas som mindre tillförlitliga än de senare, där 
flickornas uppgifter går tvärsemot förhörsledarnas tendens att förutsätta att de påstådda 
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övergreppen ägt rum. Förhör där förhörsledarens övertygelse stämmer med förhörsresultaten 
har ett inbyggt hot mot tillförlitligheten (se t ex Raskin & Esplin, 1991).  
 
På slutet (sid. 33) gör PP en sista bedömning rörande utsagorna: 
 
"Bedömningen ur vittnes- och barnpsykologiskt perspektiv är att det föreligger en stor 
sannolikhet att den senare utsagan tillkommit under starka inre och yttre 
påverkansmekanismer och att den kan vara ett uttryck för C:s och M:s önskan och behov av 
att återskapa en mindre traumatisk situation för familjen på bekostnad av sina faktiska 
upplevelser. " 
 
Som jag tidigare påpekat kan påverkan till återtagande inträffa oavsett om de påstådda 
övergreppen inträffat eller inte och det finns ingen anledning förmoda att påverkan skulle 
vara mindre om övergreppen inte inträffat, snarare tvärtom. PP redovisar inte detta 
förhållande någonstans. Påvisande av påverkan kan därför inte bidra till ett avgörande 
rörande vilken utsageversion som är korrekt. Ett minimikrav för att uttalandet ovan från PP 
skall bli sakligt godtagbart är att det förses med ett tillägg efter det sista ordet, nämligen 
 
"...eller på bekostnad av att erkänna att de tidigare gett felaktiga uppgifter." 
 
Att PP inte tar med detta alternativ bekräftar även här hans partiskhet. Han utgår från att 
upplevelserna är "faktiska".  PP:s användning av förstärkningsorden "stor" och "starka" ter 
sig tveksam i relation till de befintliga uppgifterna.  
 
Vad gäller PP:s avslutande bedömning rörande barnens behov av "stöd" så avger han denna 
utan att ha träffat barnen och har inte heller införskaffat information från personer som 
känner barnen väl i nuläget.  
 
Det kan i övrigt om PPs uttalande anmärkas att han inte någonstans är inne på tankespåret att 
det är svårt att avgöra om den ena utsageversionen är tillförlitligare än den andra.  
 
Sammanfattningsvis bygger PP:s snabbt producerade utlåtande på en alltför begränsad 
uppsättning uppgifter (mycket viktigt material har inte använts) och han fullgör inte sitt 
uppdrag på ett strikt sakligt och nöjaktigt sätt. Speciellt uppvisar utlåtandet brister vad gäller 
klarläggande av uppkomstbetingelserna och vad gäller kritisk granskning av de första 
polisförhören samt vad gäller att ta i beaktande vad den misstänkte sagt i polisförhören (PP 
har inte ens tagit del av polisförhören med den misstänkte.) PP har inte genomfört någon 
kompletterande materialinsamling och han har inte intervjuat eller psykologiskt undersökt 
någon. PP:s utlåtande uppvisar som i detalj påvisats en omfattande partiskhet och 
förutsättande hållning i urval av material och i de resonemang och bedömningar som 
förekommer. Viktiga alternativa resonemang förbises. 
 
Ur källkritisk synpunkt måste PP:s utlåtande förkastas. Att föra in detta slag av 
ovetenskapliga och osakliga utlåtande i ett domstolssammanhang torde snarare leda till en 
förvrängd verklighetsbild och störning av domstolens arbete än till klarlägganden och något 
nytt material har PP inte tillfört utan han har reducerat/bortsett från befintligt material. 
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Exempelvis leder en av PPs huvudmetoder att omfattande referera och citera ur flickornas 
polisförhör utan att ange vilka frågor som ställts och vilket förutsättande sammanhang som 
förelegat till en skev bild av förhörsverkligheten. Att PP underlåter att närmare undersöka 
sådant som de första utsagornas uppkomstbetingelser, den misstänktes polisförhör m.m. leder 
även det till en skev bild av verkligheten.  
 
V. Granskning av vissa domstolsförhör inspelade på ljudband 
Jag har haft tillgång till ljudkassetterna X1, X2, X3, X4, vilka torde hänföra sig till tingsrätt 
resp. hovrätt (oklart vilken förhandling). Granskningen av innehållet i dessa försvåras av 
avsaknad av utskrifter. Jag har noga lyssnat igenom dem och fört noteringar parallellt, vilket 
innebär viss felrisk. Mycket av materialet överensstämmer med material i utskrivna 
polisförhör. Ur utredningsmetodisk synpunkt kan vissa iakttagelser noteras. 
 
1. Två förhör med modern  
I förhöret hävdar åklagaren i en fråga till modern att barn som blir utsatta blir "väldigt 
skadade". Detta är inte i överensstämmelse med den internationella forskningen. Skadornas 
art och grad varierar och kan även uppkomma genom omgivningens agerande. Enligt 
Kendall-Tacketts (1993) forskningsöversikt kunde skador inte konstateras i 1/3 av de 
undersökta fallen. Skadornas styrka sammanhänger också med arten och varaktigheten hos 
övergreppen.  
 
Åklagaren verkar även anse att det varit fel att flickan C fått se sina förhörsprotokoll. Ur 
utredningsmetodisk synpunkt är det av värde att även barn kontrollerar de uppgifter som de 
lämnat, så långt de nu förmår göra detta. Se tidigare kommentar i denna fråga.  
 
Det bekräftas i förhöret att svägerskan fru S suttit och pratat med barnen och att därvid 
flickan C skall ha fällt en kommentar av typen "Nu får jag nog 5000 kr och M får 3000 kr." 
Modern anser att detta tyder på att flickan tittar på TV och lyssnar på radio.  
 
Enligt modern har polisen inte efterfrågat ytterligare förhör med flickan M i april i samband 
med det tredje förhöret med flickan C. M skall enligt modern ha sagt till modern att hon inte 
vill förhöras.  
 
Enligt modern har flickorna inte visat någon aversion vad gäller att åka till morfar. De har 
enligt modern tvärtom tjatat om att åka till morfar. Detta tyder inte på förväntat obehag eller 
undvikandeinlärning.  
 Beträffande den första utsagan av flickan M så bekräftar modern att det var hon själv som 
frågade om det var morfar och flickan som svarade instämmande.  
 
Åklagaren tar upp frågan om flickan M:s huvudvärk nov xx-mars xx. Medicinskt utlåtande 
om denna saknas i förundersökningsmaterialet.  
 
Även här bedömer modern på direkt fråga att flickorna inte visat någon motvilja mot att åka 
till morfar eller motvilja mot morfar.  
(jfr frågan om undvikandebeteende).  
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Frågan om relationen mellan flickan C och den kamrat som uppmanat henne att berätta för 
mamma berörs, men modern kan inte svara på detta.  
 
2. Ett förhör med mormodern 
Mormodern hävdar att det var flickan C själv som absolut ville göra som sitt förhör.  
 
Mormodern hävdar att flickan C upprepat berättat saker som inte hänt/inte stämmer.  
 
Mormodern påpekar att hon kan passera när morfadern sitter och tittar på TV med 
barnbarnen. 
 
3. Skolpsykologen PL 
Enligt skolpsykologen skall flickan ha sagt att hon varit med om "obehagliga saker" med 
morfar. Flickan skall ha gråtit en stor del av tiden. Jfr frågan om undvikandebeteende.  
 
Det framkommer att skolpsykologen uppträtt ledande genom att använda vad mamman sagt. 
Skolpsykologen hävdar att "det hon berättade bar sanningens prägel". Skolpsykologen säger 
detta utan att ha talat med morfadern. Skolpsykologen säger sig inte ha uppfattat några 
signaler från flickan C.  
 
Sammanfattningsvis har skolpsykologen av vittnesmålet att döma inte tagit upp 
sanningsfrågan med flickan C, agerat med förutsättande strategi och som det framkommer 
använt ledande frågor och påståenden (t ex "Det är inte ditt fel").  
 
 
4. Två förhör med socialsekreterare EF (huvudhandläggare) 
Hembesöket uppskattas ha varat ungefär en timma. EF minns ej om hon noterat med papper 
och penna, men har skrivit en journalanteckning. Denna har inte företetts i 
förundersökningsmaterialet och borde undersökts för att se om den kunde ytterligare klargöra 
utsagornas uppkomst. EF uppger att hon inte riktigt kan urskilja om något berättas första 
gången i hemmet eller i polisförhören, där EF var förhörsvittne. EF verkar av svaren att döma 
inte ha förstått det olämpliga i att hålla det aktuella samtalet före polisförhören. EF har 
uppfattat flickorna som "väldigt trovärdiga", men grunden härför är oklar. EF har aldrig 
träffat flickorna tidigare. EF säger sig ha funderat över vad det innebar att mormor var med i 
rummet bredvid vid andra förhöret, men säger inget om att hon funderat över inverkan av sin 
egen medverkan i själva förhörsrummet. Det framgår att EF agerat förutsättande (t ex "det 
som hon hade varit med om", "behöver ej berätta allt" etc.). Det framkommer att 
handläggarna ledtrådsgivande frågat om det förekommit några samtal, men i stort 
framkommer föga om hur handläggarnas frågor formulerats.  
 
Sammanfattningsvis framgår att frågan om att tala sanning inte tagits upp med flickorna, att 
det som sagts inte dokumenterats tillfredsställande, att EF agerat förutsättande och det går 
inte att kontrollera i vilken utsträckning ledtrådsgivande etc påståenden och frågor har ställts. 
Flickan M har suttit och åhört allt som flickan C har sagt och tvärtom. Samtalet med 
flickorna har uppenbarligen bedrivits utan någon som helst kritisk prövning.  
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5. Förhör med socialsekreteraren SL (medhandläggare) 
Även i förhören med SL framkommer bilden att samtalet bedrivits utan någon som helst 
kritisk prövning. SL hävdar att handläggarna ställde frågan "Vad är det morfar har gjort?" 
(förutsättande) samt att de sagt "vi vill prata med er om det här som varit mellan morfar och 
er" (förutsättande). SL svarar nej på en direkt fråga om det ställdes någon ifrågasättande 
fråga. SL tillägger då att handläggarna lyssnade och frågade vad som hänt (dvs. förutsättande 
strategi). SL säger sig inte ha gjort några noteringar under samtalet utan hänvisar till EF. SL 
verkar inte heller vid fråga därom förstå att samtalet med barnen inverkar menligt på 
polisutredningen. Även SL uppfattar barnens uppgifter som trovärdiga och inte heller hon har 
talat med morfadern. 
 
Sammanfattningsvis framkommer samma bild av en felaktig och förkastlig 
utredningsmetodik från SL som från EF. Den felaktiga metodiken hindrar inte båda 
handläggarna från att göra allmänna uttalanden om trovärdighet efter ett enda samtal och 
utan att tidigare känna flickorna, där dessutom den ena flickan själv sagt rätt lite. Ingen av 
handläggarna har införskaffat information från den anklagade morfadern.  
 
6.  Förhör med förhörsledaren LP 
Förhörsledaren LP hade de två första förhören med båda flickorna.  
Innehållet i förhöret är mycket anmärkningsvärt med hänsyn till LP:s tjänsteställning och 
funktion som utredare i den aktuella förundersökningen. Till skillnad från en privatperson är 
han underkastad krav på saklighet och opartiskhet enligt grundlagen. Jag ställer mig mycket 
frågande till syftet med detta slag av osakliga, subjektiva utfall mot flickornas mormor och i 
någon mån modern. 
 
Det framgår att förhörsledaren redan i mitten av den aktuella veckan visste att 
socialsekreterarna skulle träffa flickorna på fredag och att ett polisförhör var förberett till på 
måndag. Varför stoppade inte polisen socialsekreterarnas samtal med flickorna på fredagen? 
Begrep polisen inte att detta skulle sänka tillförlitligheten i förundersökningen och dessutom 
skapa merarbete i form av förhör och utskriftsarbete samt merarbete i domstol genom 
vittnesförhör? Polisen har inte heller tillsett att samtalet spelades in.  
 
LP anmärker på att främst mormodern men även modern började "ifrågasätta" 
utredningsarbetet. LP nämner detta som om det vore något fel och undviker samtidigt att ta 
upp konkret vad det gällde.  Svensk grundlag ger givetvis medborgare full rätt att berättigat 
eller oberättigat ifrågasätta myndigheters utredningsarbete och det ter sig därför märkligt 
med en sådan anmärkning i en domstol som om det skulle vara något slags evidens för något. 
Däremot kunde det varit av intresse att precisera vad som ifrågasatts.  
 
LP framför osakligt ett antal vaga antydningar utan sakligt intresse men riktade mot speciellt 
mormodern. Till exempel skall häktespersonal ha "synpunkter" på henne och hon skall ha 
försökt "manipulera" etc. - utan precisering från LP:s sida.  
 
Det framgår av LP:s formuleringar och resonemang att han har en förutsättande inställning. 
Det är just han som har som han säger "sanningen" och genom formuleringar av typen "Med 
tanke på vad dom upplevt" och "efter en sån här stark händelse" klargör han sin övertygelse. 
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Även LP:s resonemang om PBU-kontakt bygger på förutsättningen att de påstådda 
övergreppen inträffat. Bedömningar av vårdbehov torde ligga utanför LP:s kompetensområde 
i en domstol.  
 
LP går ut med spekulationer av typen "Kan tänka mig" om familjens psykologi och han 
framför spekulationer rörande mormoderns motiv, om hur hon enligt LP:s föreställningsvärld 
skall ha försökt lägga sig i och kontrollera ett förhör (mormodern har här i domstolen gett en 
konkret redogörelse för det triviala förloppet, där polisen bland annat inte höll sig till angiven 
tid (det går att spekulera om motiven bakom detta också!) och mormodern hade en deadline 
att passa). LP anmärker på att mormodern sagt "Rör mig inte" när han lagt handen på hennes 
axel - det torde vara varje svensk medborgares grundlagskyddade rättighet att kunna säga 
ifrån om en sådan sak. Det vore naturligtvis möjligt att spekulera om LP:s motiv till att han 
gjorde en sådan sak. Försvaret har dock klokt nog avstått från motsvarande spekulationer.  
 
LP tar vidare upp frågan om att han inte fått sköta det tredje förhöret, då flickan C uppgett att 
hon blivit skrämd av honom, och att socialsekreteraren EF inte varit aktuell. Möjligen menar 
han att även detta vara något som familjen bör belastas med. Ur utredningsmetodisk 
synpunkt torde det vara lämpligt att han inte leder ett förhör, där flickan tänker återta 
uppgifter.  
 
Sammanfattningsvis visar förhörsledaren LP upp starkt bristande objektivitet i denna 
anmärkningsvärt osakliga och skvallerliknande  monolog mot anhöriga till den åtalade. 
Vilket var syftet? Denna framställning har föga med utredning av det aktuella målet att göra. 
Däremot finns som framgått av min granskning andra viktiga frågor outredda. Innehållet i 
förhöret ger ytterligare stöd åt min tidigare anmärkning om att de båda första förhören 
bedrivits enligt förutsättande strategi och kastar ytterligare ljus över frågan varför flickan C 
inte ville ha LP som förhörsledare.   
 
 VI. Granskning av hovrättens domskrivning 000000 
 
Vid detta granskningsuppdrag undantar jag domslutets innehåll och inriktar mig på några 
viktigare utredande förhållanden, konstateranden och resonemang som finns i 
domskrivningen.  
 
1. De tidigare konstaterade utredningsmetodiska bristerna förs vidare in i domstolens 
utredning och de låter sig i stort sett inte rättas till på något enkelt sätt. Vissa av de 
anmärkningar som kan riktas mot domstolens formuleringar har sin förhistoria i förhållanden 
som jag tidigare tagit upp.  
 
2. En generell anmärkning mot domstolars metodik utifrån psykologisk forskning om 
mänsklig informationshantering kan göras speciellt rörande att man för domstolen spelar upp, 
ser, och lyssnar på, videoförhör med målsäganden och kanske även ljudband med vittnen i 
tidigare domstolsförhandlingar. Den mänskliga hjärnan har inte kapacitet att tillförlitligt 
löpande uppmärksamma och bearbeta all den information som finns på videobanden, vilka 
dessutom kan vara ett flertal. Vi kan inte minnas exakt vad som sagts, förändrar i minnet vad 
som sagts och kan ofta inte minnas om något sagts av förhörsledaren eller den förhörde. 
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Tillförlitlig analys av innehåll på video- respektive ljudband kräver korrekta dialogutskrifter 
och noggrann analys, där det är möjligt att gång på gång granska exakt vad som sagts (både 
frågor och svar) och jämföra exakt vad som sagts på olika ställen och av olika personer. 
Denna analys bör speciellt vad gäller mindre barn kompletteras med en eller flera noggranna 
genomgångar av i vilken situation och hur uttalandena sägs på banden. Detta krävs delvis 
därför att dialogutskrifterna i dagens tradition nästan inte alls anger situation och icke 
språkliga beteenden hos aktörerna och delvis för att vissa skeenden är svåra att återge i 
utskrift, t ex tempo, tonfall, ansiktsmimik.  
Jag vet inte exakt hur domstolen gått tillväga i detta mål, men har man inte gjort någon 
noggrann textanalys av utskrifter (PP:s refererande och citerande uppfyller inte alls kraven på 
en sådan), så är tillförlitligheten vid analys av uppspelade polisförhör med barn låg. Det är 
dock möjligt att det kan vara nöjaktigt med uppspelningar av ljudband med kortare och 
tydliga kompletterande förhör med vuxna förutsatt att det är relativt få informationer som 
förmedlas.  
 
3. Domstolens anlitande av sakkunnige PP har snarare lett till ett försämrat beslutsunderlag 
än ett förbättrat sammanhängande med bland annat PP:s begränsade underlag, ovetenskapliga 
metodik, skeva urval och partiska resonemang. Domstolen nämner inte att PP inte träffat 
flickorna, men refererar psykologiska uttalanden som bör kräva att PP samtalat med 
flickorna.  
 
Tre, som jag tidigare påvisat, icke hållbara bedömningar från PP refereras på sid. 11. Vad 
som refereras är dels bedömningen att "de första förhören kan tillmätas hög grad av 
tillförlitlighet", dels bedömningen att "det föreligger stor sannolikhet för att den senare 
utsagan tillkommit under starka inre och yttre påverkansmekanismer" och dels bedömningen 
att detta "kan vara ett uttryck för flickornas önskan och behov av att återskapa en mindre 
traumatisk situation för familjen på bekostnad av faktiska upplevelser". 
 
Den första bedömningen om "hög grad av tillförlitlighet" är inte möjlig i beaktande av främst 
förhörsledarens förutsättande förhållningssätt och att uppkomstbetingelserna inte nöjaktigt 
utretts av PP samt det faktum att en senare version med högre förhörsteknisk kvalitet, där de 
förhörda flickorna gått emot förhörsledarens tendens föreligger. Min bedömning är att det 
inte är vetenskapligt rimligt att hävda någon tillförlitlighet för polisförhören med flickorna på 
grund av att de motsäger varandra, på grund av polisens förutsättande förhållningssätt och på 
grund av att vissa förhållanden inte är utredda. Om man hävdar att det föreligger grader av 
tillförlitlighet, så bör de senare förhören bedömas ha högre tillförlitlighet än de första av 
tidigare angivna skäl. Varken PP eller domstolen har noga och jämförande övervägt 
tillförlitlighetskriterier/felkällor för de första och de sista polisförhören. 
 
Domstolen verkar inte ha uppmärksammat att den andra bedömningen inte ger stöd åt vare 
sig den ena eller den andra versionen. Om de första utsagorna är fel, så kan inre och yttre 
påverkan uppkomma. Om de första utsagorna är riktiga, så kan också inre och yttre påverkan 
uppkomma. Dessutom ger förhörsmaterialet inte stöd för att någon "stark" påverkan skulle ha 
förekommit.  
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Domstolen verkar inte heller ha uppmärksammat PP:s förutsättning i den tredje 
bedömningen, att det rör sig om "faktiska upplevelser". Som jag tidigare nämnt kan en 
mindre traumatisk situation även återskapas genom att flickorna erkänner att de tidigare 
lämnat felaktiga uppgifter. Domstolen verkar inte ha uppmärksammat detta heller och 
återkommer till den sista bedömningen i slutresonemanget före domslutet avges på sid 12 - 
jag tar upp detta nedan.  
 
Sammanfattningsvis refererar domstolen i sina domskäl tre osakliga och partiska 
bedömningar i PP:s utlåtande utan att uttala några kritiska anmärkningar kring dessa.   
 
4. En viktig fråga i domstolens utredning är i vilken utsträckning domstolen har 
uppmärksammat de utredningsmetodiska brister som klarlagts i tidigare avsnitt i mitt 
yttrande. Vissa anmärkningar riktas på sid 7 mot ledande frågor, uppföljning och teknisk 
kvalitet. Vissa icke hållbara eller vilseledande konstateranden görs i anslutning till detta.  
 
"Emellertid är det i huvudsak av förhörsledaren ostyrda berättelser som lämnas." (sid. 7) 
 
Frågan är hur domstolen kan veta detta? Det förekommer utan tvekan en förutsättande 
strategi i uppläggning och urval av frågor. Det förekommer även förutsättande och ledande 
frågor. Det framgår att såväl förhörsledaren som den närvarande socialsekreteraren har en 
uppfattning i sakfrågan utan att utredningen är slutförd. Det är möjligt att förhörsresultatet 
blivit ett helt annat om förhören bedrivits på så sätt att frågan om att tala sanning tagits upp 
och om de varit förutsättningslösa och prövande, dvs. tagit fram uppgifter som medgett 
prövning av alternativa förklaringar. Dessutom bortser domstolen från det allvarliga 
problemet med påverkan från anhöriga och myndighetspersoner före polisförhören. 
Domstolens konstaterande ter sig både spekulativt och stridande mot sakläget rörande 
utredningsmetodiken.  
 
"De konkreta detaljerna i berättelserna lämnas utan påtryckning och överensstämmer 
inbördes och med vad flickorna vid tidpunkten berättat för andra." (sid. 7) 
 
Att en situation med en förhörsledare och en socialsekreterare med förhandsuppfattningar 
närvarande och en övertygad mor i rummet bredvid samt ledande etc. frågor skulle kunna 
beskrivas som "utan påtryckning" ter sig inte rimligt. Domstolen uppmärksammar här inte 
alls att flickan M enligt vad som framkommer i förhören utsatts för påtryckningar av systern 
och modern och varit närvarande när systern fört fram uppgifter vid såväl det outredda 
samtalet med fru S som samtalen med modern och socialsekreterarna. Att peka på 
överensstämmelsen utan att diskutera hur denna alternativt kan ha uppkommit framstår som 
vilseledande.  
 
Domstolens referat av uppgifter från olika håll framstår som okritiska ur utredningsmetodisk 
synpunkt.  
 
Det är uppenbart att domstolen inte på långt när förstått vidden och konsekvenserna av de 
utredningsmetodiska bristerna. De båda reservanterna har i bifogad "Skiljaktig mening" 
uppvisat en större medvetenhet om de utredningsmetodiska bristerna och nämner 
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uttryckligen samtalet med den kvinnliga släktingen (fru S), att målsäganden kunnat ta del av 
varandras berättelser före polisförhören och risken för att uppgifterna är inlärda. 
 
5. På sid. 8 i domskälen anför domstolen att skolpsykologen och de båda socialsekreterarna 
"har sagt sig uppleva flickornas berättelser som mycket trovärdiga". Det bör på grund av 
förekommande tankefel påpekas att frågan huruvida en berättelse är trovärdig är logiskt skild 
från frågan huruvida den är sann. Den som berättar en osann berättelse söker i vissa 
situationer att få denna att framstå som sann och använder då sin kunskap och erfarenhet 
kring vad som ger trovärdighet, t ex anknytning till konkreta situationer, detaljer, viss 
återhållsamhet, känslouttryck typ gråt etc. Genom att trovärdighetskriterier kan imiteras i 
falska berättelser går det ofta inte att skilja på sanna och falska berättelser och speciellt inte 
om man, som vissa gör, enbart letar efter bekräftelse på att berättelsen är sann. Att  
uppgiftslämnare med falska uppgifter skulle sakna viss kännedom om trovärdighetstecken 
eller inte alls beakta sådant som enligt allmän kännedom ger intryck av trovärdighet är ett 
mycket orealistiskt antagande.  
 
6. På sid. 9 framförs två vilseledande (förtigande av viktiga omständigheter) 
överensstämmelseresonemang som relevanta för tillförlitlighetsbedömning.  
 
"de båda flickornas berättelser stämmer med vad de berättat för vuxna före förhören och de 
stämmer väl överens sinsemellan".  
 
Det kan anmärkas att det helt saknas objektiv registrering av vad flickorna och de vuxna sagt 
före förhören. Fru S är inte ens förhörd om vad som kan ha sagts. Det är utredningsmetodiskt 
vanskliga samtalsminnen som använts för övriga samtal. Det förtjänar även att påpekas att 
rimlig stabilitet i en berättelse utgör en förutsättning för att den skall betraktas som 
tillförlitlig, men det kan finnas andra faktorer som utgör hot mot tillförlitligheten, t ex 
eventuella motiv hos flickorna, att frågan om att tala sanning inte berörts och påverkan från 
de vuxna före eller under förhören. Exempelvis sitter en socialsekreterare som tidigare fått 
uppgifter av flickorna med vid de första och andra polisförhören med flickorna och det är 
möjligt att förhörsledaren fått höra vad som sagts tidigare. Flickorna uppmanas även att 
berätta sådant de sagt tidigare. Den förutsättande strategin ger föga möjlighet till att någon 
annorlunda version än tidigare skulle framkomma i polisförhören, t ex att uppgifterna var 
påhittade. Att enbart anföra överensstämmelse utan att nämna vad som kan bidra till att den 
uppkommer är vilseledande. Att uppgifterna stämmer mellan flickorna kan som påpekats 
även ha andra förklaringar än att de påstådda övergreppen inträffat. Alla uppgifter från M 
kan ha kommit från C, då M bevisligen under längre stunder åhört vad C har sagt (inkl 
samtalet på 1,5 timma med fru S). Domstolen nämner inget om dessa beroendeproblem för 
uppgifterna.  
 
7. På sid. 9 hävdas: 
 
"Ingenting har framkommit som pekar på att flickorna haft för vana att fara med allvarligare 
osanningar eller att de skulle ha någon psykisk avvikelse."  
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Domstolen kunde här lämpligen tillagt att dessa frågor inte är utredda. Att enbart konstatera 
att "Ingenting har framkommit" är inte ett sakligt godtagbart sätt att avföra möjligheter - 
utredningsarbete krävs. Sakkunnige PP har inte ens träffat flickorna och någon annan har inte 
haft i uppdrag att avge ett barnpsykologiskt utlåtande. Det kan även anmärkas att domstolen 
inte hänvisar till något vetenskapligt underlag som visar att det krävs "vana att fara med 
allvarligare osanningar" eller "psykisk avvikelse" för att uttala felaktiga anklagelser rörande 
sexuella övergrepp. Exempelvis torde ingendera av dessa två betingelser vara uppfylld vid de 
flesta lögner/fabuleringar som vuxna och barn gör sig skyldiga till. Domstolen företer ingen 
bevisning för att det skulle krävas mer personlighetsstörning vid just sexuella 
lögner/fabuleringar. En annan sak är att lögner om sådana här allvarliga saker förmodligen är 
ovanliga, men det är dessa ovanliga fall som i vissa fall (vi vet inte hur stor andel) når 
rättsväsendet (jag resonerar nu principiellt). Av det faktum att något är ovanligt följer inte att 
det föreligger någon psykologisk störning. Inom normalvariationen förekommer sexuella 
fenomen med olika frekvenser.  
 
8. Efter i punkt 6 kommenterad mening på sid. 9 hävdas: 
 
"Inte heller har något framkommit som tyder på att flickorna utsatts för påverkan av någon 
vuxen att lämna oriktiga uppgifter eller att uppgifterna lämnats i någon form av barnsligt 
oförstånd utan begrepp om allvaret i dem eller om vilka följderna kunde bli för 
morföräldrarna." 
 
Det första påståendet i meningen är inte korrekt. På sid. 8 skriver domstolen själv om att 
flickan C "efter att ha sett ett TV-program om en morfar som dömts till två månaders 
fängelse och böter, började dagdrömma och fantisera om detta tills det blev hennes egen 
verklighet och hon inte själv visste att de bara var fantasi". Detta är ett mycket klart uttalande 
om påverkan från vuxna via TV. För flickan M, så framgår det som tidigare påvisats av 
polisförhöret med modern att det är modern som i utsagornas begynnelse påverkar M med 
frågor och det är modern som tar upp morfadern, inte flickan M. Till detta kommer påverkan 
från vuxna som tror på uppgifterna: eventuellt fru S (outrett), modern, skolpsykologen, 
socialsekreterarna och förhörsledaren. Domstolen anser för övrigt själv på sid. 7  att en del 
ledande frågor ställts.  
 
Vad gäller det sista påståendet om "barnsligt oförstånd" etc., så är det ett faktum att frågan 
om att tala sanning inte tagits upp i polisförhören. Detta nämns inte i domsskälen. Det är inte 
troligt att flickorna  haft någon djupare insikt i vad uppgifterna kunde leda till.  
 
9. På mitten på sid. 9 diskuteras frågan om flickan C haft motiv att beljuga sin morfar för att 
hon inte längre stod lika högt i gunst hos honom eller för att hon inte fick följa med på en 
utlandsresa.  
Med tanke på den förklaring med ett TV-program som startpunkten som flickan C själv 
angett, så krävs inte nödvändigtvis något ytterligare motiv.  
Domstolen för ett resonemang om att flickorna haft "ett mycket gott förhållande till morfar", 
vilket har stöd i uppgifterna i målet. Det finns skäl att beröra detta mer principiellt. Utifrån en 
vanlig vardagspsykologisk och även källkritisk förståelse så ter det sig naturligare att någon 
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anklagar någon man vill hämnas på, ligger i konflikt med eller tycker illa om än någon man 
har ett gott förhållande till och det torde i allmänhet vara en rimlig föreställning.  
Detta hindrar inte att verkligheten i stort rymmer vissa motsatta fenomen. Till exempel 
påtalas ofta hur det i kärleksrelationer kan uppkomma anklagelser mellan parterna och där 
relationen kan växla i olika faser mellan t ex hat och kärlek. Vad gäller uppkomst av 
sexuella/erotiska fantasier hos vuxna eller barn kan den argumentationen föras att sådana 
lättare borde uppkomma rörande människor som man träffar ofta och gillar än kring dem 
man träffar sällan eller ogillar. Det bör finnas ett betydande statistiskt underlag i form av 
sexuella fantasier hos många personer inbegripna i goda relationer. Det finns då möjligheten 
att några få av dessa glider över till att bli felaktiga anklagelser, inte på grund av dålig 
relation utan t ex genom bristande förmåga att skilja på inre och yttre verklighet (bristande 
källhantering). Starka positiva känslor skulle rentav kunna tänkas bidra till en sådan 
förväxling av inre fantasier och yttre verklighet. Det ter sig således i brist på forskning 
möjligt att felaktiga påståenden om sexuella övergrepp skulle kunna uppkomma i goda 
relationer.  
 
Faktorer i vår kultur kan tänkas inspirera och förstärka föreställningar om  sexuella 
övergrepp - både sådana med faktisk grund och sådana som är enbart föreställda. I detta fall 
verkar det ha framkommit en klar anvisning i ett TV-program om att just en "morfar" kan 
göra sig skyldig till detta, något som kan ha bidragit till att inre verklighet kan ha förväxlats 
med yttre verklighet. Även andra budskap i TV-program, tonårstidningar etc. kan tänkas 
bidra till sådant. Det kan för övrigt tilläggas att TV-mediet, tidningar, reklam etc. i avsevärd 
utsträckning sysslar med att förmedla fantiserad verklighet (hos författare, producent etc.) 
som verklig genom suggestiv framställningsteknik. Ibland kan det vara svårt även för en 
kritisk vuxen att hålla i sär vad som är verklighet respektive fiktion i olika medier. Starka 
krafter i vår kultur vill få oss att uppleva illusioner som verkliga och det torde medföra att det 
då och då kan inträffa beklagliga förväxlingar i mänskliga relationer. Att vara barn eller 
ungdom och ännu inte ha hunnit utveckla en vuxens erfarenhet och kritiska tänkande är en 
sårbarhetsfaktor (jfr t.ex. Gudjonsson, 1992, som tar upp denna faktor i samband med falska 
bekännelser). Det finns även anledning nämna att det finns områden där det enligt 
vetenskapens synsätt förekommer omfattande förväxlingar mellan inre och yttre verklighet 
hos vuxna och där media spelar en stor roll, t ex föreställningarna om UFO:s, modevågen i 
USA om abduktioner (att ha varit bortförd och undersökt av tefatsvarelser), astrologi och 
diverse annat. Det har under senare år förekommit ett avsevärt medieutbud kring sexuella 
övergrepp, som mycket väl kan tänkas leda till att någon förväxlar inre och yttre verklighet, 
speciellt om omgivningen ger ett starkt stöd vid en sådan förväxling och den  kritiska 
granskningen sätts ur spel. Det tillhör normalt barns lekar att de prövar olika roller, t.ex. de 
välkända pappa-mamma-barn, doktorsleken, sjörövare, indian, polis, skådespelare, prinsessa, 
Pippi Långstrump osv. Dessa lekar verkar i stor utsträckning inspirerade av de roller som 
finns i vår kultur. Det kan även påpekas att för vuxna utgör teater en form av rollspel, där 
skådespelarna prövar att gestalta varierande roller. Det ter sig inte särskilt förvånande att barn 
någon gång även skulle kunna ta sig för att pröva en roll som offer för sexuella övergrepp, 
vilken kan kvarstå vid stöd från omgivningen. I det här aktuella fallet så uppger modern att 
flickan C "Älskar att uppträda med t ex sång, dans och teater även i större sammanhang".   
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10. I sista stycket på sid. 9 berör domstolen hur insynen i sovrummet var från dels köket och 
dels vardagsrummet i flickornas fars tvårumslägenhet vid inflyttningsfesten, så sexuella 
övergrepp påstås ha ägt rum. Jag kan inte finna att domstolen hänvisar till någon som helst 
teknisk utredning, vilken skulle kunna ge exakt information om detta. Det framgår inte heller 
att det skulle vara klarlagt hur varje vuxen har rört sig och befunnit sig i lägenheten i 
samband med de påstådda övergreppen.  
 
Skulle en seriös undersökning av insyn, positioner och rörelsemönster visa att övergreppen 
varit omöjliga eller osannolika, så innebär detta konsekvenser för bedömningen inte bara av 
de övergrepp som påståtts vid invigningsfesten utan även för de övriga påstådda 
övergreppen. Frånvaron av adekvat tekniskt utredande inte bara i detta mål utan även i en del 
andra rörande påstådda sexuella övergrepp, som kommer upp i svenska domstolar, är mycket 
anmärkningsvärt.  
 
11.  Den beskrivning av ett övergrepp på juldagsmorgonen som flickan M ger är det enbart 
M som beskriver trots att båda flickorna skall ha blivit smekta enligt M (sid. 10) och trots den 
något dramatiska omständighet som uppges av M, nämligen att "När morfar hörde ett ljud 
från mormors säng i rummet intill ´tog han upp händerna och ställde sig upp jättesnabbt". 
Något mindre dramatiskt vid ljudet blir det hela om citatet görs med fullständigare 
sammanhang enligt förhörsutskriften: "Och sedan när han hörde ett ljud så satte han sig tog 
upp händerna och ställde sig upp jättesnabbt och då  trodde vi att då har mormor vaknat då 
sprang vi direkt dit." Dramatiken med att morfadern skall ha rest sig "jättesnabbt" och att 
flickorna "sprang" och den korta tidsperioden (en dryg månad före de första förhören) sedan 
det hela inträffade gör att möjligheterna för erinran från C:s sida är mycket goda. Domstolen 
diskuterar inte denna brist på överensstämmelse och detta osannolika minnesbortfall, om 
händelsen faktiskt inträffat. Av förhörsutskrifterna med flickan M framgår att händelsen 
rapporteras först en bit in i det andra polisförhöret efter det att frågor ställts om den påstådda 
händelsen på nyårsafton, där övergrepp påstås ha skett på båda flickorna. Efter det att 
förhörsledaren frågat färdigt så går förhörsledaren direkt över till att ställa frågan: 
F: Nej minns du gången före det när morfar gjorde någonting med dig, när var det. 
(förutsättande fråga att det finns en sådan gång) 
M: På julaftonsmorgon.  
F: Kan du berätta för mig och EF (socialsekreteraren) om vad som hände då. Vad var ni 
någonstans då?  
 
Mot bakgrund av den sena rapporteringen i förhören, den förutsättande frågan, den 
repeterade strukturlikheten med den föregående händelsen (båda flickorna utsätts) och att 
flickan C inte kan bekräfta händelsen så är det möjligt att det rör sig om en förhörsartefakt, 
en uppgift som uppkommer interaktivt just i denna situation och som flickan M inte hade 
med sig till förhöret från tidigare samtal med sanna alternativt felaktiga uppgifter. 
Socialsekreterarna som talade med barnen före polisförhören har inte alls rapporterat att 
denna händelse skulle ha nämnts.  
 
12. På sid. 10 nämns badkarshändelsen. Domstolen nämner inte att denna enbart rapporterats 
av flickan C, trots att flickan M skall ha varit närvarande och utsatt även hon, och att den 
enbart har rapporterats av en av de två socialsekreterare som deltog i samtalet med barnen. 
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Flickan C har inte rapporterat händelsen i polisförhören, trots att den är rätt speciell och 
borde vara lätt att komma ihåg. En möjlig förklaring till att händelsen inte rapporterats är att 
flickan C glömt bort den i samband med båda förhören. En annan möjlig förklaring är att den 
var en samtalsartefakt just i samtalet med socialsekreterarna och då den inte inträffat så 
glömde C bort den under tiden fram till polisförhören. En ytterligare möjlighet är att den av 
de två socialsekreterarna som rapporterar händelsen minns fel, t ex förväxlar med händelser 
från något annat ärende.  
 
Domstolen verkar inte heller ha gjort något sannolikhetsövervägande kring att den misstänkte 
skall ha suttit med gäster vid middagsbordet, att flickorna skall ha ropat på honom och att 
han då med kostym på skall ha stuckit ner åtminstone en hand i vattnet. Därefter skall han ha 
återvänt till middagsbordet. Det har inte heller redovisats tekniska uppgifter om hur nära 
badrummet låg i förhållande till middagsbordet och rörande risken för att någon skulle ha 
kommit och sett vad som försiggick. Kanske var dörren inte ens stängd i samband med 
morfaderns besök.  
  
13. På sid. 10 görs följande bedömning: 
"Enligt hovrättens mening har det funnits utrymme för de påstådda övergreppen även när 
andra vuxna funnits i närheten."  
 
Därefter anför hovrätten tre uppgifter från flickorna som stödargument som om det vore 
fastställt att dessa uppgifter är sanna, dvs. ett resonemang där det som skall prövas förutsätts 
gälla. En av dessa uppgifter är att de påstådda övergreppen "skedde i tysthet". Att det kan ha 
funnits fysiskt utrymme behöver inte betvivlas. Den kritiska huvudfrågan är sannolikheten 
för de sociala situationer som flickorna eller en av dem uppger. Den misstänkte förefaller ha 
varit en socialt välanpassad individ med gott förstånd och omdöme, inte någon psykologiskt 
primitiv, impulsstyrd etc. person. Den misstänkte bör lätt ha insett de omfattande risker för 
upptäckt och de sociala risker som fanns kring de beteenden som beskrivs. Med tanke på det 
relativt omfattande umgänge som den misstänkte haft med flickorna kan det även te sig 
anmärkningsvärt att de påstådda övergreppen enligt båda flickorna så mycket skall ha skett 
vid sådana sociala situationer där risken för upptäckt är förhöjd. Anmärkningsvärt är även det 
repeterade temat om att den misstänkte samtidigt skall ha begått övergrepp på båda flickorna. 
Domstolen går inte in på sannolikhetsresonemang, trots att domstolen på sid. 7 deklarerat att 
uppgifterna skall framstå som "sannolika och inbördes förenliga" och att "berättelserna inte 
innehåller moment som ger anledning betvivla uppgifterna". Frågan är om inte flera av de här 
antydda ingredienserna i flickornas uppgifter är lågsannolika. Sannolikheten för att flera 
lågsannolika fenomen, t ex socialt god anpassning och övergrepp, hög upptäcktsrisk gång på 
gång, dubbelövergrepp upprepade gånger, total tystnad gång på gång, sexlust trots nedsatt 
sexlust på grund av medicinering, att ingen av flickorna under längre tid rapporterar något 
osv. skulle föreligga samtidigt torde inte vara hög utan låg. Sannolikhetsfrågor förtjänar 
onekligen domstolens uppmärksamhet.  
 
14. På sid 10 hävdar domstolen följande om flickornas "berättelser".  
 
-"...förutsätter erfarenheter och kunskaper som de normalt inte kan antas ha haft" 
- "också M berättat om detaljer som hon knappast kan ha haft erfarenhet av" 
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Som jag tidigare påpekat är dessa frågor om flickornas erfarenheter och kunskaper inte alls 
utredda av vare sig polisen eller sakkunnige PP.  
Dessutom kan de sexuella erfarenheterna och kunskaperna hos barn i den här aktuella åldern 
och även lägre ålder vara avsevärda, se inledande avsnittet om normal barnsexualitet. Det 
som idag visas på TV och video, i vissa tidskrifter m.m.  och det som diskuteras och ibland 
praktiskt utövas i kamratkulturer inom eller mellan könen kan ibland leda till större 
erfarenhet än vad flickorna här uppvisar. Beträffande hänvisningen till vad M berättat om, så 
kan som påpekats allt vara överfört från den äldre systern, så hon behöver inte ha haft någon 
erfarenhet, enbart inlärningsförmåga i samband med de samtal hon deltagit i tillsammans 
med systern.  
 
15. På sid. 11 och 12 berör domstolen frågan om att flickan C sagt sig ha hittat på uppgifterna 
om sexuella övergrepp. 
"C har påstått att hon hittat på allting för att bli mera intressant för klasskamraterna. Detta 
framstår inte som sannolikt mot bakgrund av vad skolpsykologen PL berättat, nämligen att C 
enligt hennes uppfattning hade en ganska stark position i klassen. Det framstår också som 
osannolikt att hon medvetet skulle ödelägga sin goda relation med morfadern för att bli 
populär bland klasskamraterna."  
Frågor om "varför?" är svåra, då verkligheten är komplex och medvetenheten ofta begränsad. 
Den förklaring som C avgett med att ett TV-program utgör starten för hennes fantasier, där 
hon efterhand börjar uppfatta fantasierna som en yttre verklighet är psykologiskt rimlig och 
tillräcklig utan att för den skull garantera att uppgifterna är riktiga. Det kan lätt uppstå 
efterhandskonstruktioner vid förklaringar.  
Det är tänkbart att popularitetsargumentet kan vara ett sådant, ,men det kan även vara ett av 
de verkliga motiven. Om uppgifterna är sanna bör det vara konstruerat.  
 
I resonemanget i citatet gör domstolen ett tankefel då den utgår från skolpsykologens 
"uppfattning". Det är givetvis C:s uppfattning om sin egen popularitet som gäller, oavsett om 
denna är rätt eller fel. Flickan C kan konstruera uppgifter utifrån sin egen uppfattning om sin 
popularitet, inte utifrån skolpsykologens uppfattning.  
 
Det är även anmärkningsvärt att domstolen just här uttalar två sannolikhetsresonemang, när 
domstolen argumenterar mot att flickan skulle kunna ha hittat på uppgifterna. Att sådana 
sannolikhetsresonemang inte också förs rörande förekommande sannolikhetsproblem kring 
de påstådda övergreppen antyder partiskhet.  
 
Domstolen förutsätter i den andra meningen ovan en hög grad av rationalitet hos flickan.  
Många vuxna tänker inte igenom vart anklagelser leder relationsmässigt innan de för fram 
dem. Det behöver inte vara så att flickan C i en inre process efter TV-programmet eller i 
början vid samtalet med klasskamraten respektive när hon tar upp saken med mamman har 
tänkt på konsekvenserna. Det kan vara så att de klarnar efterhand, när hon redan bundit upp 
sig för sina uppgifter. Det kan även vara så att flickan C är på väg in i en tonårsfas, där 
morfadern inte längre är så viktig för henne även om relationen hittills varit god.  
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16. I andra stycket på sid. 12 diskuterar domstolen att flickorna återtagit uppgifter under 
press utan att uppmärksamma att press av samma slag kan uppkomma även när de första 
uppgifterna är felaktiga. Den eventuella förekomsten av press kan inte leda till att uppgifterna 
vid de första polisförhören får stöd. Om de första uppgifterna är felaktiga bör pressen bli 
minst lika stor, bland annat det slag av samvetspress som kan uppstå utifrån medvetenheten 
om att ha lämnat felaktiga uppgifter. Det är mycket märkligt att såväl sakkunnige PP som 
domstolen inte inser detta och uttrycker det i texten. Förhållandet antyder en bakomliggande 
mental fixering vid att den misstänkte har begått de påstådda övergreppen, dvs. partiskhet.  
 
17. Resonemanget och logiken i stycket "Sammanfattningsvis...", omedelbart före ett 
uttalande om att den misstänkte skall fällas, på sid. 12 är mycket anmärkningsvärda. 
 
"Sammanfattningsvis finner hovrätten att flickorna måste, utan att de för den skull behöver 
direkt ha påverkats av någon vuxen, ha återtagit sina uppgifter för att på så sätt försöka 
återupprätta de goda förhållanden som rått i familjen tidigare. Det är således de berättelser 
som flickorna lämnat vid förhören den 2 och 10 februari 0000 som skall läggas till grund för 
hovrättens bedömning. NN skall därför fällas till ansvar i enlighet med åtalet."  
 
Domstolen fortsätter här med det vilseledande resonemang rörande återtagandet som 
förekommer i föregående stycke. Här hävdas med kategoriskt "måste" att det är för att 
återupprätta goda förhållanden som flickorna återtagit sina berättelser. Domstolen undviker 
liksom tidigare att inse att flickorna kan ha återtagit sina uppgifter för att de var felaktiga. 
Även detta leder till återupprättande av goda förhållanden. Domstolens argumentation här 
kan inte avgöra mellan de första och de senare uppgifterna. Efter den första meningen och 
som det verkar på grundval av denna (OBS "således") drar domstolen en slutsats om vilka 
förhörsuppgifter som skall läggas till grund för domstolens bedömning. Domstolen begår här 
ett allvarligt tankefel/logiskt fel, då denna slutsats omöjligen kan följa av de föregående 
resonemangen. Flickorna kan ha utsatts för press och kan ha genomfört ett återtagande 
oavsett om de första uppgifterna är sanna eller falska. Under argumentationen verkar 
domstolen ha en föreställning/antagande om att de påstådda övergreppen ägt rum och att 
pressen därför nödvändigtvis har riktat sig mot sanna uppgifter.  
 
Resonemanget torde vara cirkulärt och logiken synes i huvuddrag vara följande. Domstolen 
antar att uppgifterna om övergrepp är korrekta och riktar i konsekvens därmed ingen större 
kritik mot dessa uppgifter och delvis felaktig stödargumentation till dessa uppgifter framförs. 
Återtagandena komplicerar saken, vilket föranleder sökande av argument mot dessa, inte för 
dessa, i enlighet med utgångsantagandet. Domstolen söker då tecken på och resonerar om 
press gentemot flickorna och hela tiden under det ensidiga antagandet att pressen riktas mot 
korrekta uppgifter. När press anses bestyrkt mot de antaget korrekta uppgifterna, så anses 
dessa uppgifters korrekthet fastställd ("således"), dvs.  man återvänder till utgångsantagandet 
som man under hela resonemangsprocessen inte har släppt. Det är uppenbart att hovrättens 
domskrivning är osaklig och partisk. Logiken är ohållbar.  
 
18. En intressant fråga är vad domstolen inte tagit med i sin domskrivning. Det finns en hel 
del utredningsmetodiska förhållanden som domstolen kanske inte insett och därför inte fått 
anledning att överväga, t ex den förutsättande strategin i polisens utredande och den 



85 
 

omfattande ofullständigheten i utredningen. Något som domstolen dock bör ha varit i hög 
grad medveten om är den misstänktes existens och person och den misstänktes syn på saken. 
Som framgått erhöll den misstänkte 22 rader i sakkunnige PP:s utlåtande.  
 
I domskrivningen räknat från avsnittet "Utredningen i hovrätten" (start högst upp på sid. 4) 
till och med sid. 12, dvs. 9 sidor totalt, så förekommer följande uppgifter med den misstänkte 
(inräknat dennes ombud) som angiven källa. Möjligen kan ytterligare något finnas där den 
misstänkte inte anges som källa.  
 
1. Sid. 4-5 finns 19 påbörjade rader, där den misstänktes helhetsversion sammanfattas.  
2. Sid. 9 finns 4 påbörjade rader som uttalat kommer från den misstänkte. Det är möjligt att 
ytterligare 3+3 rader kommer från denne.  
3. Sid. 10 finns 4 påbörjade rader. 
 
Totalt på 9 sidor så kommer 27-33 rader från den misstänkte, dvs. approximativt en sida text. 
I övrigt utgörs texten av målsägandenas uppgifter, domstolens resonemang om annat än den 
misstänkte eller dennes uppgifter, den sakkunniges bedömningar samt att flickornas mor får 
21 påbörjade rader och mormodern 6 rader.  
 
Enbart på sid. 9 förs ett motresonemang på 5 rader kring en enda uppgift som möjligen 
kommer från den misstänkte (om ett par tänkbara motiv att beljuga morfadern). I övrigt 
resonerar domstolen inte alls kring den misstänktes uppgifter. Termer som "trovärdighet" och 
"tillförlitlighet" förekommer således inte alls kring den misstänktes person eller uppgifter, 
trots att domstolen direkt kunnat iaktta och bedöma denne och haft tillgång till 
utredningsmaterial rörande denne. Det är åtminstone utredningsmetodiskt främmande att 
tillförlitligheten hos den misstänktes uppgifter skulle automatiskt följa av hur man ser på 
tillförlitligheten hos flickornas uppgifter. En särskild bedömning bör göras av 
tillförlitligheten hos den misstänktes uppgifter. Skulle motsägelse därvid uppkomma, så 
måste frågan hanteras sakligt. Det är svårt att se varför den ena parten automatiskt skulle ges 
tolkningsföreträde kring vad som har inträffat.  
 
Hovrättens huvudstrategi gentemot den misstänkte att döma av texten i domen utgörs av en 
ignorerandestrategi. Den misstänkte ges litet utrymme och får inte ens möjlighet att få sin 
trovärdighet och sina uppgifters tillförlitlighet prövad och uttalat bedömd i domskrivningen. 
Denna strategi är väl förenlig med den förutsättande, partiska strategin vad gäller hanteringen 
av målsägandens uppgifter, där till och med logiken sätts ur spel.  
 
Båda de påvisade strategierna i hovrättens domskrivning måste avvisas utifrån ett kritiskt-
vetenskapligt synsätt och de torde inte vara förenliga med Regeringsformens krav på 
"saklighet och opartiskhet" för domstolar.  
 
Sammanfattningsvis måste hovrättens utredningsmetodik förkastas, då den i stor omfattning 
är osaklig och partisk samt innebär att information från och kring den misstänkte ignoreras.  
 
VII. Övrigt anmärkningsvärt: ett rättspsykiatriskt utlåtande 
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I den mån något anmärkningsvärt och betydelsefullt framkommer utanför uppdraget så bör 
det vara den sakkunniges skyldighet att påpeka detta. 
Vid läsningen av det rättspsykiatriska utlåtandet 00-04-07 och dess bakomliggande fyra 
utredningar så finner jag utredningsmetodiken och etiken delvis vara icke godtagbara, även 
om de summerande tre att-satserna på sid. 1 ter sig föga anmärkningsvärda i relation till 
underlaget. Dock verkar den första att-satsen förutsätta att de påstådda gärningarna faktiskt 
begåtts, vilket inte var avgjort 00-04-07.  
 
Möjligheten finns att påståenden i utlåtandetexten och de bakomliggande utredningarna har 
använts eller skulle kunna användas i målet eller att de skulle kunna används inom 
kriminalvården. 
 
1. Det framgår inte om de fyra bakomliggande utredningarna genomförts oberoende av 
varandra eller om det föreligger beroenden till exempel genom att utredarna diskuterat med 
varandra eller förmedlat informationer.  
 
2. Det framkommer inte att den misstänkte och andra informanter skulle ha fått bestyrka 
lämnade uppgifter genom att bedöma om de är korrekt återgivna och att inte viktiga uppgifter 
bortfallit.    
 
3. Det framkommer inte att den misstänkte fått möjlighet till replik/kommentar på 
påståenden, generaliseringar och värderingar av alla de slag som framförs om honom. Detta 
gör åtminstone i en hel del textstycken att materialet framstår som sakligt och etiskt 
betänkligt. 
Det kan för övrigt påpekas att det framgår av advokaten AA:s skrivelse till Högsta domstolen 
00-12-18 att den misstänkte förvägrats få del av den rättspsykiatriska utredningen. Möjligen 
betyder detta att han inte fått utredningen i sin helhet kommunicerad till sig och givits 
möjlighet att resa invändningar. 
 
4. Utredarna anger inte någon saklig grund för ett avsevärt antal påståenden. 
 
5. Utredarna blandar återgivna iakttagelser med egna generaliseringar, tolkningar och 
värderingar rörande den misstänktes person.  
 
6. Det förkommer ur utredningsetisk synpunkt betänkliga nedsättande omdömen i flera av 
utredarnas texter. Dessa uttryck ger även viss upplysning om personalens attityd. Till 
exempel används varianter av ordet "torftig" på ett flertal ställen och uttryck som "försoffad" 
respektive "lättviktig i personlighetshänseende", "blankt intryck" etc. förekommer. Den 
misstänkte påstås upprepat även ha "empatistörning", "låg empatisk förmåga", "bristande 
empatisk förmåga", "empatibrist" etc. utan att någon saklig grund anges - att han skall ha 
yttrat sig om flickorna i "tämligen kyliga ordalag" (utan precisering i utredningen) är inte en 
rimlig grund för en sådan bedömning, då flickorna fört fram grava anklagelser mot honom. 
Det framgår inte heller någon saklig grund till de upprepade orden "kylig", "ytlig" (inkl andra 
språkliga former av orden). Texten brister i etik och respekt inför den utredde samt framstår 
som tendentiös och med propagandistiska drag (t ex val av negativa uttryck och repetitionen 
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av dessa) i riktning mot att få den utreddes personlighet att verka förenlig med de påstådda 
brotten.  
 
7. I två av utredningarna (psykologutredningen, medicinsk-psykiatrisk utredning) förutsätts 
uttalat att den misstänkte, ännu inte dömde, är skyldig till de påstådda brotten. Ur 
utredningsmetodisk synpunkt leder en sådan ensidig, förutsättande hållning till snedvridning 
av utredningen och kan t ex påverka varseblivning, urval av information och tolkningar. 
 
8. I mest psykologutredningen och den medicinsk-psykiatriska utredningen förekommer en 
omfattande användning av intuitiv, subjektiv metodik för personlighetsbedömning utan 
redovisning av subjektiv grund. Denna är inte godtagbar ur kritisk-vetenskaplig synvinkel. 
Subjektiva bedömningar av det redovisade slaget är beroende av bedömarens egna 
egenskaper och av den aktuella situationen, där bland annat bedömaren samt den fysiska och 
sociala miljön i övrigt påverkar den bedömde. Ett problem är bedömningarnas 
interbedömarreliabilitet, dvs. frågan huruvida bedömningarna överensstämmer mellan olika 
bedömare. Subjektiva bedömningar har i allmänhet inte acceptabel överensstämmelse mellan 
oberoende bedömare. I detta speciella fall har för övrigt alla utredarna, förmodligen enligt 
gällande rutiner, informerats om vilket slag av brott den misstänkte påstås ha begått, vilket i 
sig skapar ett gemensamt beroende av förhandsuppgifter. Ett grundläggande problem är även 
bedömningarnas representativitet eller ekologiska validitet, dvs. om de  i någon mening (jag 
bortser nu från vagheten och bristen på precision) skulle vara korrekta i den rättspsykiatriska 
undersökningssituationen, är de då även korrekta i andra mer naturliga och vardagliga 
situationer? För att avgöra detta krävs relevanta och tillförlitliga iakttagelser från andra 
livssituationer och sådana uppgifter har inte utredarna införskaffat. Det är mycket tveksamt 
om människor uppträder på samma sätt i rättspsykiatriska undersökningssituationer som i 
vanliga livssituationer inom vilka människor också varierar. Ett ytterligare problem utgör den 
mänskliga normalvariationen kontra idealföreställningar vid personlighetsbedömning.  
Vad är det för referensgrupp eller ideal (och vems/vilkas) som den aktuella personen jämförs 
med? En annan viktig fråga är frågan om vad som utgör sakligt godtagbar och meningsfull 
precisering. Är det till exempel meningsfullt att generaliserande beskriva/bedöma någon som 
"ytlig", "kylig" etc. utan att klargöra vad som avses. För mig framstår inte sådana 
beskrivningar som vare sig begripliga eller meningsfulla - det går inte ens att avgöra om 
uttrycken står för reaktioner hos bedömaren själv eller för något som möjligen skulle kunna 
objektivt konstateras hos den bedömde eller för något i relationen mellan just den aktuelle 
bedömaren och den bedömde. Ytterligare en aspekt att överväga i detta sammanhang är att 
det är verksamma inom en psykiatrisk subkultur som uppenbarligen ägnar sig åt att tycka 
(metoderna förtjänar denna beteckning) saker om en person som länge fostrats och överlevt 
väl i en annan subkultur (ett privat, tekniskt företag). Undersökningssituationen innebär 
påverkan på den bedömde. Denne känner sig förmodligen iakttagen och värderad och får 
svårt att uppträda som vanligt vid mötet med en annan subkultur än han varit van vid. Därvid 
kan beteenden som är artefakter av själva undersökningen uppkomma. Frågan är vilka 
negativa personlighetsegenskaper, t ex ytlighet i annan mening, som företagsmänniskorna 
skulle uppfatta hos medlemmar av den psykiatriska subkulturen? En person måste bedömas 
även i relation till sin sociokulturella bakgrund och med respekt för olika subkulturer i 
samhället.  
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Den använda utredningsmetodiken vad gäller personlighetsegenskaper är i stor utsträckning 
synnerligen vansklig, präglas av bristande insikt om metodproblem och är inte sakligt 
hållbar.   
 
9. En del uppenbart spekulativa och förutsättande resonemang förekommer. Exempelvis 
följande kategoriska påståenden: 
 
"N har svårigheter med att se flickorna som egna individer med integritet, behov av skydd 
och som barn som inte är mogna för vuxen sexualitet. Han ser dem mer som sexuella objekt 
som han kan använda till egen behovstillfredsställelse." (psykologutredningen, sid. 2) 
 
eller följande spekulation:  
 
"Känslokyla och empatibrist samt svaga samvetsfunktioner synes ligga bakom det åtalade 
beteendets ständiga återkommande samt bakom den (hittills) svåråtkomliga förnekelsen av 
all erotisk beröring av målsägandena." (medicinsk-psykiatrisk utredning, sid. 2 - utredaren 
medger tidigare i texten att det rör sig om "kan man endast spekulera") 
 
Den sakliga grunden till dessa brottsförutsättande spekulationer är svår att se. Det förefaller 
som om bedömningar om att se flickorna som "sexuella objekt", "känslokyla", "empatibrist" 
och "svaga samvetsfunktioner" uppkommit associativt genom att den misstänkte förutsätts ha 
begått det aktuella brottet snarare än utifrån uppgifter som är oberoende av denna 
förutsättning. Det förekommande spekulerandet är osakligt, partiskt och oetiskt i högsta grad.   
 
10. I den medicinsk-psykiatriska utredningen hävdas att  
"Den aktuella medicineringen har säkerligen inte berövat honom hans sexuella intresse. 
Preparatet Tenormin kan ge potenssvårigheter men har sannolikt inte gjort honom helt 
impotent. Det är alltså oklart, varför han ´nöjer sig´ med ett sexualumgänge som lämnar hans 
könsorgan helt utanför." 
 
Det första påståendet innehåller säkerhetsmarkören "säkerligen". Frågan är hur utredaren kan 
garantera detta? Bevisbördan är hos utredaren. Någon medicinsk vetenskaplig grund anges 
inte och i anslutning till de medicinska påståendena framgår att bedömaren förutsätter att den 
misstänkte begått de påstådda brotten, vilket är en omdömesbrist ägnad att inge skepsis 
rörande även de medicinska bedömningarna. Frågan är hur pass ingående kännedom om de 
vetenskapligt belagda preparateffekterna som den rättspsykiatriske bedömaren har för detta 
preparat och hur pass väl vetenskapligt utredd denna fråga är eller vilken samlad klinisk 
erfarenhet som föreligger. Det framgår inte om och från vilka källor, hur ambitiöst, som den 
rättspsykiatriske bedömaren införskaffat information om de aktuella preparatens bieffekter. 
Eftersom frågan om bieffekterna kan vara rätt avgörande i målet skulle den ha utretts till det 
yttersta av tillgänglig information, bland annat från läkemedelsbolagens 
forskningsavdelningar eller från andra forskare med ingående kännedom. 
Inget tyder på att så har skett. Det ter sig dock för mig rimligt att polis och åklagare direkt 
skulle ha införskaffat sakkunnigutlåtanden rörande de aktuella läkemedlens biverkningar. 
Mellanhänder bör undvikas, då de ofta leder till förgrovning och förvanskning av 
information.  
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11. Vad gäller de av psykologen använda testen så redovisas inget om dessas 
referensgrupper, reliabilitet och validitet i den aktuella användningen. Vetenskapliga 
referenser som ger stöd åt den aktuella användningen måste kunna redovisas. På grund av 
testsekretess skall inte själva testuppgifterna, som bjuds till den testade, redovisas utan 
granskningen av dessa bör vara begränsad till de berörda forskarna och praktikerna. I 
utredningstillämpning bör finnas färdiga och begripliga beskrivningar som enkelt läggs med 
som bilagor i enlighet med principen om öppen redovisning. Test för vilka vetenskapligt 
underlag inte redovisas eller är godtagbart bör förkastas i utredningssammanhang med höga 
krav på säkerhet. Detta gäller ofta de så kallade projektiva testen ("No reliability", "No 
validity" är vanliga uttryck i internationella testsammanställningar, se även Garb, 1994.) I 
behandlingssammanhang behöver krav på god eller hög säkerhet inte föreligga och test med 
omstridda teorier bakom och omstridda mätegenskaper kan då tänkas bli nyttjade i 
behandlingsarbete.  
 
Sammanfattningsvis är utredningsmetodiken och utredningsetiken i det redovisade 
rättspsykiatriska utredningsarbetet inte godtagbara. Många av påståendena kan rimligen inte 
anses tillförlitliga.  
 
Sammmanfattande bedömningar 
På grundval av de textanalyser rörande utredningsmetodik och tillförlitlighet som här 
redovisats konstateras 
 
- att skolpsykologen och socialtjänsten agerat utredningsmetodiskt   
felaktigt i samband med förundersökningen, vilket inneburit  
påverkan och sänkt tillförlitligheten avsevärt.  
 
- att förundersökningsmaterialet utmärks av ett förutsättande, 
partiskt förhållningssätt och ofullständighet, vilket innebär att det  
knappast går att nå någon tillförlitlighet rörande den centrala  
frågeställningen utifrån befintligt material. Ingen av tre varandra motsägande utsageversioner 
om de påstådda sexuella övergreppen kan bedömas som tillförlitlig.  
 
- att sakkunnige PP:s utlåtande utmärks av att det utgår från endast en del av 
förundersökningsmaterialet med kompletteringar. Vidare föreligger frånvaro av egen 
insamling av material (vilket inte hindrat PP från psykologiska uttalanden om personer) samt 
omfattande partiskhet och osaklighet i urval av material, i metodik och i resonemang. 
Material från och kring den misstänkte beaktas föga. Att inte alls ta del av förhörsprotokollen 
med den misstänkte framstår som synnerligen oseriöst och partiskt. Bedömningarna kan inte 
anses tillförlitliga. PP har inte arbetat på vetenskaplig grund och vetenskapliga referenser 
saknas helt.  
 
- att den förutsättande strategin bekräftas även i de inspelade vittnesförhören i domstol och 
att förhörsledaren LP (som genomförde de båda första förhören med båda flickorna) i sitt 
vittnesmål framstår som förutsättande, osaklig och spekulativ.  
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- att hovrättens utredning och resonemang (sid. 4-12 i dom 000000) utmärks av en 
förutsättande och partisk strategi, felaktiga resonemang och en ignorerandestrategi visavi den 
misstänkte. Bedömningarna i domskrivningen kan inte anses tillförlitliga.  
 
- att den rättspsykiatriska utredningsmetodiken delvis varit förutsättande och i ett flertal 
avseenden inte sakligt och etiskt godtagbar.  
 
Dessa sammanfattande bedömningar innebär inget ställningstagande till vad som inträffat 
eller inte, men ett klart ställningstagande att utredningsmetodiken, utredningsetiken och 
tillförlitligheten i de centrala påståendena inte är vetenskapligt och källkritiskt acceptabel.  
 
Efterskrift 
Mitt yttrande, och även docent DD:s som påstods ha varit kritiskt även det,ingavs 
tillsammans med resningsansökan till Högsta domstolen. Ansökan avslogs med en 
motivering på vill jag minnas fyra-fem rader. Det fanns inget som tydde på att HD:s 
bedömare tagit del av de ingivna sakkunnigyttrandena. Själva ansökan kan ha utgjort 
sorteringsgrund, varvid indikationer på resning kan ha bedömts  icke föreligga.  
 
Tankefel: en summering 
Ett antal tankefel kan konstateras eller antyds i det granskade materialet. Beträffande 
begreppet tankefel, se t.ex. Edvardsson (2003). Hardman (2009), Reisberg (2010). 
Bakom metodfel finns tankefel. Olika beteckningar för tankefel överlappar eller står för 
samma fenomen i stor utsträckning. Förekomst av olika beteckningar kan göra det lättare att 
upptäcka tankefel. Bakom metodfel finns tankefel. Bland annat följande kan, som bör ha 
framgått, uppfattas i texterna. 
 

- allsidighetsfel, dvs. vissa relevanta områden ignoreras 
 

- alternativa hypoteser beaktas och utreds inte 
 

- antagandefel på så sätt att det i resonemang förutsätts att  övergrepp faktiskt begåtts 
samtidigt som resonemang inte förs utifrån förutsättningen att övergrepp inte begåtts. 
Frågan om övergrepp eller inte skall utredas och det duger inte att utreda genom att 
göra ett antagande. 

 
- cirkulär logik, dvs. utredningsarbetet genomförs med hjälp av ett flertal tankefel på så 

sätt att utgångsföreställningen om att sexuella övergrepp begåtts bekräftas och något 
alternativt resultat ges liten möjlighet att framträda 

 
- dekontextualisering, dvs. sammanhang kring uppgifter beaktas inte 

 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. insikt saknas mycket i texterna om att barnen utsatts 

för påverkan 
 

- ensidigt bekräftelsesökande 
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- felkällor uppmärksammas föga 
 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan att kritisk prövning skett 
 

- motevidens undviks, falsifieringsfel. Enligt vetenskapsfilosofen Poppers välkända 
falsifieringsprincip så kan en hypotes inte anses giltig utan att  

            det har undersökts om den kan falsifieras (fällas). Enbart stöd för en hypotes 
            är i många fall otillräckligt för att den skall kunna anses rimligt säkerställd.  
 

- noggrannhetsfel 
 

- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik såsom ”tycka-tro-
känna-uppleva”- metodik, vilken medger att vad som helst som upplevs kan anföras 

 
- partiskhet 

 
- perseverativt tänkande, dvs. att ha svårigheter att släppa taget, låta bli att bita fast i en 

föreställning 
 

- sakfel (t.ex. referatfel) används 
 

- spekulativa påståenden (problem med saklig grund) 
 

- tolkningsfel, dvs. kan lätt uppkomma, när tolkningar väljs godtyckligt och alternativa 
tolkningar undviks. En viss systematik krävs, så att det t.ex. kontrolleras huruvida 
uppgifter även är förenliga med en eller flera alternativa tolkningar. (imperfecta 
enumeratio = ofullständig uppräkning)  

 
- undvikandefel, dvs. viktiga informationsområden undviks/förbises i förhören 

 
- urvalsfel på så sätt att frågor ställs och information söks och väljs ut skevt i enlighet 

med föreställningen att övergrepp begåtts 
 

- utsageanalytiska fel, dvs. centrala utsagors uppkomst efterforskas inte nöjaktigt 
 

- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter anförs, otillräcklig precisering 
 

- övertygelsefel, dvs. en övertygelse stör och förstör de operativa momenten i 
utredningsarbetet, t.ex. vilket urval av frågor som ställs, hur frågorna formuleras, 
vilka förväntningar som riktas mot dem som intervjuas, hur svar tolkas osv.  
 
Denna förteckning är inte uttömmande.  
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