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Sammanfattning. Syftet är att visa hur polisförhör med ett barn kan kritiskt 
granskas. Fallet gäller misstanke om sexuella övergrepp på en flicka från 
hennes farfar. Förhörsstrategier och frågeteknik i tre polisförhör granskas 
och metod- och tankefel påvisas.  
 
Bakgrund  
Av advokat AA har jag 0001-12-04 fått i uppdrag att granska 
utredningsmetodik och tillförlitlighetsfrågor  i  en delmängd av 
förhörsmaterialet i aktuellt mål.  
Materialet har omfattat 
- Dom i tingsrätt 0001-10-18 (inkl bilaga 1-3) 
- Utskrifter av polisförhör med det aktuella barnet B  
  0001-06-07, 0001-06-21 och 0001-09-14 
- Skrivelser från barnet på sid. 90 och 91 i förundersökningsmaterialet 
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till de i målet berörda  
personerna. Min granskning avser inte att leda till något ställningstagande i 
frågor huruvida något/några brott inträffat eller inte utan avser 
frågeställningarna i uppdraget. I denna version har materialet avidentifierats 
och årtal för första händelse satts till 0000.  
 
Den sakkunniges metodik 
I denna DiVA-version har bilagor och hänvisningar till dem tagits bort. 
Granskningen görs på grundval av vedertagna kritisk-vetenskapliga principer 
och tillgänglig psykologisk forskning, speciellt sådan med relevans för det 
utredningsmetodiska området. Granskningen ansluter till en i vårt samhälle 
vedertagen tradition att pröva hållbarhet genom inspektioner, revisioner, 
oppositioner etc.   
 
Jag förutsätter fortsättningsvis att de som läser mitt yttrande i rättsprocessen 
har tillgång till det underlagsmaterial jag haft. Yttrandet skrivs i avidentifierad 
form vad gäller barn, påstådd förövare och anhöriga. Alla mina påståenden om 
det enskilda fallet görs inom ramen för det material jag haft tillgång till, dvs. 
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tillgång till ytterligare material skulle möjligen kunna leda till förändringar 
eller fler kommentarer.  
 
Jag försöker i yttrandet följa materialet kronologiskt och tar först upp faktorer 
före polisförhören och därefter polisförhören i tidsföljd, varvid jag 
kommenterar och diskuterar materialet löpande. Yttrandet avslutas med 
sammanfattande bedömningar och diskussion kring hur man kan bedöma 
materialet ur tillförlitlighetssynpunkt. Det kan påpekas att övriga polisförhör 
i förundersökningen inte har granskats av mig – enligt uppdraget.  
 
Förhållanden och faktorer före polisförhören 
Förhållanden och faktorer före polisförhören kan ha medverkat till 
uppkomsten av centrala utsagor om sexuella övergrepp och det är därför 
viktigt att klarlägga dessa förhållanden och faktorer så långt det befintliga 
materialet medger. Jag utgår här från en del uppgifter i tingsrättens dom och 
från en del uppgifter i förhören. Ett problem är att det ibland är oklart i 
materialet vilka tidsperioder som avses för något som skall ha hänt.  
 
1. Det framkommer genom B:s egna uppgifter att hon skall ha sett på, som det 
verkar, pornografisk film hos sin pappa. B menar att det var efter hon och 
farfar gjort det misstänkta som hon såg filmerna. Om de påstådda sexuella 
övergreppen inte inträffat kan filmerna tänkas ha medverkat till att påverka 
flickan till utsagor om sexuella övergrepp. I det läget kan hon inte ha sett dem 
efter övergreppen eftersom sådana inte inträffat.  
 
Frågan om filmerna och deras innehåll verkar inte närmare ha utretts. Inte 
heller har det nöjaktigt utretts vilka andra källor till sexuell kunskap flickan 
kan ha haft även om sexuella lekar med kamrater framskymtar.  
 
Det kan t ex tänkas att innehåll i pornografisk film, i TV-program eller i lekar 
och informationer från kamrater kan ha stimulerat flickan till sexuella 
föreställningar/tankar av kontrafaktisk art (dvs. som inte stämt med verkliga 
förhållanden). Efterhand som de upprepats kan hon ha tappat bort var de kom 
ifrån (s.k. källförväxlingsfel; en yttre källa förs in i stället för den yttre i detta 
fall). Det finns även forskning som ger stöd åt att om man föreställer sig 
handlingar (speciellt vid upprepad föreställning) så ökar det tilltron till att de 
inträffat (fenomenet kallas "imagination  inflation").  
 
2. Det antyds att relationen mellan flickan och farfar kanske inte var helt bra. 
Det antyds att farfar varit sträng eller liknande. Att flickan senare gör negativa 
uttalanden i förhör om farfar kan helt eller delvis bero på den felaktiga 
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förhörstekniken, där förhörsledaren upprepat och suggestivt gör negativa 
uttalanden om farfar.  
 
Frågan om flickans tidigare relation till farfar verkar trots antydningarna inte 
närmare ha utretts. Även om flickan inte verkar ha uttalat sig starkt kritiskt, så 
kan det ha funnits dold konflikt, upplevd orättvisa etc. som inte uttalats, t.ex. 
att hon i tysthet bestämt sig för att hämnas något eller ge igen för något. Detta 
skulle även kunna ha sin grund i något som inträffat längre tillbaks i tiden.  
 
3. En mycket viktig faktor att överväga vad gäller möjligheterna av påverkan 
på flickan utgör moderns uppgifter om en serie händelser som inträffat före 
polisförhören. Den första händelsen gäller vad hon uppfattat har inträffat 
mellan henne och farfadern på en campingplats på Gotland i november 0000 
("hon uppfattade hans beteende som en sexuell invit"). "Hon blev väldigt illa 
berörd". Modern har även påverkats av en annan händelse under sportlovet 
0001. 
"Mitt i måltiden sade B med konstig röst ”ska vi ha det gott”. Modern frågade 
vad B menade och B svarade att hon inte menade något. När hon påpekade att 
det inte var B:s röst, sade B att det var farfar som sade så. Hon frågade vad 
det betydde och B svarade att det inte betydde något. Efteråt funderade hon på 
vad det kunde innebära. Hon  hade inget att ta på, men en tanke blixtrade till i 
huvudet att det kunde röra sig om något sexuellt. Hon tänkte också på det som 
nyligen hänt på Gotland, trots att hon ville glömma det. En första tanke var att 
hon skulle gå bort och fråga farfar." 
Det framgår här att moderns tolkning av den senare händelsen möjligen 
påverkats av hennes uppfattning om den tidigare händelsen. Det framgår att 
modern här skall ha ställt minst tre frågor med anledning av B:s uttalande.  
Det kan knappast ha undgått barnet att modern reagerade. Om de påstådda 
sexuella övergreppen inte inträffat utan skapats mentalt, så kan den aktuella 
språkliga formuleringen ha kommit att föras in som element i uppgifterna om 
sexuella övergrepp på grund av det intresse modern visat för uttrycket. Det är 
inte givet att flickans svar att hon hört farfar uttala uttrycket är korrekt, då 
svaret kan vara tillkommet för att tillgodose mammans behov av klarhet eller 
mammans förväntningar kring farfar. Det finns utifrån forskning om 
samtalsminne även avsevärd risk att moderns erinring av vad som sagts 
innehåller fel.  
 
Det finns även en tredje händelse som visar på moderns bekymmer. 
"Efter sportlovet 0001 kontaktade hon BUP för att få prata med någon om 
ifall det kunde vara så att farfar och B "hade något sexuellt". Hon talade med 
kurator KS och nämnde de ord som B uttalat." 
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Därefter följer en serie händelser, oklart hur många, av följande typ. 
"Hon brukar hjälpa B att tvätta håret. Hon passade då på att fråga B varför 
hon sagt "ska vi ha det gott" och vad det betydde. Hon frågade kanske inte 
varje måndag men fick inte något svar." 
Det verkar här som om den oroliga modern företagit upprepad utfrågning.  
Att dottern inte svarat betyder inte att frågorna behöver ha gått henne förbi. 
Speciellt upprepningen av frågan kan ha startat inre processer hos dottern. 
 
Därefter händer det att modern får brevet, som B skrivit, den 20 eller 21 maj 
0001.  
"När hon läst brevet tänkte hon "låt det inte vara sant, det är inte sant". 
Samtidigt tänkte hon att B, som är 9 år, inte kunde ha hittat på det och att det 
inte kunde vara taget ur luften. Hon tänkte vidare "varför tog jag inte 
misstankarna på allvar, det som flög genom mitt huvud i Åre". Dagen efter 
frågade hon B om det var så som hon skrivit. B sade ja."  
Det verkar här som om modern övervägande trott att det som stod i brevet 
hade någon motsvarighet i verkligheten, även om hon inte ville det skulle vara 
sant, och inför B bekräftat att hon tog det som något som faktiskt hänt. B 
bekräftar även att det är så som hon antytt. Om modern visat misstroende 
kunde B tänkas ha avfärdat vad hon själv skrivit. Moderns reaktion på brevet 
blir förmodligen rätt avgörande för det fortsatta förloppet, om det var så att 
inget sexuellt övergrepp skett och det i själva verket är frågan om att uppfylla 
moderns av flickan uppfattade förväntan eller något slags testning.  
 
Att döma av moderns uppgifter har hon därefter fortsatt att fråga B. 
"Hon fick inte svar på någon fråga den dagen. Fram till det första 
polisförhöret frågade hon B vid något enstaka tillfälle och tänkte på att hon 
inte skulle vilseleda B. Hon bestämde sig för att inte pressa henne. hon 
undrade när och var det hade hänt och fick diffusa svar som "någon gång" 
och "hemma hos farfar". B sade också att det hade hänt i Åre men kunde inte 
ange när och inte heller när det hänt hos farfar." 
 
Det här återgivna materialet med kommentarer innebär ingen som helst kritik 
av moderns agerande - det bör anses som naturligt att en mor bekymrar sig 
kring sin dotter. Men här finns, kombinerat med vad forskningen på senare år 
har upprepat visat, en alternativ förklaring till att flickan kommer med 
uppgifter om att farfar begått sexuella övergrepp, nämligen för modern 
omedveten påverkan på flickan. Det finns sedan 1960-talet en omfattande 
forskning av främst Rosenthal och efterföljare, som i hundratals studier 
påvisat förväntanseffekter, inte bara på vuxna och barn utan även mellan 
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människor och djur. Forskares egna förväntningar har t ex ställt till med 
problem i vetenskapliga experiment och påverkat utfallet. Förväntningar kan 
överföras på en mängd sätt, t.ex. genom rörelser, beröringar, hummanden, 
ansiktsuttryck, tystnader, betoningar, upprepningar av yttranden osv. Det finns 
även forskning om effekter av upprepad utfrågning av barn, bl.a. av Ceci och 
Bruck. En del barn utvecklar vid upprepad utfrågning med samma fråga i sak 
felaktiga berättelser som de dessutom kan börja tro på och som dessutom 
många professionella bedömare tror på. Det framgår även att det finns 
forskning rörande effekten av att, speciellt upprepat, föreställa sig fiktiva 
handlingar, vilken påvisat att även en del vuxna då utvecklat en tro att 
handlingarna faktiskt inträffat. Forskning rörande källhantering har pekat på 
att människor ibland förväxlar om källan till en tanke finns inom oss eller i 
den yttre miljön i form av händelser eller samtal.  
 
En möjlig alternativ förklaring till B:s uttalanden om sexuella övergrepp är att 
under cirka tre månaders tid (sportlovet i feb till slutet av maj) moderns oro 
och sexuella förväntningar vad gäller flickan och farfar samt moderns frågor 
påverkat flickan till att utveckla sexuella föreställningar kring henne själv och 
farfar, vilka visar sig i flickans brev och sedan får stöd av betydelsefulla 
vuxna, vilket bör befästa föreställningarna. Den vaghet i flickans uppgifter 
som modern uppger i citatet tidigare kan ge visst stöd åt att hon i detta tidiga 
skede ännu inte funderat fram några detaljer och att detaljer senare konstrueras 
under påverkan av förhörsledaren.  
 
Det bör observeras att den möjliga påverkan jag här diskuterar kan ha varit 
omedveten för såväl modern som dottern.  
Flickan kan tro att de föreställningar som utvecklas hos henne utgår från något 
som hänt i verkligheten eller lämna sina uppgifter med någon upplevd 
osäkerhet. Falska minnen är allmänt sett ett mycket vanligt fenomen i en 
mängd sammanhang och vi drabbas alla, även om falska minnen dessbättre i 
många fall inte får några allvarliga konsekvenser eller korrigeringar lätt kan 
vidtas, när vi upptäcker dem.  
 
Det bör även påpekas att det i internationell och svensk facklitteratur kring 
barnintervjuer ofta pekas på tendensen att barn säger vad de tror att den vuxne 
vill höra. Att den vuxne i det här fallet är den för barnet mycket betydelsefulla 
mamman kan tänkas förstärka en sådan tendens. Barnet kan här ha trott att 
mamman ville höra om sexuella övergrepp då hennes oro gällde detta, fast 
mamman egentligen inte ville höra någon sådan historia, dvs. det är barnets 
tolkning av situationen som avgör.  
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4. Vad gäller lappar som B skrivit till faderns sambo/hustru så hänför sig dessa 
vad jag förstår till slutet av augusti 0001 och faderns sambo verkar vid denna 
tidpunkt ha ställt några frågor. Dessa uppgifter uppkommer således långt efter 
de två första felaktigt genomförda polisförhören, men före det tredje 
polisförhöret. Innehållet i lapparna kan således vara påverkat av både moderns 
förväntningar och bekräftelse samt de två första polisförhören. Uppgiften om 
"bastun" som kommer först i det tredje polisförhöret anger faderns sambo 
skall ha nämnts i slutet av augusti. Möjligheten finns att den uppkommit 
genom någon form av påverkan vid detta eller något annat tillfälle och senare 
återges i det tredje polisförhöret.  
 
En allmän kommentar till B:s brev till modern och lappar till faderns sambo är 
att innehållet i dessa inte säger något om huruvida B:s uppgifter är sanna eller 
resultat av påverkan eller någon annan orsak. En uppgift blir inte sannare eller 
falskare när den formuleras skriftligt.  
 
5. Det kan allmänt anmärkas att det är möjligt med alternativa förklaringar 
som bygger på samverkan av flera faktorer samtidigt, t.ex. kan förväntningar 
från modern ha fått genomslag just därför att flickan också sett på 
pornografisk film och i sitt medvetande kanske upprepat tänkt på det hon sett 
eller att hon hade något emot farfar.  
 
6. Flickan B rapporterar spontant inga undvikandebeteenden vad gäller farfar. 
Omgivningen verkar inte heller ha lagt märke till undvikandebeteenden 
gentemot farfar, t.ex. menar modern att B "drog sig inte heller undan farfar 
utan umgicks som vanligt". Det finns anledning att räkna med 
undvikandebeteende vid faktiskt inträffade sexuella övergrepp förknippade 
med obehag eller smärta. I detta fall bor inte flickan i den misstänkte 
förövarens familj och undvikande bör därmed ha varit lättare att genomföra, 
om hon råkat ut för obehagligheter från farfars sida. Från 
inlärningsforskningen är det känt att undvikandebeteenden kan utvecklas även 
utifrån enstaka eller få situationer. Om även offret har något intresse av 
övergreppen eller tolkar situationen så att det är tvingat att ställa upp kan 
undvikandebeteende tänkas utebli - jag har dock inte uppfattat att så skulle 
vara fallet i detta fall. Är det däremot tydligt att offret uppfattat de sexuella 
övergreppen som obehagliga (B använder ordet "äckligt" i andra polisförhöret 
s. 36) ter sig frånvaro av undvikandebeteende mycket anmärkningsvärd och 
pekar i riktning mot att uppgifterna är fiktiva omedvetet eller medvetet 
konstruerade. Den som konstruerar en falsk berättelse medvetet eller 
omedvetet verkar inte vara medveten om att undvikandebeteenden 
uppkommer inför obehagligheter och lägger inte in detta i berättelsen. 
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Dessutom försvåras/kompliceras konstruktionen av en falsk berättelse, om 
undvikandebeteenden skall föras in på ett trovärdigt sätt.   
 
Det förtjänar att påpekas att frånvaron av rapporterat undvikandebeteende  
försvagar även den ovan antydda möjligheten att flickan befinner sig i något 
slags konflikt med farfar.  
--- 
Det är möjligt att det finns protokoll från polisförhör eller vittnesuppgifter 
som ger mer och mer exakt information om faktorer före polisförhören än jag 
här haft tillgång till.  
 
Polisförhör 1 med B  0001-06-07, 25 min 
Utskriften är inte bestyrkt. Jag utgår här ifrån att den är korrekt.  
En granskning av det första förhöret är viktig, då barnet inte påverkats av 
tidigare polisförhör. Felaktig förhörsstrategi och/eller frågeteknik i det första 
förhöret kan få verkningar i de följande förhören, både på vilka frågor som 
ställs och på vilka svar som ges.  
 
1. Sanningsfrågan 
Frågan om att tala sanning tas inte upp med barnet i början av detta förhör. 
Att alldeles på slutet av förhöret ledande fråga "Är det sanning det du har 
sagt?" är för sent och löser inte problemet. Jämför för övrigt om frågan i 
stället skulle ha varit t ex "Kan det vara så att du minns fel?" 
 
2. Förhörsledarens övertygelse 
Det varnas allmänt i internationell facklitteratur att övertygade utredare och 
förhörsledare utgör ett svårt hot mot tillförlitligheten. I detta fall framgår 
förhörsledarens övertygelse såväl direkt genom det förutsättande sättet att 
formulera enskilda frågor och de påståenden som uttalas kring den misstänkte 
som indirekt genom urval och inriktning på frågorna.  
Ett barn uppfattar rimligen förväntningarna från en övertygad förhörsledare 
och förhörsresultatet kan bli fullt av förväntanseffekter.  
 
Att förhörsledaren varit övertygad i detta fall framstår således som ett mycket 
allvarligt hot mot tillförlitligheten. Det kan tilläggas att även om 
förhörsledaren inte så tydligt i frågor och påståenden angett sin övertygelse så 
vore det ändå ett allvarligt hot mot tillförlitligheten.  
 
3. Förhörsstrategi/innehållsstrategi 
Med förhörsstrategi avses här inriktning på frågorna eller urvalet av frågor 
som ställs. Frånsett några neutrala frågor (mest i början och slutet) är det här 
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uppenbart att frågorna inriktas och väljs utifrån antagandet att de påstådda 
sexuella övergreppen ägt rum. Andra förklaringar till barnets uppgifter till 
anmälaren ges knappast några möjligheter alls att framkomma och dessutom 
eftersträvas ingen falsifiering av anmälningsuppgifterna (vilket är nödvändigt 
för att pröva hållbarheten). Enklare uttryckt så är den innehållsliga strategin 
inte allsidig utan ensidig.  
 
Det första polisförhöret innehåller 199 avgränsade yttranden (frågor, 
påståenden eller svarsreaktioner) från förhörsledaren. Om dessa klassificeras 
upp i neutrala, sådana som gäller antagandet om sexuella övergrepp respektive 
sådana som gäller alternativa förklaringsmöjligheter, så får jag resultatet att  
 
35 st. (17,6%) är neutrala,  
 
161 st. (80,9%) rör sig kring antagandet om att sexuella övergrepp begåtts och 
söker närmare utreda dessa,  
 
3 st. (1,5%) gäller en alternativ förklaring (men jag är inte säker på att 
förhörsledaren sett det så med tanke på omgivande uttalanden från denne). 
 
Även om några klassifikationer skulle kunna diskuteras så förändrar det inte 
bilden i stort av en extremt ensidig och icke allsidig förhörsstrategi. Att det  
blivit så bör vara nära förknippat med förhörsledarens övertygelse att sexuella 
övergrepp ägt rum och denne verkar då se det som sin uppgift att få fram 
närmare preciseringar av hur de gått till utan att bekymra sig om den 
grundläggande frågan huruvida de påstådda sexuella övergreppen ägt rum.  
Det behöver knappast påpekas att logiken är cirkulär, dvs. sexuella övergrepp 
antas, evidens för dessa söks (och inga/få evidens på något annat förlopp söks) 
och vad som framkommer (styrt av utgångsantagandet) anses bekräfta 
utgångsantagandet.   
 
Vid allsidig utredning bör utredaren med barnet ta upp ett antal relevanta 
områden och omständigheter i materialet som kan peka i annan riktning. 
Exempelvis bör sådant som barnets relationer till kamrater och vuxna, 
erfarenheter på daghem och i skola och på fritid kring sexuella fenomen, 
medieexponering vad gäller sexuella fenomen, vad barnet talat med vuxna och 
kamrater om i den aktuella frågan och allmänt om sexuella frågor före 
förhören, barnets sexuella kunskapsnivå, barnets uppmärksamhetsbehov, 
barnets inblandning i konflikter med berörda personer (speciellt den påstådde 
gärningsmannen), vilka förväntningar barnet uppfattat m.m. tas upp.  
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Att åstadkomma en tillförlitlig utredning utan bredd i förhörsstrategin torde 
vara svårt eller omöjligt om det inte föreligger teknisk etc. bevisning eller 
bekännelse från förövaren.  
 
Förhörsstrategin, hur urvalet av frågor görs, torde vara mycket mer 
grundläggande och avgörande än frågetekniken, som berörs i nästa punkt, men 
även denna kan ge stor inverkan på resultatet.  
 
4. Frågeteknik 
Frågetekniken i det första förhöret ingår i den förutsättande förhörsstrategin 
som den övertygade förhörsledaren använder och är behäftad med mycket 
stora brister och allvarliga risker för påverkan. Det är inte möjligt tids- och 
utrymmesmässigt att gå igenom alla frågetekniska brister i detta och följande 
förhör utan jag kommer här att peka på några fenomen och ge vissa exempel. 
Det är även så att frågetekniska brister i början av det första förhöret kan få en 
mycket avgörande inverkan på vilka frågor som senare ställs och vilka svar 
som senare ges. Enklare uttryckt kan brister i början komma att göra stor 
skada i det fortsatta utredningsarbetet, inkl de följande förhören.  
 
Jag skall här börja med att gå igenom det material som finns efter den 
inledande neutrala fasen (som inte är helt neutral med en övertygad 
förhörsledare). Mitt exemplar har sidnr från 10 t.o.m. 19.  Förhörstexten 
kursiveras här för tydlighetens skull. Språkfel bibehålls.  
 
Uppstarten 
En bit in på sid. 11 börjar förhörsledaren på följande sätt: 
F: För det hade hänt någonting som inte var så bra. (anger förutsättning att 
det hänt någonting som inte var så bra) Då sade hon (mamma) att du hade 
skrivt ett brev till din mamma, till henne och då var det någonting. Jag vet inte 
vad som stått i brevet, jag har inte läst det. Kan du varför du skrev brevet. 
(hänvisar till mamma och brevet) 
B: För jag har inte lust att säga det. 
F: För att du ville säga det, mm. Var det lättare att skriva tycker du, mm. Kan 
du tala om vad som har hänt? (förutsättande fråga)  
 
Det är mycket olämpligt att förhörsledaren här startar med att upprepat 
förutsätta att någonting som inte var bra har hänt och dessutom riktar fokus på 
det flickan skall ha skrivit med den förutsättningen att brevet handlar om 
något som hänt. Möjligheten till alternativa förklaringar hålls inte öppen med 
denna frågeteknik. Frågan om huruvida det flickan antytt i brevet till mamman 
motsvaras av inträffade händelser skall utredas - det kan inte som här utan 
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vidare antas att det skrivna är giltigt. Dessutom kan det inte uteslutas att 
flickan tänkt sig komma med en annan förklaring, en möjlighet som troligen 
förstörs genom att gå in förutsättande på ovan citerat sätt.  
 
Ceci & Bruck (1998) konstaterar med anknytning till frågorna om övertygelse 
och förhörsstrategi följande som väl utmärker det här aktuella förhöret. 
 
"Interviewer bias influences the entire architecture of the interview." 
"Interviewer bias characterizes those interviews who hold a priori beliefs 
about the occurrence of certain events and, as a result, mold the interview to 
elicit statements from the interviewer consistent with these prior beliefs. One 
of the hallmarks of interviewer bias is the single-minded 
 attempt to gather only confirmatory evidence and to avoid all avenues that 
may produce negative or inconsistent evidence." (sid. 728)  
 
Suggestion med handlingsverb kopplade till farfar 
Med början längst ner på sid. 11 och fortsättning på sid. 12 kopplar 
förhörsledaren själv ett antal handlingsverb till den misstänkte farfadern, som 
även då och då förekommer i fortsättningen. Jag begränsar mig här till att 
redovisa förekomsten på just sid. 11 och 12. De yttranden där förhörsledaren 
övertar uttryck från flickan har jag här bortsett från.  
 
F: Vad sade han till dig? 
F: Kom han bara på dig? 
F: Vad gjorde han med dig? 
F: Gjorde han något mer än att pussas? 
F: Tog han på något ställe som du inte gillade? 
F: Sade han något till dig när han gjorde så?  
F: Du behöver inte skämmas för mig nu alltså utan berätta vad han har gjort 
precis?  
F: Vad har han gjort med dig då? 
F: Mm, gjorde han någonting med dig, mer än att pussas då? 
F: Vad gjorde han då? 
F: Tog han dig på något ställe som du inte gillade? 
F: Vad gjorde han därinne? 
 
Dessa yttranden från förhörsledaren är förutsättande eller ledande och kopplar 
repeterat handlingsverb till farfar. Här finns på en dryg sida i starten av 
förhöret 7 st. "gjorde/gjort", 2 st. "tog", 2 st. "sade" och 1 st. "kom", dvs. totalt 
12 st. 
.  
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När förhörsledaren använt "gjorde" två gånger, så börjar flickan B använda 
detta verb om farfar och använder det tre gånger på sid.12 ("gjorde-göra-
gjort").  
 
Som redan framgått är ett annat suggererande uttryck att något "hänt". Det 
förekommer 2 ggr i uppstarten på sid. 11 och 2 ggr på sid. 12. Denna av 
förhörsledaren själv införda term skall adderas till de av förhörsledaren 
införda handlingsverben.  
 
Vändpunkt och indikationer på förhörsartefakter 
På sid. 11 startar förhörsledaren som vi sett förutsättande och med stark press. 
Flickan svarar då med en som det verkar inträffad händelse där farfar kommit 
på morgonen efter ett inbrott. Enligt flickan inträffade då att farfar "hoppade 
på mig" och "hållde på". Detta följs inte upp här av förhörsledaren som 
plötsligt byter ämne och börjar fråga om vilket rum det var i och dessutom 
förutsättande frågar "Vad sade han till dig?" utan att flickan nämnt något i den 
riktningen.  
 
På sid.12 följer sedan en förhörsfas där flickan inte säger mer än att farfar 
pussats och förhörsledaren ignorerar vad flickan säger och pressar med 
ledande frågor och stark uppmaning att berätta. När förhörsledaren upprepar 
frågan om farfar gjorde något mer än att pussas, så kommer en vag vändpunkt 
i form av ett "Mm" från flickan och först en tystnad när hon får frågan "Vad 
gjorde han då?". När tystnaden inträffar förser förhörsledaren flickan för andra 
gången på denna sida med den ledande idén "Tog han dig på något ställe som 
du inte gillade?". Därpå följer ett vagt "Mm" från flickan, varefter 
förhörsledaren ger ledning genom frågan "Var var det någonstans?" och 
flickan svarar "Kissen" (ett svar som bör vara lätt att komma upp med även 
om det inte inträffat något sexuellt). Därefter ställer förhörsledaren en ledande 
två-valsfråga och flickan väljer liksom i de allra flesta fall med två-valsfrågor i 
barnförhör det sista alternativet (vilket vi vet från frågeformulärforskning är 
vanligt val vid muntlig presentation). Efter denna trevande vändpunkt kommer 
sedan under trycket från den övertygade, förutsättande, ledande och 
upprepande förhörsledaren fler och fler svar i linje med förhörsledarens 
övertygelse. Förloppet ter sig mycket misstänkt ur källkritisk synpunkt.  
 
Det här refererade fasbytet kan tolkas som att flickan genom press tvingas till 
anpassning att leverera det som förhörsledaren vill ha. Det som följer efter 
vändpunkten kan tolkas som artefakter (icke äkta svar) uppkomna genom 
förhörsstrategin och förhörstekniken, ett resultat av den starka press som 
flickan i starten och löpande utsätts för. En sådan tolkning får avsevärt stöd av 
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den internationella forskning som pekat på destruktiva effekter av felaktiga 
förhörstekniker såsom förutsättande, ledande, upprepade och pressande frågor, 
även vid betydligt mildare påverkan än som här är fallet.   
 
Eftersom det bör vara utomordentligt viktigt vad gäller värderingen av alla 
följande uppgifter från B om sexuella övergrepp, att ta ställning till vad som 
på djupet händer på sid.12 yttrande för yttrande, så återger jag här nästan hela 
sidan med mina löpande kommentarer.  
 
F: Vad gjorde han med dig? (förhörsledarens eget handlingsverb kopplas till 
farfar, förutsättande fråga) 
B: Han bara satte sig och hållde på. (allmänt, vagt svar) 
F: Vad håller han på med? (följer upp med flickan eget uttryck) 
B: Håller på och pussas och så där, men jag håller på och håller mig undan, 
men det gick inte (enda konkreta är "pussas", ospecificerat var och hur, dvs. 
fortfarande ganska vagt) 
F: Gjorde han något mer än att pussas? (försöker inte få precisering kring 
pussandet utan pressar i stället i riktning mot "något mer" och fortsätter att 
koppla handlingsverbet "gjorde" till farfar)  
B: Nej. (OBS detta motsvar, som flickan när hon utsätts för ytterligare press 
längre ner på sidan motsäger) 
F: Tog han på något ställe som du inte gillade? (ignorerar föregående svar och 
"kör över" flickan genom att ställa en dubbelt ledande fråga med dels 
handlingsverb som kopplas till farfar ("tog han") och dels "som du inte 
gillade")  
B: (Ohörbart) 
F: Mm. 
B: Han bara gjorde så. (oklart; flickan verkar här bekräfta tidigare nej-svar) 
F: Sade han något till dig när han gjorde så? Var pussade han dig? 
(dubbelfråga, som kognitivt belastar flickan; handlingsverbet sade kopplas till 
farfar) 
B: På munnen. (konkret svar på sista frågan, inget svar på den första frågan)  
F: Oj, vad tyckte du om det? (frågan är vad uttrycket "Oj" ger för budskap till 
flickan? att farfar inte borde gjort så?) 
B: Nej, jag vill inte göra det med farfar. Jag hade gjort det med en kille som 
jag tycker om. Men med en vuxen.  
F: Vad heter farfar? (neutral fråga) 
B: N N  
F: Mm, hur gammal är han? (neutral fråga)  
B: Rätt så gammal.  
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F: Har det hänt något sånt här liknande innan? (suggererar med "hänt" och 
visar att han vill höra mer) 
B: Njae... det får mamma säga något om. (en möjlig tolkning är att  
hänvisningen till mamma innebär att flickan inte har något att säga på frågan)  
F: Nej, det måste du berätta B. Försök att berätta vad du minns? (sätter stark 
press på flickan att berätta, använder orden "måste",  "försök" och "berätta" (2 
ggr), ordet måste innebär ordergivning).  
B: Det var 
F: Du behöver inte skämmas för mig nu alltså utan berätta vad han har gjort 
precis? (budskapet finns här att det gäller att berätta något som flickan kan 
tänkas skämmas för, dessutom upprepas ordet "berätta" än en gång och farfar 
kopplas till handlingsverbet "gjort") 
B: När han säger eller när vi, när, jag vet inte vad jag skall säga.....eh (kan 
inte svara, trots förhörsledarens press) 
F: Kan du ge mig något tillfälle som det  har hänt på som du minns särskilt 
mycket? (pressar flickan på ett tillfälle som hon dessutom skall minnas särskilt 
mycket, ett olämpligt extra villkor för tillfället)   
B: Nej, han har inte gjort det så många gånger så jag minns inte. (minns inte, 
trots förhörsledarens press; OBS motsägelsen i att ha en uppfattning om antal 
gånger och samtidigt inte minnas) 
F: Vad har han gjort med dig då? (pressar med förutsättande fråga)  
B: Det minns jag inte riktigt, det var ganska länge sen (minns fortfarande inte, 
trots förhörsledarens press) 
F: Mm, gjorde han någonting med dig, mer än att pussas då? (fortsätter att 
pressa efter mer genom att upprepa en tidigare fråga . "Gjorde han något mer 
än att pussas?", på vilken flickan svarat "Nej". Enligt forskningen är tendensen 
att barn ändrar svar när frågor upprepas, då de är benägna att uppfatta 
upprepningen som att de gett fel svar och det gjorde förmodligen flickan sett 
utifrån förhörsledarens övertygelse. Vi har även konstaterat denna tendens vid 
analys av polisförhör med barn på Örebro universitet) 
B: Mm. (antagligen ett vagt instämmande; en rimlig tolkning är att det 
uppkommer genom förhörsledarens repeterade press innan i sekvensen och 
genom tendensen att ändra svar, när tidigare svar inte duger; detta kan 
bedömas som vändpunkten i förhöret, efter vilken flickan söker ge 
förhörsledaren de svar denne vill ha; en mer realistisk svarsinställning kan här 
övergå till en till förhörsledarens önskemål anpassad svarsinställning; flickan 
bör vid det här laget ha begripit både vad förhörsledaren är ute efter och att 
hon inte slipper undan med de svar hon givit - dessa har ju ignorerats och hon 
har gång på gång inte respekterats utan blivit psykiskt "överkörd") 
F: Vad gjorde han då? (allmän uppföljande fråga) 
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B: Tystnad. (flickan har pressats till ett Mm och vid krav på precisering genom 
en allmän fråga, så kan hon inte säga något) 
F: Tog han dig på något ställe som du inte gillade? (förhörsledaren upprepar i 
detta tysta läge den tidigare ställda dubbelt ledande frågan som då inte ledde 
till någon ytterligare information)   
B: Mm. (antagligen vagt instämmande; nu ändrar flickan svaret även för denna 
upprepade fråga till ett vagt "Mm"; se även här tidigare kommentar om att 
barn tenderar att ändra svar när frågor upprepas) 
F: Var var det någonstans? (fortsätter pressa och ger ledtråden "var") 
B: Kissen. (anger en kroppsdel som förhörsledaren vill ha)  
F: Mm, var det utanpå byxorna eller innanför byxorna? (ledande två-
valsfråga, dvs. förser i princip B med möjligheten att "kryssa för" ett av 
alternativen) 
B: Inne. (väljer sista alternativet, vilket är vanligt vid muntlig presentation av 
flervalsfrågor) 
 
De tekniker som förhörsledaren här använt för att få fram en specifik uppgift 
om sexuell beröring är självfallet inte sakligt godtagbara och bör väl närmast 
betraktas som något slags psykisk våldsutövning mot ett barn.  
Det förekommer även många felaktiga och olämpliga inslag från 
förhörsledarens sida i resten av det första polisförhöret, men jag kan inte av 
resursskäl noga gå igenom hela förhöret och det torde inte vara behövligt då 
resten av uppgifterna rimligen bör anses otillförlitliga med den inledning av 
förhöret som här analyserats. Jag skall dock ge några få ytterligare exempel.  
 
Ytterligare några exempel på felaktig frågeteknik  
sid.13 
F: I år. Hur låg du på sängen då? (förutsättande, B har ej sagt att hon låg) 
B: Helt vanligt, låg så...ohörbart.  
 
sid.14 
F: ....Det var ishockey på TV? (detta har flickan sagt utan osäkerhet tidigare) 
B: Mm, eller annars var det fotboll, jag kommer inte ihåg....heller. (ändrar 
svar och blir osäker när det hon tidigare sagt ifrågasätts) 
 
sid.15 
F: Så här, har det varit så att du varit naken någon gång? (ledande) 
B: (ohörbart) 
F: Var någonstans? 
B: På handikapp?  (jfr svarssekvens på sid.17) 
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sid.16 
F: Har han velat att du skall röra hans snopp någon gång? (ledande) 
B: Ja. (medsvar på ledande fråga utan någon utveckling av svaret) 
F: Har du gjort det någon gång? (ledande) 
B: Ja. (medsvar på ledande fråga utan någon utveckling av svaret) 
 
sid.17 
F: Mm, du sade att en gång hade du inte kläder på dig och det var eller var 
det två gånger (stabiliserar genom att referera bakåt, vilket minskar 
möjligheter till att motsägelser uppkommer; dessutom verkar B endast ha 
instämt i förhörsledarens egen ledande fråga om nakenhet; se sekvens ovan 
från sid.15). 
B: En 
F: Och det var i?  
B: Iiii det kommer jag inte ihåg  (det är något B uppgav på sid.15 som B inte 
kommer ihåg här, vilket antyder att en förhörsartefakt, som barnet nu inte 
minns, inträffade på sid.15; det är svårare att ha kvar en minnesbild av sådant 
som inte inträffat och som bara råkat sägas) 
F: Var det i Åre? (ignorerar svaret och ger ett förslag) 
B: Det vet jag inte, njae tror inte det. (B verkar inte ha någon minnesbild alls 
av ett sådant tillfälle; även detta svar tyder på att tidigare svar varit en 
förhörsartefakt eftersom B inte kommer ihåg senare i förhöret)  
 
Sid 17 
F: Du sa 5 gånger förut stämmer det? (stabiliserar genom att bakåtreferera) 
B: Njae jag tror inte det?  
F: Är det fler? (pressar i riktning mot fler) 
B: Ohörbart...nog säkert 
F: Är det osäkert, men minst 5 gånger då? (pressar i riktning mot fler) 
B: Ja, det är nog högre 9, 8 något. (följsam till press; svarsartefakt kan 
misstänkas då B höjer efter repeterad press; detta kan jämföras med att B på 
sid.14 sagt "kanske 5" två gånger och strax efter preciserat detta till "3 gånger 
hemma, två gånger i Åre och en gång hemma då", även andra antal figurerar i 
förhören, vilket kan tyda på svarsartefakter)  
 
sid.18  
Här förekommer vad Ceci & Bruck (1998b) kallar för stereotyp-induktion, 
Barnet intalas att den misstänkte är dålig och gör dåliga saker, samt att 
förhörsledaren klart deklarerar vad han anser, så att säga utdelar dom i fallet 
utan att utredningen är klar eller varit föremål för ställningstagande.  
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"Du vet väl att vuxna inte får göra så mot barn". "han skall inte röra dig", 
"jag tycker det är ganska otäckt det som har hänt dig" etc.  
 
Dessutom får barnet bekräftelse genom beröm "du har gjort bra som har 
berättat detta för mamma".  
 
Det är viktigt att konstatera att B har med sig dessa budskap vid de följande 
förhören.  
 
sid.19 
B: Han är så bestämd. 
F. Är han sträng? (förhörsledaren leder här in barnet på ett annat begrepp än 
det som B själv använt) 
B: Ja. (instämmer på ledande fråga)  
 
Polisförhör 2 med B, 0001-06-21, 30 min 
Förhörsutskriften är obestyrkt men jag har här utgått från att den är korrekt. 
Förhöret äger rum 14 dagar efter det första förhöret.  
 
1. Sanningsfrågan 
Frågan om att tala sanning tas inte heller upp i början av detta förhör och 
nämns inte senare i förhöret heller.  
 
2. Förhörsledarens övertygelse 
Förhörsledaren är densamma som i det första förhöret. Förhörsledarens 
övertygelse att sexuella övergrepp ägt rum har som redan visats tydligt 
framgått av inbyggda förutsättningar och direkta yttranden i det föregående 
förhöret. Det framgår inte att förhörsledaren skulle ha ändrat sin övertygelse 
och uttalanden långt ner på sid. 22 och på sid. 28 bekräftar mycket tydligt 
förhörsledarens övertygelse. Frågeurvalet pekar även här på att förhörsledaren 
inte är intresserad av någon alternativ förklaring.  
 
3. Förhörsstrategi/innehållsstrategi 
Förhöret innehåller 188 avgränsade yttranden (frågor, påståenden, 
svarsreaktioner) från förhörsledaren. Av dessa är 2 st. (1,1%) neutrala och 186 
st. ( 98,9%) gäller antagandet om sexuella övergrepp. Inga frågor riktas mot 
möjligheten av alternativa förklaringar. Strategiförändringen består 
väsentligen i att de neutrala frågorna nu minimerats. Detta förhör ägnas inte åt 
att följa upp en del frågor kring alternativa förklaringar eller skapa en allsidig 
bild. Det förutsätts att de påstådda sexuella övergreppen ägt rum, vilket ju inte 



 17

skall förutsättas utan utredas. Se kommentarerna till det första polisförhöret på 
denna punkt.  
 
4. Frågeteknik 
Förhörsledaren använder här en uppstart som liknar den i det första förhöret 
och anknyter till brevet till mamma. Inte heller i detta förhör försöker 
förhörsledaren få klarhet i hur brevet kommit till, var det skrevs, av henne 
själv enbart eller ihop med någon, hur hon hade tänkt dessförinnan osv. Inte 
heller följer förhörsledaren det minsta upp ett anmärkningsvärt yttrande från 
B: "Knulla, men mamma hade bara sagt att man bara sög på snoppen och 
så". Detta yttrandet tyder på att B på något sätt skulle kunna ha påverkats av 
mamma, men följs inte upp. 
 
Det visar sig här att B säger sig inte komma ihåg vad som stod i brevet, vilket 
kan innebära att det inte gällde något som inträffat, då ju minnet har starkt stöd 
av vad som inträffat. I stället för att söka undersöka detta med att B inte 
kommer ihåg närmare så läser förhörsledaren upp brevet. Detta kan då bidra 
till stabilisering av uppgifterna, hindra att ytterligare motsägelser uppkommer. 
Efter uppläsningen frågar förhörsledaren och sekvensen är följande: 
F: Har det hänt någon gång? (ledande genom brevet) 
B: Ja. (medsvar utan utveckling av svaret)  
F: Var har det hänt någonstans? 
B: Det kommer jag inte ihåg.  (minns inte plats för något som skall vara 
inträffade sexuella övergrepp)  
F: Har det hänt i ditt hus, har det hänt hemma hos farfar?  (använder tidigare 
information, ledande bekräftelseteknik, som stabiliserar och minskar 
uppkomst av motsägelser)  
B: Ja, jag vet inte jag kommer inte ihåg. (trots att det nu inte rör sig om fri 
erinring utan om mer lätt tillgängligt igenkänningsminne (av det som finns i 
frågan) så säger sig B inte komma ihåg, vilket inte ter sig rimligt om 
övergreppen faktiskt inträffat; förhörsledaren följer dock inte alls upp denna 
anmärkningsvärda omständighet) 
F: Har det hänt i Åre på toaletten där? (förhörsledaren nyttjar återigen 
ledande bekräftelseteknik och söker stabilisera och minska uppkomst av 
motsägelser)  
B: Nä. (även här rör det sig om mer lätt tillgängligt igenkänningsminne i och 
med att förhörsledaren nämnt toaletten i Åre; det ter sig inte rimligt att det 
faktiskt skulle ha inträffat sexuella övergrepp där och situationen tyder på att 
tidigare svar varit artefakter, dvs. produkter av påverkande frågeteknik; det har 
inte framkommit att flickan skulle ha drabbats av retrograd amnesi 
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(bakåtriktad minnesförlust) vilket vore en möjlig alternativ förklaring till att 
hon inte minns vad som sagts i förhöret 14 dagar tidigare.) 
F: Det har det inte. 
B: Jo det har det. (ändrar svar till det förhörsledaren vill ha; det kan vara så att 
förhörsledarens övertygelse och förväntan här får effekt) 
F: Det har det. Hur har han gjort med dig då? (kopplar ledande handlingsverb 
till farfar) 
B: Vad menar du? (verkar inte förstå frågeställningen; jfr tidigare svar där B 
inte verkar minnas något kring vad hon tidigare sagt hänt) 
F: Vad har han gjort på dig, när det gäller det här med munnen? Har han 
slickat på dig? ( mycket ledande genom handlingsverb kopplat till farfar plus 
"munnen" plus "slickat"; förhörsledaren verkar genom detta starkt ledande 
förfarande för att likartade uppgifter kan uppkomma i det andra förhöret)  
B: Ja. (instämmer utan vidareutveckling av svaret) 
F: Var har han slickat? (förhörsledaren frågar om det han själv fört in i 
ledande fråga) 
B: I kissen. (förhörsledaren  har nyss läst upp "slickar på min kiss" från brevet 
och uppgiften blir stabil) 
F: Vad har du gjort med honom då? (förutsättande fråga, kopplar 
handlingsverb till farfar) 
B: Slickat på hans. (förhörsledaren har nyss läst upp från brevet "Jag slickar 
på snoppen" och uppgiften blir stabil) 
F: Hur har det hänt, kan du berätta för mig? 
B: Jag kommer inte ihåg riktigt. (även denna oförmåga att konkretisera något 
tyder på att det kan vara bara ord för B och att äkta minnesbilder inte finns) 
F: Har han bett att du skall göra så eller har du bara gjort så? (ledande två-
valsfråga, där B kan kryssa för det ena alternativet) 
B: Han har bett. (väljer det första alternativet som ger henne mindre ansvar 
för det som antas ha hänt)  
F: Han har bett. Vad har han sagt då?  (förutsätter att han sagt något, det går 
att be även med gester och ansiktsuttryck) 
B: Det kommer jag inte ihåg, jag kommer inte ihåg det. (återigen minns inte B 
och frågan är hur B kan minnas att farfar bett när hon inte minns vad han sagt 
eller att han inget sagt utan bett på annat sätt)  
F: Nej men, försök nu B för det är väldigt viktigt för att du skall kunna gå 
igenom det här och må bra sen och glömma det här, så måste du ändå berätta 
det för någon och då tycker jag det är lämpligt att du berättar det för mig. 
Kan du berätta om en gång när han, när du var tvungen att suga på hans 
snopp, det måste du minnas? (även förhörsledaren tycker att det är för lite 
flickan kommer ihåg och visar sitt missnöje och tar till ett mycket pressande 
uttalande med uttryck som "försök nu", "väldigt viktigt", "måste du berätta", 
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"berättar det för mig", "berätta om en gång", "måste minnas". Dessutom 
förutsätter förhörsledaren att det finns en gång då B "var tvungen att suga på 
hans snopp". Förhörsledaren regisserar här fram en psykologisk bas för 
uppkomst av felaktiga uppgifter, förhörsartefakter. Dessutom sitter 
förhörsledaren här helt fast i sin övertygelse att sexuella övergrepp skall ha 
inträffat och vill enbart ha fram uppgifter som bekräftar, inte uppgifter som 
skulle falsifiera att sexuella övergrepp inträffat. Det hade här varit rimligt att 
försöka undersöka med flickan hur det kom sig att hon inte minns något utan 
att först få ledtrådar och på en del frågor inte minns trots att hon fått 
ledtrådar.) 
B: Jag vet inte.... 
F: Nej. Berätta någon gång i Åre när det hände det här, som du skrivet på 
brevet. (pressar med "berätta", hävdar att det som står i brevet skulle ha hänt i 
Åre, vilket flickan inte sagt i tidigare sekvenser)  
B: Vi, jag och R och C. Det var en annan C gick och badade och sen gick dom 
själva sen gick vi dit. (svar efter stark repeterad press; observera frånvaron av 
detaljer kring hur det gick till) 
F: Vart gick ni till? 
B: Till handikapp. (förhörsledaren har själv nyss sagt "Har det hänt i Åre på 
toaletten där?")  
 
Den här återgivna långa sekvensen ur förhörets inledning kan liksom 
sekvensen från det första förhörets inledning utan vidare betecknas som   
förhörsteknisk katastrof. Det går inte att ta fram någon tillförlitlig information 
med sådan defekt strategi och teknik. Det kan betvivlas att flickan här skulle 
ha kommit upp med några uppgifter ö.h.t. om inte förhörsledaren hållit fast vid 
sin övertygelse och bedrivit omfattande ledtrådsgivning och press. 
Förhörsledaren gör det inte möjligt för alternativa förklaringar att framkomma.  
 
Jag skall begränsa mig till några ytterligare enstaka exempel ur förhöret, som 
dock redan är grundligt förstört ur tillförlitlighetssynpunkt genom den 
återgivna  sekvensen från inledningen.  
 
sid.25 
F: Då var du 8 år. Var var det någonstans då? 
B: Det kommer jag inte ihåg. (minns inte plats för sexuella övergrepp) 
F: Var det hemma hos dig eller hemma hos farfar? (ledande två-valsfråga; ger 
ledtrådar som är i linje med vad som sagts tidigare)  
B: Ja, det kommer jag inte ihåg.  
F: Det kommer du inte ihåg. Vad var det som hände då? (ignorerar svaret och 
begär att B skall redovisa något hon sagt sig inte komma ihåg) 
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B: Jag kommer inte ihåg för det var så länge sen. Jag kommer inte ihåg 
någonting där. (står fast vid att hon inte minns) 
 
sid.26 
F: Jag frågade förra gången ja. Har han varit emot med sin snopp mot din 
kiss, har han försökt det någon gång? M.m. Vad har du sagt då? (ledande 
dubbelfråga, den sista frågan förutsättande) 
B: Jag sa ju bara, lägg av.  
F: M.m. Han har liksom inte varit inne utan bara emot lite grann? (ledande 
två-valsfråga) 
B: Jo lite grann var han. (medsvar på ledande fråga där frasen "lite grann" i 
frågan upprepas; B väljer det sista alternativet i två-valsfrågan) 
 
sid. 26 
B: Jag har inte räknat. 
F: Nej. Är det mer än fem? (ledande; anger antal och pressar efter mer) 
B: Nej. 
F: Är det tre eller någonting? (ledande; anger antal) 
B: Mellan där. (svaret avviker från det första förhörets svar, där det talades om 
8-9 gånger) 
 
sid. 28 
F: .....Du har tyckt att det varit hemskt och du har inte vetat vad du skall göra? 
Nej men jag skall hjälpa dig med detta förstår du, så att farfar aldrig skall 
göra så med dig. (talar om för B vad hon tycker och tänker; deklarerar sin 
övertygelse inför flickan)  
 
Polisförhör 3 med B, 2001-09-14, 1 tim 27 min 
Detta förhör har genomförts av en annan förhörsledare drygt tre månader efter 
det första polisförhöret. Förhöret är orimligt långt. De andra två förhören har 
legat vid en halvtimma, vilket bör vara maximum för den aktuella åldern 
enligt vad vi fått fram från  9-åringar själva vid undersökning på Örebro 
universitet. Utskriften är inte bestyrkt men jag utgår från att texten är korrekt.  
 
1. Sanningsfrågan 
I detta förhör tas frågan om att tala sanning upp av förhörsledaren 
inledningsvis. Det är dock så att i de två tidigare förhören har denna fråga inte 
tagits upp inledningsvis. På slutet tar förhörsledaren upp sanningsfrågan på 
ledande sätt ("är det sant?").  
 
2. Inlärning i tidigare förhör 
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Barnet har tidigare genom förhörsledarens påverkan genomgått inlärning av 
uppgifter i tidigare förhör, där förutsättande strategi, förutsättande, ledande 
och upprepade frågor har använts. När flickan inte har kommit ihåg så har 
förhörsledaren ibland sett till att hon fått "rätt" ledtrådar. Allt detta som jag 
tidigare exemplifierat kan naturligtvis inte göras ogjort eller avläras när en ny 
förhörsledare tar vid i det tredje förhöret.  
 
3. Förhörsledarens övertygelse 
Att döma av frågeurvalet och sättet att ställa frågor utgår även denna 
förhörsledare från övertygelsen att sexuella övergrepp ägt rum. Det är även så 
att förhörsledaren avkunnar en som det verkar övertygad dom över farfar. "Du 
vet att det du berättar nu det innebär ju att farfar får sitta här i fängelset".  
 
4. Förhörsstrategi/innehållsstrategi 
De första 23 sidorna av nästan 29 hela sidor har ett innehåll som gäller 
antagandet att sexuella övergrepp ägt rum. På sid. 15 finns en kort bit där 
flickan B själv tar upp frågan om vad som förmodligen är pornografisk film 
hon sett, men detta är inget som kommer upp genom att förhörsledaren tar upp 
det. Med start på nedre delen av sid. 23 och slut på nedre delen av sid. 28 tas 
några frågeställningar upp som verkar härröra från en eller kanske två 
advokater (det framgår inte vilka som varit där). Dessa frågeställningar kan 
tolkas som hänförliga till alternativa förklaringsmöjligheter, bl.a. berörs B:s 
relation till farfar och moderns sambo. Det är rimligt att dessa frågor tas upp, 
men de kommer upp väl sent i förhörsserien och på slutet i ett orimligt långt 
förhör. Jämfört med all den tid och energi som i tre förhör satsats på 
antagandet att sexuella övergrepp begåtts, så blir denna insats i riktning mot 
alternativ relativt marginell. Fortfarande är flera områden föga utredda och 
flickans utsagor om sexuella övergrepp har pressats fram i stället för att 
löpande prövas vad gäller alternativa förklaringar.  
 
5. Frågeteknik 
Det har framgått att förhörsstrategin är densamma som i de tidigare förhören, 
men frågetekniken är mer återhållsam. Dock förekommer en hel del 
felaktigheter i frågetekniken. Med tanke på inverkan av flickans tidigare 
inlärningshistoria finner jag det inte så meningsfullt att förlänga yttrandet med 
att här redovisa granskade sekvenser. Förhörsledaren håller fast vid samma 
antagande som tidigare förhörsledare och genomför ett ensidigt förhör.  
 
 
Fenomen i svarsmaterialet 
Jag skall här kort och relativt allmänt beröra några fenomen i svarsmaterialet.  
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1. Medsvar 
Att flickan instämmer på många ledande frågor är uppenbart och det är ett väl 
känt fenomen att så kan ske. Det bör även observeras att instämmandena ofta 
är korta utan vidareutveckling/precisering av svaret. Ett svar på en ledande 
fråga anses otillförlitligt och i synnerhet om det är vagt eller inte är 
vidareutvecklat. Detta beror på den höga felrisken, inte på att sådana svar 
alltid är felaktiga. Det är dock svårt att säga när ett instämmande svar är 
felaktigt och när det är riktigt.  
 
2. Motsvar 
Det förekommer att flickan här och var ger motsvar på förhörsfrågor. Detta 
visar att hon inte är extremt lättsuggererad i frågesituationen. Motsvaren bör 
dock även ses i relation till förekommande pressande/påstridig frågestil som 
flickan kan behöva sätta gränser för då annars den kognitiva belastningen vad 
gäller att tänka ut svar skulle bli för stor. Exempelvis är det enklare att svara 
nej på frågan om farfar sade något än att svara ja, då flickan i så fall vet att 
hon får som nästa fråga att redogöra vad han sade. Det kan även vara så att 
flickan i vissa situationer åtminstone sitter med minnesbilder (sanna eller 
falska) som hon motsvarar i relation till. I en del situationer i förhören verkar 
det inte finnas några minnesbilder. Det är naturligtvis möjligt att avge ett 
felaktigt motsvar medvetet eller omedvetet. Motsvar anses inte uppkomna 
genom suggestion från frågan. Motsvar anses ofta ha ett visst sakligt värde vid 
hypotesprövning för att falsifiera hypoteser och kan i det syftet användas 
medvetet i t ex förhör.  En utredare kan framföra ett påstående för att se om 
det kommer att få ett motsvar. Ett medsvar däremot ger föga i sak, särskilt om 
det är vagt. Är det äkta eller en effekt av suggestionen?  
 
3. Ändrade svar 
Det förekommer i materialet att flickan först ger ett svar och sedan ändrar 
svaret. Enligt forskning så inträffar ändring av svar ofta vid upprepning av 
frågor, press eller annan påverkan. Om ett svar ändras efter påverkan så bör i 
allmänhet det först avgivna svaret anses tillförlitligare.  
 
3. Att inte minnas 
Det förekommer på ett antal ställen i förhören att flickan anger sig inte komma 
ihåg något som efterfrågas. Detta skulle kunna betyda att det finns något som 
inträffat som glömts bort. Men det kan även betyda att det inte inträffat något 
utan att det enbart har uppgivits att något inträffat eller att ett falskt minne 
varit förhanden. Det bör påpekas att det är lättare att glömma bort något som 
man enbart uppgivit i t.ex. ett tidigare förhör eller till en person tidigare än 
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något som faktiskt inträffat. Om mycket centrala händelser som en person 
rimligen borde komma ihåg har glömts bort efter t.ex. några månader, så bör 
det föranleda skepsis kring huruvida händelserna inträffat.  
 
4. Instabilitet/motsägelser 
Det förekommer inom och mellan förhören ganska mycket 
instabilitet/motsägelser i lämnade uppgifter. Det gäller dels att olika uppgifter 
om samma händelse lämnas, men också att det vid ena tillfället lämnas 
uppgifter och att flickan vid ett annat tillfälle (i samma eller annat förhör) inte 
minns saken. Ett visst mått av instabilitet förekommer även i sanna uppgifter, 
t.ex. beroende på glömska och förändringar av minnen. Det är dock ägnat att 
inge skepsis när instabiliteten är omfattande och gäller sådant som huruvida 
centrala händelser ö.h.t. inträffat eller inte eller innebär att nya händelser läggs 
till som det funnits gott om möjligheter att tidigare berätta. Instabilitet kan 
lättare uppkomma om händelser inte inträffat utan enbart uppgivits. Det kan 
då vara lätt att glömma vad man sagt tidigare i samma förhör eller i 
föregående förhör. Instabilitet kan även uppkomma genom olämplig 
förhörsteknik, t.ex. upprepade frågor eller press.  
 
Sammanfattande bedömningar 
1. I de två första polisförhören har frågan om att tala sanning inte berörts 
inledningsvis. 
 
2. Båda förhörsledarna som arbetat med förhören har samtidigt haft 
övertygelsen att barnet varit utsatt för sexuella övergrepp. Detta medför stor 
risk för förväntanseffekter enligt vad vi vet från forskning om sådana.  
  
3. Förhörsstrategin i de tre polisförhören är inte sakligt godtagbar då den föga 
gett möjlighet för alternativa förklaringar att framkomma. Förhörsstrategin 
brister i allsidighet och kritiskt förhållningssätt.  
 
4. Frågetekniken i de två första förhören är som påvisats av katastrofal art med 
mängder av förutsättande, ledande, upprepade frågor samt press i övrigt (t ex 
uppmaningar och order), ignoreranden av sådant barnet sagt och uttalanden av 
värderingar och egenhändiga domslut kring farfadern. Det står klart att 
förhörsmaterialen beroende på de grava bristerna i strategi och teknik bör 
avvisas ur källkritisk synpunkt sett.  
 
5. Det finns i svarsmaterialet ett antal fenomen som är ägnade att inge skepsis 
rörande svarsmaterialets tillförlitlighet, nämligen sådant som instämmanden 
på förutsättande/ledande frågor, ändringar av svar, uppgivna minnesbortfall 
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kring centrala uppgifter och avsevärt mått av instabilitet/motsägelser i avgivna 
svar/uppgifter.  
 
6. Flickan verkar inte ha uppvisat någon spontan rapportering av 
undvikandebeteenden vad gäller övergreppssituationer eller undvikande av 
farfar.  
 
7. Det har påvisats med stöd av forskning att en möjlig alternativ förklaring till 
uppkomsten av uppgifterna om sexuella övergrepp är moderns förväntningar 
och eventuellt i kombination med att flickan tagit del av pornografisk film. 
Det är dock möjligt att andra okända eller bara vagt antydda faktorer kan 
finnas med i uppkomstbilden. Eftersom frågan om alternativa förklaringar i 
stort ignorerats i polisförhören är det material som finns i denna riktning ringa.  
 
8. Det mig tillställda, dock begränsade, materialet verkar vara väl förenligt 
med en alternativ tolkning att de påstådda sexuella övergreppen inte inträffat 
och att uppgifterna uppkommit på annat sätt.  
 
9. En allmän utredningsmetodisk kommentar är att man ur logisk synpunkt 
sett i ett fall som detta inte enbart eller nästan enbart bör söka bekräfta en enda 
hypotes/tolkning utan även med stor ansträngning arbeta med minst en 
mothypotes/alternativ tolkning och, inte minst viktigt, söka att falsifiera 
aktuella hypoteser/tolkningar. Vad gäller argument, sakförhållanden och 
uppgifter som kan ge stöd åt såväl en föredragen tolkning som en alternativ 
tolkning, så bör de inte användas godtyckligt för att ge stöd åt den föredragna 
tolkningen. 
 
Efterskrift 
Mitt yttrande ingavs till  hovrätten och jag hördes som sakkunnig.  
Hovrättens bedömningar, givetvis baserade på den totala informationen i 
fallet, resulterade i friande dom.   
 
Tankefel: en summering 
Flera tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Hardman, 2009; Reisberg, 2010) 
förekommer eller antyds i utredningsmaterialet. Olika beteckningar kan 
överlappa eller avse samma tankefenomen.  
 
- alternativa  hypoteser utreds inte och utredningsarbetet bedrivs utifrån en och 
endast en övertygelse 
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- cirkulär ”logik, dvs. metodiken är sådan att bekräftelse söks på en 
utgångsföreställning och genom diverse metod- och tankefel kommer 
utgångsföreställningen att framstå som bekräftad. Bland annat används 
undvikande av alternativa hypoteser och tolkningar, undvikande av 
motevidens, påverkan av barnet så bekräftande svar uppkommer, ensidigt 
sökande efter bekräftande uppgifter, ensidigt tolkande, undvikande av 
allsidigt utredande. ” 
 
- doktrinen om nollpåverkan. dvs. utredaren begriper inte att barnets svar 
påverkas av den olämpliga frågetekniken och av förhörsledarens egen 
övertygelse och förväntan.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- hypotesprövningsfel, dvs. vad gäller den enda hypotesen (egentligen 
övertygelsen) så söks bekräftelse och påverkas barnet att ge bekräftelse 
samt undviks att söka motevidens. Vid utredning av en hypotes måste 
undersökas om den låter sig falsifieras (fällas), något som här ignorerats.  
 
- imperfecta enumeratio, dvs. alternativa hypoteser, tolkningar, orsaker etc. 
övervägs inte varför förbiseende av korrekt eller bästa alternativ kan ske.  
 
- inlärning i förhören ignoreras 
 
- källkritiska misstag, dvs. påståenden godtas utan kritisk prövning, t.ex. 
genom prövande frågor 
 
-  sanningsfrågan ignoreras rörande ett barns svar. Det är inte givet att  
barnet är införstått med att det är sanning i vuxen mening som gäller.  
Ett barn kan t.ex. tro att det viktiga är att svara det polisen vill höra.  
 
- övertygelsefixering, dvs. förhörsledarnas övertygelse stör alla operativa 
moment i utredningsarbetet såsom vilka hypoteser som utreds, vilka frågor 
som ställs, hur frågor formuleras, hur svar tolkas löpande i förhören osv.  
 
Fler tankefel kan tänkas ha förekommit.  
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