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Sammanfattning.  Inledningsvis behandlas utredningsmetodiska frågor i några allmänna 
avsnitt. Syftet är att klargöra utredningsmetodiken i främst två polisförhör med ett litet barn 
där misstanke om sexuella övergrepp uppkommit i samband med vårdnadstvist.  I 
förundersökningen förekommer även barnteckningar och anatomiska dockor. I förhören 
förekommer en stark fixering vid ordet ”pickar”, men det blir inte klarlagt vad barnet menar 
med ordet.  Förhörsstrategi och frågeteknik framstår som extremt osakliga. Ett antal 
tankefel specificeras.  
 
Bakgrund 
Advokat AA har 0002-09-23 gett mig i uppdrag att avge ett sakkunnigyttrande främst 
inriktat på förhörsmaterialet (inkl anmälan) med målsäganden i förundersökningen och med 
inriktning på utredningsmetodik, uppkomstbetingelser och tillförlitligheten hos centrala 
utsagor. 
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i ärendet berörda personer och jag har 
inte haft kontakt med någon utöver advokat AA med anledning av uppdraget, vilket 
genomförts utifrån befintliga dokument.  
 
Jag har haft tillgång till följande material: 
- Förundersökningsprotokoll med polisförhör m.fl. handlingar, 
 daterat 0002-01-25, 91sidor, samt tillhörande videoband med polisförhör med 
målsäganden.   
 
Av sekretesskäl används bokstavskoder för de berörda familjemedlemmarna.  
Den första händelsens årtal har satts till 0000 och efterföljande år till 0001 osv.  
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Den grundläggande utgångspunkten vid granskningen är att föreskriften om "saklighet och 
opartiskhet" (RF 1 kap 9§) samt objektivitetsprincipen vid förundersökning i RB 23 kap 4§ 
skall vara tillgodosedda i förundersökningen. Enligt objektivitetsprincipen skall även sådant 
som talar till den misstänktes fördel eftersökas och redovisas.  
 
Jag utgår från vedertagna principer för saklighet i kritisk-vetenskaplig verksamhet, 
inklusive logik, mätteori och källkritik (se t ex Edvardsson, 1996; Edvardsson, 1998abc; 
Nunnally, 1967). Vidare utgår granskningen från forskningsresultat och kritisk diskussion 
inom internationellt publicerad forskning inom psykologi och i viss mån annan forskning. 
Granskningen bedrivs med textanalys. För mer detaljer hänvisas till min högskolelärobok 
"Kritisk utredningsmetodik"  (Liber, 1996; rev. uppl. 2003).  
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Begreppet "tillförlitlighet" används och kan enligt sedan många år etablerad psykologisk 
mätteori (t.ex. Nunnally, 1967 och många andra) uppdelas i två aspekter, som båda måste 
beaktas vid en bedömning av tillförlitlighet hos utsagor. 
 
1. Reliabilitet, dvs.  stabilitet, hos utsagor. Om utsagor förändras på ett betydelsefullt sätt 
och i synnerhet om de motsäger varandra så föreligger inte tillförlitlighet. Att mätvärdet blir 
samma eller nästan samma vid upprepad mätning är ett grundläggande krav i många 
vetenskapliga sammanhang.  
 
Enbart stabilitet vid upprepningar av utsagor är inte tillräckligt för att en utsaga skall 
bedömas som tillförlitlig. Även icke ifrågasatt validitet enligt punkt 2 krävs, annars skulle t 
ex en upprepad mätning med samma värde eller ett med samma betydelse flera gånger 
upprepat felaktigt uttalande anses tillförlitligt utan vidare trots någon eller några 
omständigheter som leder till allvarligt ifrågasättande.  Om till exempel en förutsättande 
fråga ställs flera gånger och erhåller samma svar så råder visserligen stabilitet, men inte 
validitet.   
 
2. Validitet, dvs. en utsagas överensstämmelse med faktiska förhållanden, med vad som 
faktiskt har hänt eller är fallet. I vissa fall kan det vara möjligt att kontrollera validiteten hos 
utsagor mot andra säkra uppgifter. I många fall är det inte möjligt att fastställa om en utsaga 
är giltig eller inte. Vid bedömning tas då hänsyn till vilka felkällor eller hot mot validiteten 
som föreligger i det aktuella fallet. Föreligger felkällor och hot av betydelse kan en utsaga 
inte anses tillförlitlig enligt vetenskapligt synsätt. 
 
Om en utsaga bedöms som tillförlitlig så innebär detta inte nödvändigtvis att den 
överensstämmer med faktiska förhållanden, t ex kan det finnas problem kring utsagan som 
inte är kända. Om en utsaga bedöms som otillförlitlig så innebär detta inte nödvändigtvis att 
den är felaktig. En utsaga kan någon gång vara korrekt även om det föreligger 
omständigheter som bör leda till att den förkastas. När vi inte har säker kännedom om vad 
som faktiskt hänt används omständigheter hos och kring utsagan för att avgöra frågan om 
tillförlitlighet/otillförlitlighet hos uppgifter.  
 
Källkritiska kriterier 
Inom historievetenskaplig källkritik (se för en kort historisk översikt Nationalencyklopedin 
under "källkritik", där professor Odén skrivit) tillämpas sedan seklets början vissa 
källkritiska kriterier och principer vid tillförlitlighetsbedömning av historiska uppgifter (se 
t.ex. Erslev, 1926/1958; Dahl, 1967; Nilsson, 1973; Torstendahl, 1978; Weibull, L., 1913; 
1948-49; Hultgård, 1997). Inom beteendevetenskapen har Scharnberg (1993, 1996) 
tillämpat källkritiska kriterier vid tillförlitlighetsbedömning liksom jag själv (Edvardsson, 
1996; 1998ac). Även i juridiska sammanhang förespråkas uppenbarligen källkritik (se t.e.x 
Gregow, 1996, angående krav på uppgifter vid incestmål).  
 
Historikern Torstendahl (1978) hävdar om de källkritiska kriterierna att de ger  
"vetenskapligt grundad anledning att misstänka att vissa påståenden kan vara falska. 
Däremot kan man ofta inte hävda, att de utmönstrade påståendena är falska." 
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Enligt Torstendahl (1978) gäller  
 
"Källkritiken är en sållningsprocedur. Den säger inte 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 med utgivna arbeten om källkritik: 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) beskrivit 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.   
 
Grundprincipen i den granskningsmetod baserad på kritisk-vetenskapliga grundprinciper 
och speciellt på internationellt etablerad psykologisk mätteori och etablerat källkritiskt 
tänkande, som här används, kan kort sammanfattas på följande sätt: 
 
Om betydelsefulla risker och hot mot tillförlitligheten påvisas vad gäller lämnade uppgifter 
(utsagor), så skall uppgifterna förkastas.  
 
Jag företräder här ett så långt metodiken och min förmåga medger strikt kritiskt-
vetenskapligt synsätt och mitt sakkunnigyttrande skall inte uppfattas som att jag gör något 
uttalande i frågan rörande vad som faktiskt har hänt, skuldfrågan etc. Jag fäster endast 
domstolens uppmärksamhet på några viktiga frågor rörande utredningsmetodik, 
uppkomstbetingelser och tillförlitlighetsbedömning i det mig tillställda materialet. 
Arbetssättet påminner härvid i princip om det som tillämpas av Svensk bilprovning, 
revisionsbyråer, hälsokontrollerande läkare, byggnadsinspektörer etc., när de prövar bilar, 
ekonomihantering, människors hälsa, byggnader m.m. med avseende på hållbarhet, 
korrekthet etc. Även kvalitetskontrollerande granskningar och oppositionsförfaranden vid 
universiteten rörande avhandlingar, rapporter, uppsatser m m ansluter i stor utsträckning till 
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den allmänna granskande metodiken i samhället. Besluten om vad som skall göras i 
anledning av vad som framkommit vid granskning åvilar ofta andra än granskarna, t ex 
ägare, försäkringsbolag etc. Jag framför i linje med den här antydda inom många 
samhällsområden vedertagna granskande traditionen ett antal anmärkningar och 
påpekanden rörande utredningsmetodik och tillförlitlighet. Arbetssättet torde vara i linje 
med hur HD ser på den sakkunniges roll (NJA, 1992, 67, sid. 465): 
 
"Experterna kan bl.a. bidra med nyttig bakgrundsinformation och fästa rättens 
uppmärksamhet på möjliga felkällor".  
 
Felkällor kan finnas i såväl utredningsmetodiken som rörande de uppgifter som lämnats. 
Det är därför nödvändigt att granska utredningsmetodiken för att klargöra 
tillförlitlighetsfrågorna.  
 
Domstolen svarar enligt detta synsätt givetvis själv för den samlade utredningen och 
bedömningen i målet.  
 
Jag förutsätter att det refererade förhörsmaterialet finns tillgängligt för användare i 
rättsprocessen och kommer att  koncentrera mig på huvuddragen i det befintliga materialet 
och återger inte alla exempel i materialet.   
 
Först tar jag upp några allmänna utredningsmetodiska områden som är relevanta i detta fall, 
därefter går jag in i det konkreta materialet. Det är möjligt, men inte lämpligt, att gå förbi 
de allmänna avsnitten direkt fram till mina anmärkningar med start på sid. 21. 
  
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.  
 
I. Allmänna frågor 
I detta avsnitt kommer jag mycket summariskt att allmänt beröra vissa frågor som 
kommer att aktualiseras i det konkreta fallet. I ett annat konkret fall kunde det varit 
delvis andra områden som det funnits anledning att kort ge en bakgrund om.  
 
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; 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 enda 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 
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inträffat, sök stöd ensidigt och 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 de framtagna evidensen. 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 
som sådan och mot alternativ. 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.  
 
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 med medveten osäkerhet i bakgrunden) 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/tolkas 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 ospecifika 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”). 
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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.  
 
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) 
(Översättning: Barn på denna åldersnivå vill vanligen säga det som för dem 
betydelsefulla vuxna vill höra. Allt eftersom deras förmåga att dra slutsatser förbättras 
skaffar de sig färdighet i att avläsa vuxnas avsikter och önskningar. Sanningsenligheten 
i vittnesmål kan undergrävas när barnet säger vad han eller hon tror att en betydelsefull 
vuxen vill höra.) 
 
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 
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"must collect data without having preconceived conclusions about whether the child 
was or was not abused" (p 92). (Översättning: måste samla uppgifter utan att ha 
förutfattade meningar om huruvida barnet har eller inte har blivit utsatt för övergrepp) 
 
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 på Örebro universitet med grupper som 
rutinerade utredare, nybörjar studenter, föräldrar och tioåriga barn som bedömare låg 
resultaten  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 t ex gråt kan användas även i övertalande 
och bedrägliga syften av 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 trovärdighet etc. Även vuxna använder gråt på detta sätt, 
till och med vid examination på universitet. Gråt och liknande tecken 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". (dvs experter har 
mycket svårt för att avgöra om någon ljuger) 
 
"Rates of false positive classification have been shown to be many times greater than 
the rates of false negative classification." (dvs många gånger fler fall bedöms felaktigt 
som äkta än de fall som felaktigt bedöms som falska) 
 
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." 
(dvs domstolar bör vara högst försiktiga vad gäller att förlita sig på experter i mål 
rörande påstådda sexuella övergrepp på barn och praktiker bör vara ärliga mot 
domstolarna rörande frånvaron av diagnostisk precision i sådana fall.) 
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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. 
Detta förutsätter att bedömaren inte är partisk, har en fix övertygelse etc.  
 
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 sammanhang, 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 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" (precisionen är fortfarande alltför dålig för att 
tillåta rättslig tillämpning). 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 
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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. Förhör kan fungera som 
inlärningstillfällen.  
 
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 tre 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 samt  
- dels genom ledtrådar och inlärning i utfrågningar av t ex socialsekreterare, kuratorer, 
psykologer och förhörsledare.  
 
Tillgången på information kring rollen är idag så omfattande att åtminstone en del  
personer klarar av att med dess hjälp spela rollen på ett trovärdigt sätt. Detta skapar en 
situation med en svår utredningsproblematik: att hitta tillförlitliga sätt att 
skilja på äkta och icke äkta påståenden om sexuella övergrepp.  
 
 
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." 
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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 
ibland 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.  
                   blickar, ansiktsuttryck, gester, hållning, beröringar av den    
                   förhörde, rörelser/förflyttningar, avstånd till den förhörde 
                -  inställningen hos andra personer som sitter med eller står nära  
                   barnet i anslutning till förhören 
                - rumsliga och tekniska förhållanden, t ex närvaro av  
                   lekobjekt, ritmateriel, möbleringens art och utformning  
                   mm 
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Vid ett svar på en viss fråga nr n råder en situation enligt  
figur 1 varvid ett svar på en fråga (Svar n) kan påverkas 
av alla föregående faktorer, frågor, svar och reaktioner från förhörsledaren.  
 
                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. 
Alla föregående faktorer, frågor, svar och förhörsledarreaktioner kan tänkas inverka på 
svaret på fråga n.  
                  
 
 
Det går inte 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 bekräftas, 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. 
 
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)  (dvs. en  anpassning för att vinna gillande och i närvaro av 
observerande personer så är beteenden som  skapar socialt gillande eller undviker socialt 
ogillande  mer vanliga) 
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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" (källförväxlingsfel) 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 det material och 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 förordas. Pressande frågor 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 
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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 (Edvardsson, Axelsson, Björck, & 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 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 
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yttrande) som anledningar att förkasta uppgifter (se även Raskin & Esplin, 1991). En stor 
mängd intervjutekniska frågor rörande barn tas upp i ett nyligen utkommet viktigt arbete av 
Poole & Lamb (1998).  
 
Även genom forskning rörande frågeformulering i intervju- och enkätundersökningar har vi 
idag en omfattande kunskap om hur små variationer i frågors formulering påverkar  
svaren (för en färsk forskningsöversikt, se t ex Krosnick, 1999). Exempelvis inverkar 
ordningsföljden mellan de färdiga alternativen i flervalsfrågor på benägenheten att välja de 
olika alternativen - vid muntlig presentation finns en tendens att välja det sista alternativet.  
Muntliga flervalsfrågor används ibland i polisförhör. Inte bara alternativen är ledande utan 
även ordningsföljden.  
 
5. Episodminne 
Det förekommer många och svåra minnespsykologiska problem vid den här typen av 
utredningar, speciellt då lång tid, t ex flera år, förflutit. Det är inte bara glömska som är 
problem utan t ex förändringar, tillägg av material, förväxlingar av personer, 
platsförväxlingar och källförväxlingar är tämligen ordinära fenomen. Dessutom 
förekommer ofta en orealistisk övertro på egna minnen, s k "overconfidence" och en 
utbredd okunskap om att minnen kan uppkomma på annat sätt än genom inträffade 
händelser.  
 
Ett viktigt förhållande rörande episodminnen (minnen av speciella händelser) är att dessa 
enligt minnesforskningen är mycket sårbara och minnesfel uppkommer lätt. Falska 
beskrivningar av episoder kan uppkomma. Episoder kan sammanblandas, t ex en tanke, 
fantasi eller dröm kan sammanblandas med något verkligt och den som minns tror att 
händelsen ägt rum på riktigt även om det bara var en tänkt händelse. Semantiska minnen, 
dvs minnen av typen allmänna kunskaper om principer, regler, fakta etc. är inte så sårbara 
som episodminnen.  
 
Ett exempel på viktigt möjligt fenomen i detta sammanhang är källförväxling. Sådant som 
vi enbart tänkt/fantiserat, drömt/dagdrömt, hört, talat om eller sett på TV eller läst kan när 
en tid gått finnas kvar i minnet och av oss själva tolkas som något som vi faktiskt sett eller 
själva gjort. Vi kan också när vi inte minns ta oss för att försöka rekonstruera utifrån 
kunskap, erfarenhet, tillgängliga ledtrådar, kulturella föreställningar och värderingar, andras 
förväntan, logiska överväganden m m.  
 
Det är även relativt lätt för de flesta människor att skapa inre bilder som saknar 
motsvarigheter i den förflutna verkligheten - metoder för detta används för övrigt i olika 
behandlingsmetoder, t ex symboldrama och andra imaginativa tekniker, som jag själv 
använt kliniskt. Exempel på detta utgör när människor under hypnos eller liknande 
medvetandetillstånd upplever minnen av hur de förts bort och undersökts av främmande 
varelser i rymdskepp (s.k. abduktioner, populärt i USA) eller upplever minnen av hur man 
levt andra liv (s.k. reinkarnationer) - minnesforskningens ståndpunkt är att detta är minnen 
som konstruerats av individen själv och sannolikt i suggestivt samspel med den hypnotisör 
etc. som hjälper personen att rapportera de påstådda minnena. Det finns ingen anledning 
anta att området sexuella övergrepp skulle vara undantaget från möjligheten av uppkomst 
av självkonstruerade minnen utan grund i en verklig händelse. Med tanke på att sexualiteten 
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spelar stor roll i människors tanke-, känslo- och fantasiliv, så föreligger risk för 
förväxlingar mellan inre skeenden och vad som faktiskt hänt. På senare år har förts en 
diskussion inom och utom minnesforskningen om uppkomsten av s k falska minnen 
rörande sexuella övergrepp. Många minnesforskare torde idag vara relativt ense om att det 
förekommer falska minnen rörande sexuella övergrepp likaväl som det förekommer 
korrekta minnen. I en del fall har kunnat konstateras att psykologer, terapeuter, psykiatrisk 
personal, socialarbetare och andra genom olämpliga metoder medverkat vid uppkomsten av 
såvitt kunnat fastställas falska minnen rörande sexuella övergrepp.  
 
Minnesfragment med verklighetsförankring kan även sammansmältas med fantasier, 
minnen från media och ledtrådar i situationer till erinringar som uppfattas som riktiga 
minnen.  
 
Den situation i vilken ett minne rapporteras kan spela stor roll för hur det framställs eller 
konstrueras - minnen kan vara i hög grad ett resultat av interaktion mellan människor och 
ha en social funktion, t ex att få uppmärksamhet, att avleda från något annat, att skapa 
medkänsla, att erhålla status m.m. Minnen uppkommer i betydande utsträckning interaktivt 
och har även andra psykologiska och sociala funktioner än att vara korrekta återgivningar 
av något som skett (se t ex Edwards & Potter, 1992).  
När människor i samtal med varandra berättar saker så förekommer ibland att ett och annat 
minne som rapporteras i samtalen är påhittade. Att till exempel tonåringar skryter om 
sexuella erfarenheter som de inte haft är ett välkänt exempel på sådana fenomen.  
 
En slutsats av de här antydda problemen kring människors erinringar är att 
förhörsmetodiken kring minnen måste utformas med stor försiktighet och eftersträva 
kontroller och kontrollfrågor. I förhörsmetodiken måste undersökas möjligheter av att 
centrala erinringar uppkommit på annat sätt än genom inträffade händelser.  
 
6. 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 i bästa fall enstaka ord (eller kortare fraser) ur samtalet och genom egna ord 
ger en beskrivning av. Bortfallet av teman är stort och många fel i form av 
förvrängningar, ogrundade 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. Vid 
journalanteckningar eller protokoll som bygger på omedelbara anteckningar under 
löpande samtal uppkommer bortfall och fel. Felen ökar med anteckningarnas längd  
(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 små barn helst 
videoupptagning, då barnet ofta är verksamt på sätt som inverkar på betydelsen av 
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svaret. Objektiv registrering krävs även för att kunna kontrollera urvalet av frågor och 
utformningen av frågorna. I utredningstexter förekommer citat/referat av samtal med 
barn efter flera dagar, veckor eller månader och ofta 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.              
 
7. 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.  
 
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,  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 
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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".   
 
8. 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 rörande 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 och ta fram inspelning av ett TV-program som ett barn uppger har inspirerat vid en   
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 huruvida 
vissa kroppsställningar vid samlag överhuvudtaget är möjliga, varvid en  utredning av 
saken bör göras.  
 
Det är inte sällan aktuellt att kontrollera tidpunkter och platser för påstådda övergrepp 
mot objektiva uppgifter om var den påstådde förövaren respektive målsäganden befann 
sig, t ex kan arbetsscheman, semesterlistor, sjukskrivningar, inläggningar för vård, 
restider, tidpunkter för flyttningar mellan bostäder, tidpunkter och geografiska 
positioner för mobiltelefonsamtal etc. behöva kontrolleras.  
 
Eftersom en domstols beslutsunderlag bör utmärkas av en hög grad av säkerhet krävs 
noggrannhet och kompetens vid de tekniska och medicinska utredningarna.   
   
9. 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 ibland inte 
verkar vara allmänt accepterat, t ex har socialförvaltningar ofta stora svårigheter med detta.   
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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 (föreställningsmässiga) 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 & 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  
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  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.  
 
10. Falska förnekanden 
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.  
 
11. 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 
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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. " 
(dvs. på grundval av forskningslitteraturen är det uppenbart att ett återtagande av en 
sexuell anklagelse inte betyder vare sig att anklagelsen var sann eller att den var falsk) 
 
12. 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 möjliga 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 få 
för oss att fenomen 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 logiskt felaktigt vända på riktningen hos konstaterande sannolikheter. 
Sannolikheten för A givet B kan skilja sig mycket från sannolikheten för B givet A, 
som är en helt annan sak. 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.  
 
Exempelvis kan en skada på mödomshinnan uppstå vid sexuellt övergrepp. Därav följer 
inte att konstaterad skada på mödomshinnan behöver innebära att sexuellt övergrepp 
förekommit, så andra möjliga orsaker finns, t ex skada genom lek. Ett annat exempel är 
att blåmärken på barn kan uppkomma genom en vuxens agerande avsiktligt eller 
oavsiktligt. Sannolikt uppkommer de flesta blåmärken hos barn på annat sätt genom 
allehanda rörelser, lek etc. som barnet självt initierar. Vi stöter ofta på det förhållandet 
att det finns ett flertal möjliga bakomliggande orsaker. Verklighetens natur är sådan att 
sambanden ofta är låga mellan tecken och bakomliggande orsaker. 
Dock föreställer vi oss ofta att sambanden är högre än de är.  
 
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 svår att fastställa ens approximativt. En berättelse kan verka övertygande dels 
för att den är sann och dels för att den är omedvetet konstruerad och dels för att den är 
framförd i syfte att övertyga utan att vara sann. Vi kan inte bortse från att det finns en 
större eller mindre sannolikhet för de senare möjligheterna Förhållandena är inte så 
enkla att alla berättelser som verkar övertygande/trovärdiga är sanna, vilket alla som 
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blivit lurade kan intyga. Det hela kompliceras av att vi människor som tidigare 
diskuterats i allmänhet inte klarar av att skilja på sanna och falska berättelser.  
 
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). Det är till exempel viktigt att ta ställning inte bara till  sannolikheten 
att beskrivningen/minnet är korrekt utan även till sannolikheter för alternativa 
förklaringar till ett minne. Att vi inte kan falla tillbaka på vetenskapligt fastställda 
sannolikheter utan måste använda sunt förnuft tillhör villkoren i bedömningen.   
   
I mötet mellan människans tänkande och verklighetens statistiska natur, så uppkommer 
en avsevärd mängd fel vid bedömningar av sannolikheter. Detta sker genom 
felföreställningar, genom förbiseenden kring sannolikheter, genom antaganden kring 
sannolikheter, genom införande av antaganden kring vad som hänt osv. Att vi ofta har 
en övertro på våra föreställningars och antagandens korrekthet försämrar möjligheten 
till korrekta bedömningar. Vi måste vara vaksamma och noga granska hur vi gör våra 
sannolikhetsbedömningar i relation till verklighetens natur och vara öppna för att 
verklighetens natur inte alltid stämmer nöjaktigt med våra föreställda  sannolikheter och 
att de verkliga sambandens styrka ofta är lägre än vi tror.  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.  
 
13. Undvikandebeteenden/undvikandeinlärning 
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 
även 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 kvinnor som 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.  
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Det sagda utesluter enligt min mening inte att det finns övergrepp där barnet inte vill 
eller inte kan undvika obehagliga övergrepp. 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 dock 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 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 eller barnet kunnat göra val, t ex huruvida det vill besöka personen.   
 
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.  
  
14. Användning av anatomiska dockor 
Internationellt är forskare som undersökt användning av anatomiska dockor för 
fastställande av sexuella övergrepp i sina slutsatser i internationella facktidskrifter inom 
psykologi relativt eniga om att tekniken inte har vetenskaplig underbyggnad för rättslig 
användning och en del tar klart avstånd från tekniken (t ex den framstående brittiske 
psykiatern och utredaren Jones, 1992). Efter en forskningsgenomgång konstaterar Wolfner, 
Faust & Dawes (1993) bland annat följande:  
"We are left with the conclusion that there is simply no scientific evidence available that 
would justify clinical or forensic diagnosis of abuse on the basis of doll play."  
(Övers.: Vi har kommit till slutsatsen att det inte finns några vetenskapliga belägg 
tillgängliga för att berättiga kliniskt eller rättsligt fastställande av övergrepp på grundval av 
docklek.)  
 
DeLoache (1995) konstaterar efter sin forskningsgenomgång följande: 
"To my mind, the most important research finding about the use of dolls with very young 
children is that there is no good evidence that the dolls help." 
DeLoache fortsätter "My study suggested that the presence of the doll might even interfere 
with the memory reports of the youngest children, a possibility that Melton and Limber 
(1989) have raised. The idea that very young children might actually provide less 
information in the presence of dolls is consistent with my prior research..." 
(Övers.: Såvitt jag förstår så är det viktigaste forskningsresultatet om användning av dockor 
med små barn att det inte finns några belägg för att dockor innebär någon hjälp (i 
utredningsarbetet. Min studie antydde att närvaron av dockan till och med kunde störa de 
yngsta barnens erinringar, en möjlighet som Melton och Limber (1989) har tagit upp.) 
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Möjligheten finns således att förhörsresultaten blir sämre vid användning av dockor, något 
som är min bedömning utifrån de svenska polisförhör med dockor jag sett - det är 
uppenbart hur dockorna fångar barnens uppmärksamhet och lek uppkommer samt att 
dockorna används suggererande gentemot barnen.  
 
Starkt kritiska slutsatser rörande anatomiska dockor framförs även av många andra mer 
positivt inställda forskare, till exempel i en grundlig forskningsgenomgång i en av de 
främsta psykologiska facktidskrifterna Psychological Bulletin av Koocher, White, Sivan, 
Goodman, Friedrich & Reynolds (1995).  
 
Ett stort praktiskt problem är dessutom att när tekniken används av personer som saknar 
erforderlig utbildning i testmetodik så uppkommer allvarliga metodiska fel i tillämpningen 
och naiva tolkningar. Metoden har på sina håll i USA förbjudits genom domstolsbeslut 
(enligt s k "Kelly-Frye rules"; se t ex Weissman, 1991 för exakt angivande av avgivna 
domslut) med hänvisning till bristande vetenskaplig underbyggnad och åklagare har till och 
med åtalats för användning av metoden. Detta är givetvis befogat för en metod som saknar 
erforderlig reliabilitet och validitet (ingen doktorsdisputerad forskare har mig veterligt 
bestridit detta). Till exempel påtalar de nämnda Koocher m.fl. (1995):  
"AD dolls are not a psychological test with predictive (or postdictive) validity per se." 
(Övers.: Anatomiska dockor är inte ett psykologiskt test med egen validitet.) 
Detta betonas även av många andra forskare.  
 
Ett problem med metoden är att även barn som inte utsatts för sexuella övergrepp placerar 
dockor i sexuella positioner (se t ex Cohn, 1988;  Boat & Everson, 1994).  
Ett annat problem är att dockorna ofta presenteras på ledande sätt. Det är även så att 
förekomsten av könsorgan på dockorna kan betraktas som ledande och t ex Jones (1992) 
menar att man bör använda vanliga dockor.  Ytterligare ett problem är att kunna skilja på 
vad som är lek med dockorna respektive återgivning av något som verkligen hänt - här 
duger det inte med partiska antaganden. En liten flicka eller pojke kan vara mycket 
intresserad av att leka med dockor som man kan klä av och som har könsorgan.   Dessutom 
har det konstaterats att metoden leder till inlärning av sexuella förhållanden och ökat 
intresse för de sexuella aspekterna (se t ex Boat, Everson & Holland, 1990).   
 
Om det är fastställt att sexuella övergrepp inträffat kan anatomiska dockor eventuellt 
användas för att  med dockornas hjälp ange mer exakt hur övergreppen har gått till, vilket 
är en annan användning än att försöka använda dem för att avgöra om sexuella övergrepp 
ägt rum. Även sådan användning förutsätter att inte förhörsledaren eller annan person 
påverkar hur dockorna placeras, rör sig etc. och förutsätter att barnet inte sysslar med att 
leka med dockorna utan förstår vad saken gäller. I ett förutsättande och ledande polisförhör 
kan användning av dockor leda till missvisande resultat.   
 
15.Tolkning av teckningar 
Det finns inget vetenskapligt stöd för metodiken att utredare tolkar  teckningar ett barn har 
gjort och de mest elementära metodiska krav kring dokumentationen är ofta inte uppfyllda i 
de fall teckningar förekommer i förundersökningsmaterial.  
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a) Urvalet av teckningar som levereras in till förundersökningen måste kunna redovisas och 
kontrolleras genom jämförelse med totalmängden teckningar och dessas innehåll i övrigt 
under relevant tidsperiod. Om t ex en teckning av en misstänkt pappa med en näsa som 
enligt någon liknar en penis inlevereras och samtidigt ett antal andra teckningar med positiv 
innebörd gentemot fadern undanhålls inses lätt att objektivitetsprincipen i utredandet sätts 
ur spel. Om t ex även ett antal teckningar med negativ innebörd gentemot mamman eller 
någon annan samtidigt undanhålls, så inses att objektivitetsprincipen även på grund av detta 
sätts ur spel. Den totala mängden teckningar i form av original eller möjligen kopior under 
den relevanta tidsperioden skall redovisas för granskning. I annat fall kan skevhet och 
partiskhet lätt uppkomma i utredningen vad gäller vad barnet uttryckt i teckningar. 
 
Att under aktuell tidsperiod selektivt och partiskt föra in teckningar i en förundersökning 
torde ligga i en gråzon till bedrägligt beteende och evidensförfalskning. Teckningar som 
kan tala i annan riktning undanhålls/förtigs.  
 
Det självklara statistiska problemet bör även påpekas att om ett barn gör ett större antal 
teckningar, så är möjligheterna stora att något i någon/några av dessa teckningar kan 
komma att enligt någon tolkande vuxens förmenande likna till exempel en penis. Till 
exempel menade Freud på sin tid att alla möjliga avlånga objekt (t ex ormar, torn osv) var 
att anse som fallossymboler. Det finns säkert många andra slag av objekt som en vuxen 
skulle kunna uppfatta i ett antal barnteckningar om intresset finns. Det är ett inom 
varseblivningsspsykologin välkänt fenomen att en och samma figur kan tolkas olika av 
olika människor, t ex vas-ansikten-figuren, ank-hare-figuren, gumma-flicka-figuren osv.  
 
Betraktarens tolkning är en sak, vad den som gjort figuren har menat är en annan sak. En 
del betraktare tycks ha svårigheter med att skilja på sin egen tolkning och intentionen hos 
den som gjort en figur/bild.  
 
b) Det måste självfallet bestyrkas att barnet självt gjort teckningen så att det inte är ett annat 
barns teckning (det har förekommit fall, där andra barns teckningar använts) och så att inte 
till exempel tillägg gjorts på teckningen av något barn eller någon vuxen vid själva 
teckningstillfället i fråga eller senare. Dessutom får teckningen inte vara påverkad, till 
exempel av andra barn eller vuxna eller av bilder, sagor, filmer etc., när den utförs. Det 
krävs alltså en beskrivande dokumentation av situationen där teckningen utförs och av 
förloppet närmast före. Till exempel kan vuxna inte sällan ge barn uppmaningar om vad de 
skall göra när de ritar och andra barn kan påverka ett barns tecknande eller nyss visade 
bilder, inträffade samtal, sagor, filmer etc. kan påverka en tecknings innehåll. Om sådan 
dokumentation kring tillkomsten saknas skall givetvis en teckning inte tolkas som om den 
enbart uppkommit genom barnet självt.  
 
c) Det finns inga vetenskapligt underbyggda generella tolkningar för teckningar. Att till 
exempel Freud i sin bok "Drömtydning" (1900) hävdade att det fanns universella betydelser 
för drömsymboler är inget som den empiriska psykologiska forskningen kunnat belägga. 
Freuds samtida Jung hävdade för övrigt att betydelserna hos drömsymboler var 
individuella. Det finns således ingen vetenskaplig grund för att hävda att en och samma 
form, figur etc i en teckning skulle betyda samma sak för olika barn.  
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Det finns här anledning nämna den övertro som ofta existerar bland verksamma kliniska 
psykologer, terapeuter m fl vad gäller s k projektiva metoder (se t ex Garb, 1994; Oskamp, 
1965). Det är inget ovanligt att tolkningar hävdas utan vetenskaplig grund.  
 
Barnet självt vid själva teckningstillfället bör självfallet ha tolkningsföreträde och min 
erfarenhet är att det ibland är svårt eller omöjligt för en vuxen att tänka sig det som barnet 
anser att detaljer i en teckning föreställer (om de tänkts föreställa något). När barnet avger 
sin tolkning, så kan den uppkomma utifrån en påverkan i frågesituationen, till exempel som 
svar på en förväntan från den som frågar att teckningen skall föreställa pappa eller pappas 
penis. Om den dialog som förevarit kring teckningar inte finns dokumenterad, så  kan inte 
arten och graden av påverkan, när barnet avger sin egen tolkning, granskas.  
 
d) Om ett barn har ritat något på en teckning så kan detta vara  
- ett eget påhitt eller 
- ett efterliknande av andra bilder eller 
- resultat av omgivningens/situationens inverkan eller  
- vara något som har med något som faktiskt finns eller hänt att göra.  
 
Det går inte, som ibland förekommer, att utan vidare anta att det är den sista möjligheten 
som gäller.  
 
e) Metodiken att tolka teckningar måste uppfylla rimliga krav på reliabilitet och validitet. 
Några vetenskapliga evidens för detta har inte redovisats. Att en behandlare i en 
terapisituation kan göra tolkningar på försök och diskutera möjliga tolkningar är en helt 
annan situation utan de krav på säkerhet som föreligger i rättsliga sammanhang.  
 
Pseudovetenskapliga tolkningar av teckningars innehåll hör inte hemma i rättsliga 
sammanhang. Pseudovetenskapliga idéer blir inte sanna för att de upprepas och sprids, de 
förblir vetenskapligt icke underbyggda. Objektivitetsprincipen i svensk lag torde inte 
medge detta slag av dokumentationsbrister och spekulativ metodik. 
  
f) Vad vi säkert vet är att åtminstone en mindre procent normala barn ritar teckningar med 
sexuellt innehåll av varierande slag (se t ex Friedrich et al, 1991). Detta anses inte som 
något anmärkningsvärt i beaktande av den viktiga roll sexualiteten spelar för människan. 
Det kan anses som en naturlig följd av att sexuella fantasier förekommer även bland barn 
(se t ex Falk & Ranta, 1995; Martinson, 1994). Vid bedömning av teckningar måste hänsyn 
tas till basfrekvensen för den aktuella typen av teckning i den aktuella köns-  och 
åldersgruppen av barn. Om till exempel ett avsevärt antal förskolebarn ritar teckningar med 
sexuell anknytning blir det inte särskilt anmärkningsvärt om ett visst barn som är föremål 
för utredning har ritat en sådan teckning.  
 
 
g) Det är inte uteslutet att ett barn i ett polisförhör skulle med hjälp av en eller flera 
teckningar kunna klargöra eller precisera något som har inträffat,  t ex ange positioner för 
människor, möbler och föremål i ett rum (detta kan dock tänkas gå bättre med t ex små 
dockor, dockmöbler etc.). Detta förutsätter att förhörsledaren inte tidigare har påverkat och 
inte under pågående tecknande påverkar barnets tänkande och minne vad gäller det som 
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ritas. Att använda teckningar, ritningar etc. för att klargöra är  inte ovanligt bland vuxna och 
i undervisningssammanhang. I den här aktuella användningen är det klart vad teckningarna 
skall betyda och det rör sig inte om tolkningsfrågor. Möjligheten av att  
teckningen blir felaktig kvarstår givetvis.  
 
Anmärkningar rörande anmälningsmaterial 
En anmälan har ingivits till polismyndigheten av socialnämnden 0001-09-22 och med 
bifogande av utredning jml §50 SoL 0001-05-12.  
 
1.Påstådda yttranden från flickan I 
På sid. 6ff i förundersökningen framgår att flickan I den 19 dec 0000 "inte ville skiljas från" 
pappan. Det föreligger här således inget undvikandebeteende visavi fadern från flickans 
sida (jfr det inledande avsnitt nr 13 om undvikandebeteende).  
 
På kvällen den 19 dec 0000 skall enligt dokumenten följande ha hänt. 
"I duschade därefter och beklagade sig över att det gjorde ont, samtidigt som hon pekade 
med sitt finger mot sin slida. Modern frågade varför hon hade ont och I svarade att  
"pappa pickar in" och så pekade hon på nytt mot sitt underliv.  
Enligt systern R skall I ha sagt att "pappa pickar".  
 
Därefter refereras flera nya varianter av flickans utsaga och det är uppenbart att utsagan på 
olika sätt stegras jämfört med det ursprungliga svårtydbara "pappa pickar in". 
 
Till modern senare 19 dec 
- svar på varför-fråga: "pappa pickade med fingret" 
 
Till modern den 20 dec 
- Hon sa att det gjorde ont inne i slidan. Ordagrant "mycket ont denna, pappa har pickat 
där" 
 
Till dagmamman den 20 dec i telefon 
- "pappa är dum, pappa pickar" 
 
Den 21 dec kl. 10.00 undersöktes I av barnläkare och tydligen talade denne om "en lättare 
infektion i området.". 
 
Till modern och systern skall flickan I därefter flera gånger ha sagt  
 
- "att pappa är ´dum´"   
 
På socialkontoret 0000-12-29 träffar modern, barnet och dagmamman en socialsekreterare 
och en avdelningschef. En utredningsmetodiskt intressant fråga är om barnet var 
närvarande när de vuxna talade om saken - i så fall föreligger en inlärningsmöjlighet för 
barnet att ta hänsyn till vid t ex analys av materialet i polisförhören.  
 
Socialutredaren har träffat I på socialkontoret och hos dagmamman. 
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Till socialutredaren skall I ha sagt följande. 
- "I har bekräftat att hon menar att hennes pappa har "pickat henne" i underlivet genom att 
nicka när mamman sagt orden. Ut. har inte själv hört I säga orden." 
 
Det finns här anledning att påminna om det inledande avsnittet nr 6 om samtalsminne samt 
om att en konflikt råder mellan föräldrarna, vilket i sig föranleder skepsis mot uppgifter 
från ena parten riktade mot den andra parten. Risken enligt tillgänglig forskning för att 
sådana påstådda minnen även är behäftade med missuppfattning av det sagda, bortfall, 
felaktigheter och egna tillägg är stor. Ytterst få samtalscitat torde vara ordagrant korrekta.  
Det finns heller ingen kontroll över vilka ledtrådar flickan fått till vad hon skulle säga för 
att till exempel göra mamma och andra nöjda. Om flickan inte har något svar till mammans 
"varför"- frågor kan resultatet bli att hon svarar med något som kan tänkas göra mamma 
nöjd och med den rådande konflikten mellan föräldrarna som allmän ledtråd.  
Att flickan endast är cirka 3 år och 4 månader ökar sårbarheten för suggestioner.  
 
Det kan mycket väl vara så att flickan i den konflikt som råder mellan mamman och pappan 
förstår att det går hem hos mamma att säga att pappa gjort något fel. Att barn söker svara 
med sådant som de tror gör den vuxne frågeställaren nöjd är en central felkälla i 
barnsamtal. Det omnämnande av "fingret" som sker kan vara ett resultat av ledtrådar 
flickan fått eller något hon prövar för att göra mamma nöjd. Det finns inte så mycket att 
välja på om flickan t ex fått en förutsättande fråga av typen "Vad pickar pappa med?" eller 
den ledande frågan "Pickar han med fingret?". Vi saknar kontroll över vilka frågor och 
påståenden som ställts till flickan. Kontroll saknas över den inlärning av svar som kan ha 
skett inom familjen genom frågor, genom flickans åhörande av vad som sagts eller genom 
reaktioner på vad flickan uttalat.  
 
Frågan är om ytterligare frågor och påståenden ställts och om en del av vad flickan hävdas 
ha sagt i själva verket är vaga instämmanden på frågor. En annan viktig aspekt utanför 
kontroll är om flickan fått frågor och avgivit svar som pekat i annan riktning än mot fadern 
och att dessa svar inte har erinrats, noterats eller rapporterats. Det är uppenbart att 
uppgiftslämnare enbart rapporterar sådant som talar för att fadern begått övergrepp.  
Sådana svar som talar för att något annat hänt kan vara uteslutna vid rapporteringen.  
 
Den sista källkritiskt viktiga noteringen ovan från socialutredaren anger att det kan vara så 
att mamman själv har använt ordet "pickar" i fler situationer än denna. Det är inte utrett och 
inte uteslutet att mamman själv fört in ordet "pickar".  
 
Sammanfattningsvis är det oklart vad som frågats och vad flickan sagt och vilken inlärning 
av svar som skett i familjen. Det är även oklart vad flickan kan ha menat med "pickar". 
Som vi kommer att se ger polisförhören ingen klarhet om vad flickan menar med "picka/r/". 
Att de påstådda yttrandena från flickan bör förkastas ur källkritisk synpunkt står klart både 
på allmänna vetenskapliga grunder, utifrån bristande kontroll över vad som sagts och 
bristande kontroll över urvalet av svar som rapporterats samt utifrån den rådande konflikten 
och utifrån den källkritiska notering som socialutredaren gjort. I den konflikt som råder 
rapporteras sannolikt inte sådant som talar till faderns fördel.  
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2. Påstådda beteendeförändringar hos flickan I 
Det hävdas även från dagmamman, modern och från någon som heter Måns (varför saknas 
efternamn i handlingarna ?) att flickan ändrat beteende sista tiden.  
 
"Den 11 december tyckte dagmamman att I förändrades i sitt beteende. Hon var gnällig 
och gick tillbaka i utvecklingen. " (FU sid. 6) 
För den 17 december finns även noterat "I var gnällig hela dagen och så fort något gick 
henne emot blev hon ledsen" 
För den 19 december finns noterat att I blev "ledsen och grät" när pappan skulle lämna 
henne. "Hon ville inte skiljas från pappan".  
 
På sid. 7 i förundersökningen framgår att  
"Dagmamman uppger att hon märkt ett förändrat beteende hos I under december månad." 
På sid. 8 redovisas ett samtal med Måns (utan angivet efternamn) som hjälpt modern tyda 
affärspapper angående den rörelse hon övertagit. "Den senaste tiden...har I betett sig 
märkligt. Han uppger att I sprungit fram till honom och tagit honom på könsorganet och 
att hon när hon suttit i hans knä velat dra ned hans gylf. Han har tillrättavisat I och tagit 
upp frågan med modern. I har aldrig gjort så förut."  (någon mer exakt tidsangivelse 
/datum för denna händelse  finns inte) .  
 
Vad gäller att tolka dessa påstådda beteendeförändringar kan först konstateras att de verkar 
relativt triviala. Att så små barn av och till är gnälliga eller att barn i denna ålder kan visa 
sexuella nyfikenhetsbeteenden torde inte vara vare sig ovanligt eller särskilt 
anmärkningsvärt.  
Det framgår ett par omständigheter, som modern själv verkar ha bidragit med, som kan ha 
inverkat. 
- Det framgår att  
"Den 1 december 0000 tog modern över en rörelse i X. Ett gatukök. Detta innebar att 
moderns arbetsdagar blev längre och i samband med detta erbjöd sig fadern att ta hand om 
I mera. De diskuterade även om I kunde börja sova över hos fadern ett par dagar i veckan 
eftersom modern skulle arbeta sena kvällar ibland. I hade inte tidigare sovit över hos 
fadern någon gång ensam." 
 
Det framgår här objektiva omständigheter med förändring av barnets livsrytm och av var 
barnet skulle sova, som lätt kan förklara uppkomst av gnällighet etc. Därtill kommer att 
modern kan ha varit stressad i uppstartfasen. Socialnämnden har uppenbarligen inte 
uppmärksammat sådana nära tillhands liggande möjliga samband.  
  
Vad gäller läraren Måns som hjälpt modern så framgår att flickan I "suttit i knä" på denne, 
vilket antyder en nära relation i familjen (varför klargör inte utredningen denna relation 
närmare ?). Dokumentet säger inte uttryckligen att det förelåg en sexuell relation mellan 
modern och Måns, men så kan ha varit fallet och detta kan ha bidragit till flickans 
nyfikenhet/busbeteende kring Måns könsorgan. Flickan kan vid denna ålder, drygt 3 år,  ha 
förstått att det pågått något mellan modern och Måns, där dennes könsorgan var inblandat. 
Även enbart det förhållandet att Måns vistades i familjen kan ha föranlett flickans 
busbeteende. Det finns för övrigt inget i det övriga materialet som antyder att faderns 
könsorgan enligt flickan skulle ha figurerat.  
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Om modern december 0000 har en relation till Måns, så kan det även ha bidragit till den 
gnällighet etc. som då hävdats föreligga. Moderns uppmärksamhet gentemot flickan kan 
t.ex. då ha minskat på grund av det ökade engagemanget i hennes företag.  
  
Sammanfattningsvis antyder socialnämndens egna dokument att flickans påstådda 
beteendeförändringar kan ha med andra objektivt föreliggande faktorer än pappan att göra. 
Att flickan den 19 dec vill vara kvar hos fadern talar inte för att fadern är förknippad med 
obehag och talar för att det jobbiga för flickan kan finnas på annat håll än hos fadern.  
 
Det är ett  utredningsmetodiskt fel att i utredningen förbise andra uppenbara möjligheter, 
som att moderns verksamhet och flickans boende drastiskt förändrats samt att en annan 
man funnits med i bilden och att ensidigt belasta fadern med sådant som mycket möjligt har 
med andra här nämnda omständigheter att göra.   
 
 
3. Blåmärkesfrågan 
På ett ärendeblad 0001-09-21 hävdas att socialsekreterare gjort bedömningen rörande 
blåmärken på barnets rygg "att de åstadkommits av fingrar". Det framgår inte att 
socialsekreteraren skulle ha erforderlig medicinsk kompetens för en sådan kategorisk 
bedömning.  
Allmänt sett är blåmärken ett fenomen med höga basfrekvenser hos små barn och många 
ovanliga placeringar förekommer av det enkla skälet att barn rör sig mycket och på många 
för vuxna ovanliga sätt. Till exempel skaffade min 6-åriga dotter sig vid ett tillfälle rejäla 
blå- och skrapmärken på ryggen genom att krypa/pressa sig genom ett lekplats-lekredskap 
med järnrör som var skrovliga på undersidan. Om hon inte hade kunnat beskriva hur det 
gått till hade det varit obegripligt. När jag för några få år sedan med anledning av 
socialtjänstens ofta påtalade blåmärken efterhörde med medicinare och medicinska 
bibliotek om det fanns någon avhandling om barns normala blåmärken så fick jag beskedet 
att någon sådan inte fanns. Detta innebär tyvärr att läkares erfarenheter av blåmärken 
begränsas till just den bråkdel barn som besöker läkare med sådana och många andra 
normala blåmärken ingår inte i den beprövade erfarenheten. Normalvariationen torde kunna 
skilja sig från den medicinska vardagens variation.  
 
I läkarintyg 0001-09-21 bedömer läkaren UI att  
"Dessa blåmärken på ryggen kan härröra från fingrar. Osannolikt att blåmärken med 
denna lokalisation och inbördes relation uppträder efter fall." 
Det är allmänt tolkningsmässigt i beaktande av små barns många beteenden svårt att förstå 
varför just "fall" skulle vara alternativet att ta ställning till. Små barn kryper, rullar runt, 
lutar sig bakåt och kan med föremål slå, trycka, knuffa etc. på varandra likaväl som vuxna 
kan åsamka små barn blåmärken. Föremål kan även falla ner på små barn. Det behöver inte 
vara barnet som faller. 
 
En utredningsmetodisk omständighet i sammanhanget är att ingen verkar i tidigt skede ha 
tillfrågat flickan själv om hur blåmärkena uppkommit. Normalt brukar sådana frågor ställas 
till ett barn i en sådan här situation. Ställdes sådana frågor eller ställdes de inte? Om de 
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ställdes, vad blev svaret? Har endast svar från flickan som pekat i riktning mot fadern 
antecknats och andra svar ignorerats i den aktuella utredningsprocessen? 
 
En allmän utredningsmetodisk fråga är givetvis vilka beteendemönster,  leksituationer m.m. 
som förekommit för flickan under den tidsperiod som blåmärkena kan tänkas ha 
uppkommit. Varför har socialtjänsten inte sökt utreda detta? Vill socialtjänsten inte ha 
något annat alternativ än att det är fadern som gjort något med flickan?   
 
Sammanfattningsvis synes frågan om blåmärkenas uppkomst inte ha tillräckligt utretts 
genom beteendeutredning och samtal med flickan. Denna fråga innefattar även flickans 
beteendemönster, leksituationer m.m. under den aktuella uppkomsttiden, vilket bör kunna 
utredas av socialtjänsten. 
 
4. Toalettbesöken 
En viktig fråga i anslutning till de medicinska iakttagelserna rörande underlivsbesvär är 
vilka beteendemönster som förekom i anslutning till flickans toalettbesök. Var dessa 
beteendemönster olika hos föräldrarna? Ett barn i denna ålder kan ha svårt att sköta sin 
toaletthygien själv. Exakt hur skötte modern, fadern respektive dagmamman frågan om 
toaletthygienen, dvs. vad fick flickan hjälp med och vad fick hon inte hjälp med? Vad 
hände om hon inte fick hjälp?  
Betydligt äldre barn än denna 3-4-åriga flicka behöver ibland intim hjälp vid 
toalettbesöken. Frågan om beteendemönstren i anslutning till toalettbesöken har inte utretts. 
Varför? Har socialtjänst eller polis inte insett betydelsen av detta eller har man inte velat 
eftersöka en alternativ förklaringsmöjlighet? En sådan beteendeutredning skulle varit ett 
viktigt komplement till de medicinska bedömningarna.  
 
Se sid. 68 i förundersökningen. 
"Läkaren menade att detta kunde bero på dålig hygien. Vidare kunde detta också bero på 
att I tvättade sig själv och att det då inte blev ordentligt gjort." 
 
Sammanfattningsvis har hygienbeteendena i samband med barnets toalettbesök inte utretts. 
Som vi kommer att se ignoreras detta helt även i polisförhören med flickan.  
 
5. Skador på mödomshinnan 
Skador på mödomshinnan har konstaterats av läkare. Någon beteendeutredning för den 
aktuella uppkomstperioden har inte redovisats, innefattande kartläggning av var flickan 
befunnit sig, lekar, aktiviteter, tillgång till föremål, med vilka flickan har lekt, vilka vuxna 
flickan har träffat etc. Utan sådan utredning kan inte alternativa möjligheter till att någon 
vuxen eller just fadern begått sexuella övergrepp uteslutas.  
 
6. Förväntanssituationen kring barnet 
Det framgår uttalat och klart av sammanfattningsprotokollen av polisförhören med modern, 
med systern och med viss personal att det förelegat en icke sakligt grundad övertygelse hos 
omgivningen att barnet varit utsatt för sexuella övergrepp av fadern. Till exempel framgår 
på sid. 64 FU att modern den 17 aug 0001 vid ett läkarbesök "ville ha bevis" av läkaren. På 
sid. 64-65 FU framgår att modern den 12 sept. 0001 "uppfattade det helt klart att I hade 
blivit utsatt för sexuella övergrepp". Denna övertygelse har funnits i de sociala miljöerna 
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runt flickan och kan ha påverkat henne samt ledde till att man selektivt letade efter tecken 
som kunde tänkas tala för sexuella övergrepp från just fadern. 
 
Exempelvis på sid. 74 i förundersökningen uttalar en förskollärare att hon tagit undan en 
teckning som enligt förskollärarens förväntan innehöll ett "manligt könsorgan". I 
polisförhören ger senare flickan en annan naturlig förklaring av teckningens innehåll.  
 
Ett utredningsmetodiskt problem är att sådant letande efter tecken i det klimat som rådde 
har skett selektivt och ensidigt till nackdel för fadern. Man verkar inte ha letat efter sådant 
som talat i annan riktning, t.ex. teckningar där fadern framställs som snäll eller där modern 
framställs misstänkt på något sätt eller efter uttalanden som riktar misstankar även mot 
modern. Det finns anledning räkna med att det urval som levereras in till 
förundersökningen är skevt och anpassat till den i omgivningen rådande övertygelsen. Att 
som nedan kommer att framgå även förhörsledaren övertar den rådande övertygelsen och 
ansluter till den ena partens föreställningar i konflikten leder till ännu mer skevhet i 
förhörsmetodik och material.  
 
Sammanfattningsvis har det före och mellan polisförhören förekommit en övertygelse hos 
barnets sociala omgivning att barnet varit utsatt för sexuella övergrepp från sin far. Det har 
även förekommit ett ensidigt letande efter tecken och sannolikt ignorerande av tecken i 
annan riktning. Det är utifrån en sådan påverkanssituation kring flickan respektive 
förhörsledaren som polisförhören genomförs. Båda har tryck på sig att bekräfta 
omgivningens övertygelse om sexuella övergrepp från just fadern.  
 
  
Anmärkningar rörande förhörsmaterial med barnet 
 
I. Polisförhör 0001-09-23, kl. 12.55-13.22  (27 min) 
II. Polisförhör 0001-12-29, kl. 09.10-09.37 (27 min) 
Tidsavståndet mellan förhören är drygt 3 månader. Flickan är vid första förhörstillfället 4 år 
gammal  och modern har inte svenska som modersmål. Utskrifterna är inte bestyrkta. På 
utskrifter saknas noteringar om alla de positioner och rörelser som förekommer från 
flickans sida under förhören. Vid första förhöret visas ett par teckningar för flickan och 
inför videon. Det är svårt att följa med och se vad det är flickan pekar på när hon benämner 
olika saker. Såvitt jag har uppfattat förekommer dock inte benämningen "snopp" eller 
liknande, trots förhörsledarens ledande frågor. Känslotonen från flickan är anmärkningsvärt 
positiv med glädje och lekfullhet.  
Det framgår inte vem som följt med flickan till första förhöret och eventuellt sitter utanför. 
Vid det andra förhöret finns modern utanför och flickan springer under löpande förhör ut 
till modern flera gånger och saker sägs utanför som inte finns på utskriften. Självfallet kan 
olika slag av påverkan därigenom ha skett under själva förhörstiden.  
 
Jag gör först konstateranden och bedömningar rörande några övergripande aspekter och 
redovisar därefter ett urval av sekvenser av betydelse i frågan om sexuella övergrepp 
förekommit.  
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1. Frågan om att tala sanning 
Frågan om att tala sanning berörs inte av förhörsledaren i början av förhöret och inte senare 
heller. Med ett så litet barn torde det vara extra befogat att ta upp denna fråga. Jag är inte 
helt säker på att inte flickan skojar och fabulerar i vissa sekvenser - det är svårt att avgöra 
och förhörsledaren frågar aldrig om flickan skojar. Känslotonen är sådan i båda förhören att 
det är möjligt att skämt och lek ingår från flickans sida.  
 
2. Utredningsstrategi hos förhörsledaren 
Det är viktigt att klargöra vilket slags urval av frågor som används i ett förhör och vilka 
slags frågor som fattas. Om viktiga frågor fattas, så kan avgörande informationer fattas. 
Förhörsledarens strategi är här att i stor utsträckning fråga i riktning mot att pappan skall ha 
begått sexuella övergrepp på barnet. Andra möjliga uppkomstbetingelser för flickans 
fysiska tecken och för vad hon säger underlåter förhörsledaren i strid med 
Rättegångsbalkens objektivitetsprincip i stort att undersöka genom att ställa frågor. Det är 
till exempel endast en anatomisk pappadocka som används ihop med flickdockan, inte en 
mammadocka. Inga teckningar som kan tänkas föreställa mamma har insamlats och använts 
i förhöret.  
 
Antalet alternativsökande frågor och yttranden från förhörsledaren i förhör nr 1 i 
förhållande till det totala antalet frågor bedöms sedan inledande och avslutande yttranden 
(30 st.) räknats bort vara 21/220, dvs. utredningsstrategin och urvalet av frågor är till 90 
procent inriktat på att pappan kan ha begått övergrepp inte på några andra 
förklaringsalternativ. Det korta alternativsökandet utgår även det från ett 
övergreppsscenario, där någon annan, mamman, storasyster eller storebror skulle kunna 
tänkas ha "pickat". Andra alternativ, t.ex. att det hänt några andra slags händelser typ 
skadande lekhändelser eller hur hygienen skötts m.m. berörs inte alls. Sådant som inte 
berörs i förhöret kan  inte uteslutas som förklaringar. Även det andra förhöret inriktas 
ensidigt och ledande på att pappan skall ha begått övergrepp.  
 
Sammanfattningsvis är strategin att i strid med objektivitetsprincipen betrakta pappan som 
skyldig till sexuella övergrepp och i stort sett enbart försöka få till stånd preciseringar kring 
dessa övergrepp.  
 
3. Uppmärksammande av den aktuella konflikten i förhöret 
Det är ett faktum att en konfliktfylld relation funnits mellan modern och fadern. Detta kan 
till exempel innebära att modern har uttryckt sig negativt om fadern inför flickan. Det kan 
till och med vara så att modern har sagt de saker som flickan säger om fadern eller liknande 
uttalanden eller antydningar. Förhörsledaren söker inte skaffa någon information om sådana 
förhållanden som kan ha föregått och bidragit till utsagorna om sexuella övergrepp.  
 
4.  Frågetekniken i förhören  
Det förekommer mängder av förutsättande, ledande frågor. Ofta upprepas frågor vilka 
flickan har besvarat, dvs. press förekommer ofta. Flickan ges ett flertal ledtrådar kring vad 
förhörsledaren är intresserad av. Det är till exempel förhörsledaren själv som upprepat för 
in ordet "snopp".   
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5. Förhörsledarens övertygelse/förutfattade mening/förväntan  
Det är uppenbart utifrån urvalet av frågor och av många frågors formuleringar samt av 
förhörsledarens reaktioner att förhörsledaren inför flickan uppvisar en övertygelse och 
förväntan om svar utifrån att sexuella övergrepp skall ha ägt rum från faderns sida. Därmed 
kan inte flickans svar anses opåverkade av förhörsledaren. 
  
Förhörsledaren borde i beaktande av sin bristande objektivitet inte ha genomfört eller 
tillåtits genomföra förhören. Förhören genomförs partiskt utifrån ett okritiskt godtagande av 
den ena partens påståenden i en konflikt och genom allehanda olämpliga tillvägagångssätt i 
förhörsmetodiken söker förhörsledaren få fram uppgifter i riktning mot att fadern skall ha 
begått sexuella övergrepp i stället för att pröva olika alternativa förklaringar. Det använda 
slaget av metodik torde röra sig farligt nära gränsen till  
bevisförfalskning eller försök till bevisförfalskning - själv anser jag detta vara en adekvat 
beteckning på metodiken och det kan inte rimligen vara så att förhörsledaren är omedveten 
om sin partiskhet (det skeva urvalet av frågor och ignorerandet av alternativ).    
  
6. Tolkning av teckningar 
I det inledande avsnittet nr 15 "Tolkning av teckningar" har kraven på sådan metodik 
diskuterats.  
 
I detta fall används teckningarna utan att de mest elementära krav på dokumentation och 
klargörande av urval är uppfyllda och utan att någon som helst vetenskaplig grund för 
användandet av teckningar påvisats. Det har inte ens säkerställts att teckningarna  härrör 
från flickan. Metodiken måste uppfylla rimliga krav på reliabilitet och validitet. Några 
evidens för detta har inte redovisats.  
 
I det här aktuella fallet har flickan i förhöret utfrågats om vad teckningarna betyder. Något 
sexuellt innehåll har inte påvisats genom frågorna i förhöret. Flickan själv anger 
triviala/vardagliga tolkningar. En svaghet med denna metodik är att flickan inte har fått 
ange sina tolkningar i omedelbar anslutning till att hon gjort teckningarna och att hon i 
förhöret skulle kunna ange en annan tolkning än den ursprungligen tänkta. Att flickan 
svarar utan tvekan och utifrån sin föreställningsvärld (inte utifrån förväntan) tyder dock på 
att det är de ursprungliga betydelserna som anförs.  
 
Teckningarna saknar ur källkritisk och mätteknisk synpunkt sakligt värde i det här aktuella 
fallet. Skall de anses peka i någon riktning så pekar de i riktningen att sexuella övergrepp 
inte förekommit i och med att flickan själv inte anger något sexuellt innehåll i teckningarna, 
vilket förväntades i enlighet med hypotesen om sexuellt övergrepp. Hypotesen har vad 
gäller denna förutsägelse falsifierats. De vuxnas fantasier om teckningarna säger något om 
de vuxnas egna tankar, men inte något om flickans tankar och om vad flickan kan ha varit 
med om.  
 
7. Användning av anatomiska dockor 
Metoden har tidigare kommenterats i det inledande avsnitt nr 14 om "Användning av 
anatomiska dockor" och det konstaterades där att metoden inte är vetenskapligt underbyggd 
och till och med kan tänkas försämra kvaliteten på förhörsuppgifterna. I detta fall används 
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dessutom metodiken på ett uppenbart felaktigt sätt och inte av en med dockorna särskilt 
tränad person.  
 
Det ledande och pressande sätt på vilket förhörsledaren använder metoden här är inte  
utredningsmetodiskt acceptabelt. 
  
Det är förutsättande och ledande att enbart visa en pappa-docka och en flick-docka och 
underlåta att visa en mamma-docka och en pojk-docka. Det är även ledande att uppmana 
den förhörda flickan att klä av dockorna. Det är mycket ledande att förhörsledaren håller i 
dockorna med könsorganen mot varandra och försöker få det förhörda barnet att visa något 
sexuellt. Detta utgör ett konkret exempel på de utredningsmetodiskt ohållbara procedurer 
som lätt inträffar, när testpsykologiskt outbildade personer försöker använda dockorna. Det 
behövs här knappast en vetenskaplig utbildning för att inse att metodiken är suggererande, 
att lek förekommer och att beteendena med dockorna därför är svårtolkade.  
 
Om sexuella övergrepp ägt rum kan det inte förutsättas att det är pappa-dockan som har 
begått dem. Det kan till exempel vara mamman eller andra barn. Om anatomiska dockor 
används måste utredande ske även i dessa riktningar.  
 
Ur källkritisk och mätteknisk synpunkt måste allt material i förhören som har med de 
anatomiska dockorna att göra tveklöst förkastas i sakligt hänseende. Objektivitetsprincipen 
i svensk lag torde inte medge detta slag av spekulativ metodik och dockmetodiken har 
dessutom försetts med ytterligare felkällor genom förutsättande och ledande metodik från 
förhörsledarens sida.  
 
8. Svarsfenomen 
Det förkommer ett anmärkningsvärt antal "vet inte"-svar och även anmärkningsvärda 
motsägelser på centrala punkter. Exempelvis förekommer en motsägelse rörande i vilken 
bostad övergreppen skall ha ägt rum. Det behöver knappast påpekas att om övergrepp inte 
ägt rum så kan det lätt uppkomma ett betydande antal "vet inte" (etc.)- svar och 
motsägelser. Det blir då svårt att löpande i förhöret uppfinna detaljer som inte existerar i 
minnet och även svårt för barnet att minnas vad det tidigare sagt i förhöret, varvid en 
motsägelse kan uppkomma när en fråga ställs på nytt.  
 
9. Förhörsledarens reaktioner på svaren 
Med svarsreaktioner som "va", "va sa du" verkar förhörsledaren ibland bemöta svar som 
inte passar in i förhörsledarens förhandsinställning. Dessa reaktioner på flickans svar 
innebär ledtrådar till den förhörda flickan.  
 
10. Exempel på sekvenser i förhören för att mer konkret klargöra hoten mot 
tillförlitligheten (felkällorna) 
 
Förhör nr I 
 
I:1 
Förhörsledaren inleder med att förutsätta att flickans gosedjur är flickans eget, men flickan 
säger emot.  
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I:2 
Flickan vet här vad dagmamman heter. Senare i början av det andra förhöret så uppger sig 
flickan inte veta vad vare sig mamma eller pappa heter, men kan systerns namn här och 
senare.  
 
I: 3 
När förhörsledaren frågar "Vad tycker Du om Din syster då?" så svarar flickan "Jag tycker 
om min mamma!" Detta belyser flickans relation till sin mamma och att i en konflikt 
mellan mamman och pappan, så kan flickan ta mammans parti.  
 
När förhörsledaren här ställer frågan "Brukar du träffa Din pappa ibland?", så svarar flickan 
"Han kan picka mig". Det kan anmärkas att svaret innehåller osäkerhetsmarkören "kan", 
och inte lyder t ex "Han pickar mig". Det kan även anmärkas att flickans beteende och 
känsloton här inte stämmer väl med att det skulle vara något tråkigt, obehagligt etc. med 
detta pickande. Hon leker och kastar sig.  
 
På uppföljningsfrågan "Vad gör pappa när han pickar då?" kommer inget svar från barnet. 
En möjlig tolkning är att barnet inte har någon klar innebörd hos ordet utan att det är något 
som omgivningen är intresserad av att barnet skall säga och kanske även lärt barnet att 
säga. Det kan röra sig om en verbal repetition som barn ibland uppvisar eller om att 
uttalande av ordet ”pickar” får uppmärksamhet (social förstärkning).  
 
När förhörsledaren tar upp frågan "Vad tycker Du om Din pappa då?", så ges order om att 
barnet skall komma och "sitta här på stolen, förstår Du, eller på pallen". Förhörsledaren 
markerar därmed sin partiskhet: pappan utmärks särskilt genom att flickan skall sitta på ett 
visst sätt. Det behövde inte flickan när mamma kom på  tal.  
 
Den första teckningen visas och flickan säger att flera figurer på denna är pappa. Inget 
sexuellt framkommer. Det sexuella verkar tillhöra de vuxnas fantasi.  
 
I:4 
Den andra teckningen visas och triviala förklaringar ges av flickan.  
Förhörsledaren har svårt att acceptera vissa av svaren. De första svaren "Skorna" respektive 
"Ögon" klarar förhörsledarens föreställningsvärld av (svaren upprepas enbart som de är), 
men sedan blir det problem att döma av reaktionerna.  
 
I: Näsa och mun. 
F: Vad sade Du? (verkar ha svårt att ta till sig svaret) 
I: Det är en näsa.  
F: Ska det vara en näsa? (motfråga) 
I: Hm.  
F: Och vad är det för några streck här? 
I: Öra 
F: Vad sade Du? (verkar ha svårt att ta till sig svaret) 
I: Öron. 
F: Ska det vara öron? (motfråga) 
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I: Hm. 
F: Och vad är det för någonting då? 
I: Munnen. 
F: Är det munnen, hm. Är det Du som har ritat den här teckningen? 
 
Med understrykningarna av förhörsledarens svar har jag här markerat hur svårt 
förhörsledaren verkar ha för att acceptera flickans svar. En vuxens sexuella fantasier med 
anledning av en teckning behöver inte finnas hos barnet som ritat teckningen. Barnet har 
givetvis tolkningsföreträde.  
 
Förhöret är även förutsättande och partiskt på så sätt att några teckningar som flickan kunde 
ritat av mamman inte tas upp i förhöret. Även sådana skulle måhända inbjuda vuxna till 
sexuella fantasier. Enligt Freuds ovetenskapliga föreställningsvärld var alla möjliga avlånga 
objekt att anse som fallossymboler. Avlånga objekt kunde funnits även i teckningar av 
modern.  
 
I:4 
Förhörsledaren säger att hon vet att flickan varit hos doktorn för ett tag sedan. Genom 
denna ledande bekräftelseteknik missar förhörsledaren möjligheten att få veta om flickan 
själv kommer ihåg detta.  
 
I:5-6 
I: Sade mamma att jag skulle gå till doktorn. 
I: Jag vill inte, jag vill inte gå till doktorn. 
Dessa två svar klargör att flickan inte ville gå till doktorn. 
 
Utifrån förutsättningen att barnet utsatts ter sig följande sekvens 
anmärkningsvärd. 
 
F: Nej. Hade Du ont någonstans när Du var hos doktorn? 
I:  
F: Var då någonstans? 
I: I fötterna. 
F: I fötterna? 
I: Hm. 
F: Hade Du någon annanstans? 
I: Bara ont i fötterna. 
 
I detta läge går förhörsledaren in med ledande bekräftelseteknik och hänvisar till att hon 
talat med doktorn och till vad doktorn sagt. Därmed ges ledtråd som leder till svaret  "Jag 
hade ont i rumpan".  
 
Därefter följer denna underliga sekvens:  
 
F: Varför hade Du ont i rumpan? Va? 
I: Pappa "pickade" mig i rumpan. 
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F: Har pappa "pickat" Dig i rumpan? Hm. Hur gör pappa då då? Vad "pickar" han med för 
något? Du får komma hit och sätta Dig och visa. (multipelfråga med tre frågor plus 
ordergivning; ger ledtråden att han pickar "med något") 
I: (hör ej) 
F: Du sade att pappa "pickat" Dig i rumpan? Vad "pickar" han med för någonting då? 
(ledtråden att han pickar med "någonting" upprepas) 
I: Här.  
F: Ja. Hur gör han då när han "pickar"? Vad är det han "pickar" med för något? (ledtråden 
att han pickar med "något" anges för tredje gången) 
I: Akta fötterna! 
F: Va? 
I: Akta fötterna! Han "pickar".  
F: Hm, hm. Hur har pappa gjort när han "pickar" Dig, kan du visa det? 
I: Han "pickar" (gör diverse ljud) så hårt. (Tar på sin egen fot här, vilket ej framgår av 
utskriften) 
F: Hm, hm. Hur gör han när han pickar? 
I: (Sparkar på golvet vilket ej framgår av utskriften) 
F: Kan Du visa hur pappa gör när han "pickar"! 
I:  
F: Du sade att Du hade ritat pappa på den här bilden här. (ledande bekräftelseteknik, i 
stället för att se om flickan svarar på samma sätt igen, dvs. reliabilitetstest görs inte)  
I: Hm. 
F: Hm. Du hade ritat pappa på den  här bilden, hm. Kan Du visa om han "pickar" med 
någonting som finns med på bilden! (här kommer för fjärde gången ledtråden att pappa 
pickar med "någonting") 
I:  
F: Vad då för någonting? Nu pekar Du på det. 
I: Hm.  
F: Vad är det för någonting?  
I: Öga.  (för barnet är ett öga något/någonting) 
F: "Pickar" han med sitt öga? (motfråga) 
I:  
F: Det förstår jag inte riktigt vad Du menar. (underkänner svaret, vilket innebär ledtråden 
att inte använda ordet "öga" i fortsättningen)  
 
En rimlig tolkning av denna underliga sekvens, som inte heller förhörsledaren verkar förstå, 
är att flickan inte har någon klar innebörd för ordet "pickar" och försöker vara till lags och 
göra den pressande förhörsledaren nöjd. Förhörsledaren kräver att pickandet skall göras 
med "något/någonting". Ordet "pickar" kan vara något hon själv eller någon i omgivningen 
hittat på och som hon använder, men utan bestämd innebörd. När hon blir pressad på 
innebörden så medger hon inte direkt att hon inte vet och i stället så uppträder vid pressen 
ett slags svarskollaps - hon prövar diverse möjligheter för att göra förhörsledaren nöjd, men 
förhörsledaren blir inte nöjd och förstår inte att en svarskollaps inträffat.  
 
När förhörsledaren några repliker längre ner ställer om frågan 
så kommer en sekvens som ger ytterligare stöd åt tolkningen att det rör sig om en 
svarskollaps.  
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F: Kan Du berätta för mig då hur han gör när han "pickar"? 
I: (hör ej) 
F: Va?  
I: Den. Jag vet inte! 
F: Vad sade Du?  
I: Jag vet inte. 
F: Du vet inte.  
I: Nej.  
 
Som framgår anger flickan nu tre gånger i rad att hon inte vet hur pappa gör när han pickar. 
Detta är förutsättningen för att få en svarskollaps av det slag vi sett i den långa föregående 
sekvensen.  
I en av mig handledd studie (Axelsson, 1999) vid Örebro universitet med 32 st. 3- 
respektive 5-åriga flickor och pojkar uppkom ett flertal fenomen vid mild press i några få 
frågor, ett av dessa fenomen var svarskollapser. Som sakkunnig har jag även kunnat 
konstatera en del svarskollpaser vid förhörsanalyser i rättsfall.  
 
Efter det att det visat sig att flickan inte kan ge någon innebörd åt ordet "pickar" fortsätter 
förhörsledaren att upprepat använda ordet och frågar "var" pickandet sker.   
 
F: Var brukar ni vara någonstans när han "pickar" då? (det är bara pappan som förutsätts 
picka, inte mamman eller någon annan) 
I: Hemma. 
F: Var någonstans hemma?  
I: Hemma oss. (med detta menar rimligen flickan hemma hos modern, där hon bor med 
systern)  
F: Där pappa bor eller där mamma bor? (förhörsledaren visar att hon inte är nöjd med 
svaret genom att föra in "där pappa bor"; flickan kan även tänkas märka på 
förhörsledarens paraspråk (betoning etc.) vad som bör vara det rätta svaret) 
I: Pappa bor. (flickan ändrar och anpassar svaret till vad förhörsledaren har för 
uppfattning; där pappa bor är knappast "hemma oss") 
 
I:7 
Förhörsledaren ser här till att åter ledande föra in "ont i stjärten" respektive "röd i stjärten" 
och får då  flickan att svara med att pappa pickar henne. 
 
I: Ja, oh pappa "pickar" mig. 
F: Pappa "pickar". Vad "pickar" han med för någonting då? 
    (för femte gången ges ledtråden att pappa pickar med någonting) 
I: Där. (nu kommer flickan på att peka rätt ur förhörsledarens synpunkt)  
F: Han "pickar" där. Hm. "Pickar" han med fingret eller "pickar" han med något annat? 
(här godtar förhörsledaren svaret och ger som förslag att det skall vara "fingret" eller 
något annat - förhörsledaren visar senare sitt intresse för "snoppen")  
 
Lite längre ner frågar förhörsledaren två gånger hur det känns när pappa pickar, men får 
inget svar och tillgriper då tredje gången en ledande valfråga. 
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F: Tycker Du det är roligt när han "pickar" eller är det tråkigt. 
(ledande valfråga med två alternativ) 
I: Det är inte roligt. (väljer att ange motsats till det första alternativet) 
F: Va?   
 
I:8 
Kort efter föregående ställs följande rätt viktiga ledande fråga. 
 
F: Har det gjort ont  någon gång? (ledande, det är förhörsledaren som för in ordet "ont" 
och kopplar det till "picka") 
 
På mitten av sidan försöker förhörsledaren även genom en fråga koppla begreppet "snopp" 
till pickandet.  
 
F: Är han hemma, hm. Vet Du om Din pappa har någon "snopp"? 
    (ledande fråga) 
  
Efter några repliker så upprepas snopp-idén av förhörsledaren. 
 
F: Har Du sett pappas "snopp" någon gång? (ledande fråga, ordet snopp används för andra 
gången av förhörsledaren) 
I: Nej. (motsvar på ledande fråga) 
F: Inte? (misstroget, signal att svaret inte nöjaktigt) 
I: Nej. (vidhåller motsvar trots ny ledtråd) 
F: Aldrig? (ytterligare signal att svaret inte nöjaktigt) 
I: Nej. (vidhåller motsvar trots ännu en ledtråd) 
 
Ytterligare två gånger på sid. 8 och en gång högt upp på sid. 9 ställer förhörsledaren frågor 
med "snoppen" och hamrar därmed in ordet "snopp" totalt 5 gånger i denna fas av förhören.  
 
I:9 
Högst upp på sid. 9 för förhörsledaren ånyo in en av teckningarna i anslutning till 
snoppfrågorna, dvs. en ledande förhörsstrategi där förhörsledaren söker få flickan att 
koppla snopp och teckning. Detta ger dock ingen koppling från flickan och förhörsledaren 
återvänder plötsligt och ledande till "stjärten". 
 
F: Näsa och mun. Hm, hm. Hur känns det nu i stjärten då? 
  
Därefter går förhörsledaren och hämtar ett par anatomiska dockor.  
Därvid framställs det hela så att flickan ska "få titta på" dockorna. "men då måste Du sätta 
Dig fint på pallen där", dvs. förhörsledaren tränar flickan i belönad lydnad gentemot 
förhörsledaren under pågående förhör. "Du får sitta riktigt fint och stilla där nu, så kommer 
jag strax" - "Så, nu var Du duktig som kunde sitta på stolen!" Detta lydnadstränande 
uppträdande gentemot ett barn som förhörs är givetvis inte lämpligt.  
 
Därefter presenterar förhörsledaren två dockor och benämner dem som  "pappadocka" och  
"flickdocka". Varför just "pappadocka"? Var blev andra vuxna män av i förhöret? Dessa 
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benämningar är givetvis förutsättande och ledande i den aktuella förhörssituationen. Någon 
mammadocka och pojkdocka presenteras inte och därmed finns ingen möjlighet att få fram 
något i sådan riktning. Urvalet och benämningarna är förutsättande och ledande.  
 
Förhörsledaren uppmanar flickan tre gånger i följd att ta av dockorna kläderna. Detta 
innebär närmast styrning genom ordergivning. 
Flickan tvingas därmed att intressera sig för dockornas könsorgan.  
 
F: Ska Du lägga undan Din docka så länge, så kan vi titta på de här. Om Du vill så kan Du 
få klä av de här dockorna så ska Du få se. Ska Du klä av den här dockan kläderna! 
I: Hm. 
F: Ska Du ta av dockan kläderna! (klä av/ta av kläderna används här för tredje gången) 
 
I:10 
Efter avklädningen av flickdockan kommer följande ledande sekvens med bajs- respektive 
kisshål snabbt åtföljd av en uppmaning att visa var pappa har pickat. Detta är uppenbar 
regiverksamhet med syfte att få fram något som planerats, t.ex. måste pickandet genom 
denna regi ske under nakenförhållanden, inte med kläderna på och lätt bli kopplat till något 
av de två av förhörsledaren uttryckligen nämnda hålen.   
 
F: Från det där hålet brukar man bajsa. 
I: Hmhm. 
F: Hm. 
I: Det där? 
F: Och det där hålet brukar man kissa ifrån. 
I: Hmhm. 
F: Kan Du visa någonstans var pappa har "pickat" på Dig! 
 
Det hela framställs närmast som en ledande tvåvalsfråga med kisshålet som sista muntligt 
presenterade alternativ. Observera hur förhörsledaren själv för  in pappan i anslutning till de 
nämnda “hålen“.  
 
Flickan vill dock klä av den andra dockan, men det tillhör inte förhörsledaren-regissörens 
planering och förhörsledaren förhindrar det.  
 
F: Vi låt..., om vi låtsas att det här är I. (låtsasinstruktion kan ge låtsassvar) 
I: Jag klär av denna. 
F: Nej, det kan vi vänta med. Om vi låtsas att det här är I... (upprepar låtsasinstruktion som 
kan ge låtsassvar) 
I: Hm.  
F: Hm. Var har pappa "pickat" på Dig någonstans?  
 
Det är förhörsledaren som styr här, inte barnet. Förhörsledaren bestämmer att "vi" låtsas att 
dockan är den förhörda flickan. Förhörsledaren bestämmer att det inte är viktigt att klä av 
den andra dockan och att det skall "vi" vänta med.  Det är förhörsledaren som är "vi" här. 
Det borde rätteligen sagts "jag", men "vi" används bland annat i övertalande sammanhang 
som detta.  
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När förhörsledaren helt bestämt förutsättningarna så kopplas "pappa pickat" in som 
ytterligare en förutsättning och frågeställningen blir endast "Var på Dig?". Nu förbiser 
förhörsledaren här en mycket avgörande sak. Suggereras en 4-åring två gånger med 
"låtsas", så kan svaret på den ställda frågan även det bli på låtsas.  
 
Det går naturligtvis att fabricera bevis för vad som helst med dessa regisserande och 
kopplande frågestrategier. En förhörsledare kan projicera in sina egna föreställningar i 
förhöret med hjälp av de redovisade teknikerna och genom manipulerande och styrning av 
här exemplifierat slag få dem bekräftade. Förhörstekniken framstår som 
utredningsmetodiskt absurd.  
 
Sekvensen ovan får följande fortsättning. 
I:  
F: Hur har han gjort då då? Kan Du visa? (förutsättande dubbelfråga, press) 
I: Nej. (motsvar vid press) 
F: Hur har han gjort? (ignorerar motsvaret och pressar genom att upprepa frågan) 
I: Han "pickade". (ordet pickade har flickan kunnat uttala hela tiden, men hon har inte 
kunnat ange betydelsen - jfr tidigare svarskollaps och vet inte-svar) 
F: Men var då? Vad har han "pickat" med för något? (för sjätte gången hamrar här 
förhörsledaren in att fadern pickat med "något") 
I: Med fingret. (det är förhörsledaren själv som tidigare fört in "fingret" i förhöret redan 
på sid. 7)  
 
I:11-12 
Förhöret övergår till pappadockan och förhörsledaren ser ledande och regisserande till att 
diskussionen kommer att handla om sådant som bajsa-kissa-snopp. Flickan uppger att 
pappan "Tvättar stjärten" vilket förhörsledaren har så svårt att uppfatta att flickan måste 
upprepa detta 4 gånger. Den som skrev ut bandet har inte haft samma svårighet.  
 
F: Vad gör han med "snoppen" då? 
I: Tvättar stjärten. 
F: Vad sade Du? 
I: Han tvättar stjärten. 
F: Nu hör jag inte vad Du säger.  
I: Han tvättar stjärten.  
F: Att?  
I: Han tvättar stjärten.  
 
Förhörsledaren anger i en fråga att hon vill ha något annat svar. 
 
F: Hm. Har han gjort något annat med "snoppen"? (ledande mot något annat) 
I: Nej. (motsvar på ledande fråga) 
F: Det jag undrar, I, är om han har rört Dig i Din stjärt någon gång med sin "snopp"? (starkt 
ledande)  
I: Hm. (flickan ändrar efter denna starkt ledande fråga sitt svar; jfr tidigare motsvar) 
F: Va? 
I:  
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F: Hur gör han då? (förhörsledaren håller här ledande upp dockorna med könsorganen mot 
varandra) 
I: "Pickar". (fortfarande utan betydelseangivelse,  utan precisering) 
F: Hm. Det där är pappa och det här är I. (anger förutsättningarna för något som flickan 
lätt kan uppfatta som en lek med dockor) 
I: Hm. 
F: Kan Du visa hur han gör då när han "pickar"? 
I: Han "pickar" här.  
F: Ja, om vi låtsas att...hur gör han då när han "pickar"? Kan Du visa! 
    (suggestion med "låtsas" kan leda till att flickan faktiskt låtsas; 
     en pressande, upprepad uppmanande fråga att visa kan leda till  
     att barnet visar något som inte inträffat utan blir påhittat som  
     följd av uppmaningen) 
I: Visa den? 
F: Nej, Du ska visa hur pappa gör han då när han "pickar"? 
   (lägg märke till att det tidigare upprepade "Kan Du visa" nu  
   stegrats till den direkta ordergivningen "Du ska visa", givetvis  ännu mer 
   förhörsmetodiskt förkastligt  Det kan anmärkas att "Kan Du visa" i  
   anslutning till pickar tidigare förekommit 2 gånger på sid. 5.) 
I: Han "pickar" med denna. 
F: Med det fingret? (flickan använder när hon ställs inför ordern 
   dels liksom tidigare ordet "pickar" och med tillägg av fingret,  
   vilket förhörsledaren själv på sid. 7 fört in i förhöret). 
 
I:13 
Här svarar flickan tre gånger i rad "Jag vet inte" vad gäller frågan om när pickandet skall 
äga rum och bekräftar ytterligare i ett fjärde svar att hon inte vet. 
F: När gör han det då? 
I: Jag vet inte. 
F: Är det på dagen eller på kvällen? (ledande tvåvalsfråga) 
I: På kä.., på kä..(verkar påbörja upprepning av sista alternativet) 
F: Vad sade Du? Gör han så på dagen eller på kvällen? (upprepar den ledande 
tvåvalsfrågan) 
I: Jag vet inte. 
F: Va? 
I: Jag vet inte. 
F: Du vet inte? 
I: Nej. 
 
I:13 
Här mot slutet av det första förhöret finns den första sekvens i förhöret, där förhörsledaren 
söker i annan riktning än mot pappan.  Detta kan jämföras med den stora mängden frågor 
sida upp och sida ner som inriktats mot pappan. Det hör här till bilden att pappan hävdar att 
mamman begått övergrepp, men detta föranleder inte att de behandlas likvärdigt i 
förundersökningen.  
(jfr Regeringsformen 1 kap 9§ om likhet inför lagen och om saklighet och opartiskhet) 
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F: Är det någon annan som "pickar" så här på Dig? 
I: Ja, pappa "pickar" mig. 
F: Är det någon annan som gör det? 
I: Nej.  
F: Gör inte mamma det någon gång då? 
I: Nej.  
F: Eller Din storasyster?  
 
I:14 
Här på slutet finns ytterligare frågor i annan riktning än mot pappan.  
 
F: Har den pojken "pickat" Dig någon gång? 
I: Nej.  
F: Är det ingen annan som har "pickat" än pappa? 
I: Jo, pappa "pickar" mig! 
F: Pappa "pickar" dig? 
I: Ja.  
F: Men inte någon annan? 
 
Längre ner på sidan förekommer följande sekvens. 
 
F: Hm. Har Du fått röra pappa där någon gång? (ledande språkligt och genom att 
förhörsledaren pekar mot pappadockans penis) 
I: Nej. (motsvar på starkt ledande fråga) 
 
Sammanfattningsvis är det uppenbart av de exempel jag ovan anfört att förhörsmetodiken  
i förhör I är sådan att de avgivna svaren i stor utsträckning inte kan anses tillförlitliga. 
Risken för att en del svar är förhörsartefakter (dvs. uppkomna genom flickans reaktioner på 
den olämpliga förhörsmetodiken) är stor. Det är även oklart vad flickan menar med 
”pickar”,  
 
 Förhör nr II 
Detta förhör tre månader senare fortsätter med den starka inriktningen på pappan och 
ignorerar även det alternativa förklaringsmöjligheter.  
 
II:2 
På denna sida säger sig flickan inte veta vad mamma respektive pappa heter, vilket 
sannolikt är skoj eller något liknande från hennes sida. Däremot ger hon namnet på systern.  
 
II: 3 
Med start på sid. 3 längst ner och hela sid. 4 inriktar förhörsledaren markant förhöret mot 
just pappan och söker koppla fadern till att ha begått sexuellt övergrepp på flickan. 
Motsvarande kopplingsförsök görs inte för modern, vilken av fadern anses ha begått 
övergrepp på flickan.  
 
När förhörsledaren upprepat frågar flickan varför hon inte vill vara hos pappa på sid. 4 och 
5, så kommer tre gånger svaret "jag vill inte".  
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II:5 
När inte flickan säger något om "picka" självmant ser förhörsledaren till att föra in det 
genom ledande bekräftelseteknik. 
Därpå följer en sekvens som liksom en sekvens i början av det första förhöret visar att 
flickan inte kan ge ordet "picka" någon innebörd.  
 
F: Vi har ju pratat förut om att "picka", kommer Du ihåg det? 
    (förhörsledaren hänvisar bakåt och för själv in "picka" i förhöret utan att flickan  
tidigare i förhöret nämnt det) 
I: "Picka"? (kommer flickan ihåg ordet?) 
F: "Picka"... 
I:  Hm.  
F: Vad är det för någonting? (frågan ställs för första gången) 
I: "Picka" i (hör ej) 
F: Va? 
I: "Picka" i (hör ej) 
F: Vad gör man när man "pickar"?  (upprepar, 2:a, press) 
I:  
F: Vad gör man när man "pickar"?  (upprepar, 3:e, press) 
I: Jag vet inte.  (flickan markerar att hon inte vet trots den press som  hon utsatts för) 
F: Du vet inte. 
I: (hör ej) 
F: Vet du vad man gör när man "pickar"? (upprepar, 4:e, press) 
I:  
F: Vad gör man då? Kan Du visa mig hur man gör då? 
   (upprepar 5:e och 6:e, dvs. hammarteknik; förhörsledaren ber under ignorerande av 
föregående svar "(Jag vet inte" ) flickan om att visa hur man gör, dvs. uppgiften är att visa 
något som flickan inte vet vad det är, en icke godtagbar teknik som inte ger tillförlitliga 
svar) 
I: (skrattar) "Pickar" här. 
F: Va. "Pickar" var då någonstans? 
I: Här. I här. (kan det vara så att flickan menar det vanliga verbet "spikar" och att pappan 
har "spikat"; ord- och ljudlikheten är stor mellan "pickar" och "spikar"; en hypotes skulle 
kunna vara att flickan kommit över en spik i samband med att pappan spikat och använt 
den på sin mödomshinna? Denna möjlighet har inte efterfrågats i förhöret och flickan har 
inte förevisats vare sig någon spik eller hammare, men väl teckningar och dockor. En 
annan möjlighet är att det kan vara frågan om föremål som liknar spikar. Observera även 
att "pappa pickar" skulle kunna vara avsett som en genitivform, dvs. "pappas spikar", som  
har missuppfattats av vuxna och i första vändan av modern. Det här sagda är naturligtvis 
endast  hypoteser.)   
F: En vägg. Vad gör man då när man "pickar"? (det verkar som om flickan pickar mot 
väggen?) 
I: Jag förstår inte för jag vet inte. (bekräftar på nytt att hon inte förstår/inte vet) 
F: Du vet inte? 
I: Nej. (bekräftar en gång till att hon inte förstår/vet)  
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II:6 
Här känner inte flickan igen en teckning som förevisas henne och vet inte vad som finns på 
den. Det går inte att se på videofilmen vad det är för teckning. Flickan förnekar upprepat att 
hon gjort den. Den bristande kontrollen kring teckningarnas insamlande innebär att det kan 
vara så.  
 
II:8 
Här tar förhörsledaren upp temat om att ha ont i stjärten genom ledande bekräftelseteknik. 
Det torde vara upp till ett barn självt att avgöra om något gjort "ont".  
 
F: Förut så hade Du ont i stjärten... 
I: Hm.  
 
Förhörsledaren upprepar ledande "ont i stjärten" ytterligare tre gånger på denna sida. 
 
Dessutom sätter förhörsledaren starkt ledande fingret i flickans underliv (syns på 
videobandet) och påpekar att hon hade ont där.  
 
II:8 
F: Du hade ont där. (femte gången "ont" används) 
I: Jag kommer inte ihåg.  
F: Du, res Dig upp nu! Du hade ont där i stjärten, kommer Du ihåg det! (ger order om 
uppresning och påstår "Du hade ont i där i stjärten" - en närmast ordergivande 
förhörsteknik; sjätte gången "ont" används) 
I: Nej. (säger för andra gången att hon inte kommer ihåg) 
F: Det gör Du inte? 
I:  
F: Minns Du inte det? (upprepar frågan, press) 
I: Nej, jag kommer inte ihåg. (säger för tredje gången att hon inte kommer ihåg) 
F: Du var röd i stjärten och det gjorde ont. (förhörsledaren pressar och lägger nu till "röd"; 
"ont" används för sjunde gången, dvs. hammarteknik) 
I: Jag vet inte, jag. 
F: Vet Du varför Du hade ont i stjärten? (förhörsledaren använder "ont" för åttonde 
gången)  
I: Jag vet inte.  
F: Du har berättat det för mig förut.  (refererar ledande bakåt) 
I: Hm. Jag vill sitta där. 
F: Varför hade Du ont i stjärten? (hamrar för nionde gången med "ont") 
I: Jag vet inte.  
F: Var det någon som hade rört Dig där? (förhörsledaren ignorerar nu alla tidigare 
"kommer inte ihåg"/"vet inte"-svar och ger dessutom ledtråden att någon rört flickan).  
I:  
F: Vem hade gjort det? (förhörsledaren upprepar ledtråden att någon gjort det; med tanke  
på hur mycket förhörsledaren fokuserat pappan i det tidigare förhöret och i detta, så ligger 
ett svar  med pappan nära tillhands) 
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I: Min pappa. (med tanke på att flickan i en serie svar här sagt sig inte komma ihåg 
alternativt inte veta och att förhören  tidigare starkt fokuserats på pappan, så ligger det 
närmast tillhands att  misstänka detta svar vara en förhörsartefakt)  
F: Din pappa. Hur gjorde han då när han rörde Dig då? (här förutsätts att pappan rört 
flickan) 
I: Han lagade mat först och sedan pappa "pickade" mig. (att pappa pickade upprepas ännu 
en gång) 
Ett par repliker längre ner kommer följande. 
 
I: Han "pickade" mig i stjärten. (förhörsledaren har som framgått kort före använt "ont i 
stjärten" (motsv)  nio gånger - en rätt intensiv inlärning har föregått svaret).  
 
Kort efter kommer följande: 
F: Hm. Vad "pickade" han med för någonting? 
I: Med fingret. ("fingret" har införts av förhörsledaren själv på 
   sid. I:7 "Pickar han med fingret...) 
F: Med fingret. Kan du visa var han "pickade" någonstans? 
I: Hm, kan ja... 
F: Kan Du visa mig var någonstans han "pickade"! 
I: Tänka lite.  (dvs. I minns förmodligen inte utan skall tänka ut något svar) 
F: Hm. Du ska tänka lite.  
I: Ja. 
F: Hm. 
I: Tänka så länge! (bekräftar att hon behöver tänka en gång till) 
F: Tänka länge, det får Du göra! 
  
Sekvensen tyder inte på att flickan skulle kunna minnas något om var, hon verkar ha glömt 
att hon nyss sade "i stjärten" och därmed verkar bekräftas att detta svar inte var genuint 
utan en förhörsartefakt.  
 
II:10 
F: Kan Du visa var någonstans han "pickade" då! (pressar med "var" för tredje gången) 
I: Titta klockan. (svarskollaps, avleder) 
 
Längre ner på sidan finns följande sekvens. 
F: Det är bara pappa. Vad gör man när man pickar då? (obs att "man" används i frågan och 
inte ordet pappa) 
I: Aj!!! (detta verkar ha med barnets liggställning just då att göra och utgör inget svar på 
frågan; detta borde anmärkts på utskriften) 
F: Vad gör man när man "pickar"? (även här upprepas "man" och inte pappa) 
I: "Pickar" ....här. (svaret saknar subjekt och förekomsten av "man" fyra gånger före gör att 
det inte kan kopplas specifikt till pappa; det framgår av filmen att flickan först sätter fingret 
strax intill knät och först därefter i underlivet som om hon prövade vad förhörsledaren 
skall tycka är lämpligt) 
F: "Pickar" där. Vad "pickar" han med då? (det är förhörsledaren, inte flickan som här för 
in "han" ; det framgår inte vilken "han" det syftar på och föregående frågor har av barnet 
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besvarats utifrån förutsättningen att det gällde "man", vilket kan innefatta även barnet 
självt) 
I: Med fingret. (fingret som förhörsledaren införde på sid I:7 återkommer igen)  
 
Lite längre fram så kommer följande sekvens. 
F: Tyckte Du det var roligt när han "pickade"? 
I: Nej. 
F: Hur var det då? 
I: (hör ej) (I springer ut till mamma) (svarskollaps, lämnar lokalen, söker samband med 
mamma, vill ha hjälp att besvara frågan??? Det hörs dåligt och återges inte på utskriften 
vad flickan diskuterar med mamma; förhörsledaren har tappat kontrollen över förhöret och 
låter flickan i detta skede prata med mamman och möjligen andra klockan  09.27 - 09.31. 
Förhörsledaren säger att hon går in på sitt rum. Förhöret kollapsar här ur saklig synpunkt. 
Ytterligare ledtrådar kan ha givits i pausen till flickan.)  
 
II:11 
F: Hm. Du vet, Du pratade ju om det där att, att pappa hade "pickat" på Dig...Hör Du vad 
jag säger? (närmast före har förhörsledaren talat om "man" och "han", inte om pappa. 
Sedan förhörsledaren förde in "man" fyra gånger har flickan inte nämnt något om pappa 
och inte ordet han heller; hänvisningen är inte korrekt med avseende på vad som tilldragit 
sig närmast före i picka-utfrågningen) 
I: Jag vet inte (sjunger) (flickan återkommer till att hon inte vet och sjungandet kan 
betraktas som en svarskollaps inför pressen från förhörsledaren) 
 
Kort efter försöker förhörsledaren igen att få flickan att förklara vad "picka" är för 
någonting.  
F: Vad är "picka" för någonting, hur gör man då? 
I: "Pickar". (upprepar enbart ordet) 
F: Hm. Vem har lärt Dig det ordet? 
I: Pappa. (här kommer ett svar, men det kan vara felaktigt, då det bör vara uppenbart för 
flickan att hon helst bör svara med "pappa" för att tillfredsställa förhörsledaren; sekvensen 
här skulle kunna stämma med att pappa kan ha sagt ordet "spikar" eller något annat som 
inte varit  relaterat till sexuellt övergrepp) 
 
Kort efter finns följande sekvens. 
I: Jag har inte "pickat" mig själv.  
F: Vad sade Du? 
I: Jag har inte "pickat" mig själv.  
    (Vad flickan menar med detta, om hon menar något och inte bara går i något slags 
försvarsställning mot förhörsledaren, är svårt att säga; det är till exempel inte troligt att 
flickan har "spikat", om det är det som skulle avses. Hon kan även mena att det är något 
hon inte gjort med sig själv.) 
 
Längre ner kommer följande sekvens som anger att flickan inte minns igen.  
F: Du, kommer Du ihåg den gången Du var hos doktorn? (ledande, söker ge ledtråd) 
I: Nej, jag kommer inte ihåg.  
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F: Kommer Du inte ihåg det? Doktorn tittade Dig i stjärten för att Du var röd.  (ledande, 
"stjärten" upprepas ännu en gång) 
I: Jag kommer inte ihåg. 
F: Kommer Du inte ihåg det? Och så hade Du blåmärken också här. Du hade märken här. 
(ledande, söker ge ledtrådar till minnet) 
I: Jag vet. (kommer ihåg blåmärkena) 
F: Du vet? 
I: Hm. 
F: Vad hade Du gjort då? 
I: Jag vet inte för jag har ingen aning.  
(det framgår här tre gånger i rad att det föreligger glömskeproblem) 
 
II: 12 
F: Nej. Du, då när pappa "pickat" så här som Du har berättat, var har Ni varit då 
någonstans, i vilket rum har Ni varit då? (flickan har inte berättat - hon har utsatts för 
utfrågning; det är förhörsledaren som här hävdar att pappa pickat; förutsätter här ett rum, 
vilket inte behöver vara fallet, om det skett på annat ställe eller utomhus) 
I: Mammas rum. (motsäger tidigare svar; på II:9-10 kunde barnet upprepat inte svara på 
frågan var?) 
F: Va? (det ofta förekommande svaret från förhörsledaren när svaret inte stämmer med 
förhörsledarens inriktning mot pappan) 
I: Mammas rum. 
F: Hm. 
I: Mammas säng. 
F: Vad sade du? (ofta förekommande svar från förhörsledaren när svaret inte stämmer med 
förhörsledarens inriktning mot pappan) 
 
Lite senare följer en motsägande sekvens. 
F: Vem var Ni hos då när pappa "pickade"? (förutsätter att de var hos någon, kan till 
exempel ha varit ute; det är förhörsledaren som fortsätter att hävda att pappa pickade) 
I: Det vet jag inte, ingen aning.  
F: Du har ingen aning. Du sade Ni var i mammas säng. Var finns mammas säng då? 
I: Jag vet inte... 
F: Hm. Var var mamma då när han "pickade"? (fortsätter hävda att det var "han" som 
pickade) 
Omedelbart efter denna fråga kommer följande mycket intressanta svar. 
 
I: Gå pappa "pickade" mig därhemma, hemma oss. Har mamma sagt att mamma 
"pickar" mig, för mamma...nej, för pappa "pickar" mig,  
alltså (hör ej) att mamma tittar på mig.  
(det hörs på bandet att något uttalat från flickan fattas kring mamma i utskriften här; som 
sekvensen står så förekommer pappa två gånger och mamma tre-fyra gånger i anslutning 
till picka, vilket är anmärkningsvärt; mycket viktig är uppgiften "Har mamma sagt att 
mamma "pickar" mig", där det kan vara en felsägning - det verkar som om flickan rättar 
sig med "nej, för pappa pickar mig"; svaret antyder möjligheten att föreställningen att 
pappa pickar kan ha kommit från mamman till flickan)  
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Förhörsledaren följer inte upp formuleringen "Har mamma sagt" och ser inte till att skapa 
större klarhet i detta vad mamma har sagt utan upprepar bara "Mamma tittade på Dig" och 
går sedan vidare och frågar om pappan. Här sker utan tvekan en uppföljningsmiss i 
förhöret, då det eventuellt kunde gått att skapa klarhet om vad mamman hade med "picka" 
att göra enligt barnet.  
 
Därefter kommer följande sekvens som motsäger tidigare "vet inte"-svar och att pickandet 
skall ha skett hemma hos pappan.  
 
F: Men var var Ni någonstans när pappa "pickade" då? (fortsätter att upprepa och 
förutsätta att pappa pickade) 
I: Hemma oss. 
F: Hemma hos Er? 
I: Hm.  
F: På vilket rum då? 
I: På mitt rum.  
 
Sedan följer en sekvens, där flickan upprepat förnekar att det skett hemma hos pappa. 
Dessa innebär då att "hemma oss" tidigare inte syftar på pappas bostad.  
 
F: Har det hänt någon gång hemma hos pappa? (ledande) 
I: Nej. (motsvar på ledande fråga) 
F: Inte hos pappa? Är Du säker på det? (här märks återigen den tendensiösa pressande 
förhörstekniken, där förhörsledaren eftersträvar annat svar) 
I: Va? 
F: Har det hänt någon gång hemma i pappas hus? (upprepar frågan än en gång med en 
mindre ordförändring, dvs. den tendensiösa pressen i ena riktningen fortsätter) 
I: Nej. (motsvar efter två ledande frågor och upprepad press)  
 
Därefter följer en sekvens med mamman. 
F: Det har det inte. Sade Du det hade hänt på Ditt rum? 
I: Hmmmmmm. 
F: Var har Du Ditt rum någonstans då? 
I: I mammas säng jag sover. 
F: Vad sade Du? 
I: Jag sover i mammas säng. 
F: Sover Du i mammas säng? 
I: Hm.  
  
Förhörsledaren ser dock till att än en gång återföra flickan till att pappa pickade.  
 
F: Hm. Men jag undrade, när pappa "pickade", var var Ni då någonstans? (förutsätter att 
pappa pickade, press) 
I: Hemma hos pappa då. (motsäger tidigare svar om "mammas rum" etc.) 
  
När det sedan gäller att klargöra i vilket rum  hemma hos pappa, så vet inte flickan. 
F: Var någonstans, i vilket rum? (förutsätter att det skett i ett rum) 
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I: Jag vet inte.  
F: Vet Du om det var på sovrummet eller i TV-rummet eller på badrummet..., eller i köket 
kanske? (ledande flervalsfråga, som inte tar upp alla tänkbara alternativ; olämplig 
förhörstekniskt) 
I: Nej. (motsvar på ledande flervalsfråga) 
F: Var var det någonstans då? (upprepar) 
I: 
F: Va? Var var det någonstans? (upprepar) 
I: Jag vet inte.  
F: Du vet inte? 
I: Nej.  
F: Nej. Vill Du inte berätta det? (förhörsledaren för här in idén om "vill inte") 
I: Jag inte berätta mer. (detta svar använder inte förhörsledarens ledtråd och kan betyda till 
exempel att hon inte orkar, att hon tycker förhörsledaren är tjatig, att hon inte tycker att 
förhörsledaren har med saken att göra etc.) 
F: Va? (svaret verkar inte passa) 
I: Jag inte berätta mig mer.  
F: Du vill inte berätta det? (här upprepar förhörsledaren ledande sitt tidigare uttryck "vill 
inte") 
I:Nej.  
F: Nej.  
 
II:14 
Här använder flickan förhörsledarens nyss upprepade uttryck i ett svar. 
 
F: Hm. Ska vi sluta att prata nu då? 
I: Nej, jag vill inte prata mer.  
 
Sammanfattningsvis så förekommer en stark förutsättande inriktning mot att pappan skall 
ha gjort något i förhöret. Ett flertal frågor upprepas (press) och förutsättande och ledande 
frågor ställs. Förhörsledaren ger tecken om att hon inte är nöjd med vissa svar.  
Flickan ger många "vet inte"/"ingen aning"/"kommer inte ihåg"-svar. Det blir inte klarlagt 
vad som avses med "picka" enligt flickan, om ordet har någon betydelse för henne. Svaren 
pekar liksom i det första förhöret på att flickan inte kan ge någon innebörd åt ordet "picka". 
Exempelvis har inte kontrollerats om ordet skulle kunna betyda "spika/r/" verb eller 
"spikar" (substantiv, plural). Någon som är kunnig inom små barns språk och känner till 
vilka förvrängningar som kan uppstå borde ha konsulterats. Svar som avges kan i stor 
utsträckning vara en följd av de förutsättningar, ledtrådar och den omfattande 
press/upprepning som förhörsledaren använder sig av.  
 
Punktvis leder frågor till svarskollaps, vilket är ett varningstecken för press och stress. Det 
kontrolleras aldrig om flickan skojar. Misstankar om förhörsartefakter i svar föreligger.  
Det framgår inte vad hon säger till mamma och vad mamma säger till henne, när hon 
kommunicerar med mamma under förhöret.  
 
Detta utredningsmetodiskt felaktiga sätt att genomföra ett förhör kan ge upphov till 
felaktiga utsagor från barnet. Svaren i förhöret måste bedömas som mycket otillförlitliga.  
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Det bör påpekas att felaktig utredningsmetodik i det första förhöret med åtföljande 
inlärning kan ha påverkat svar i det andra förhöret.  
 
Sammanfattande bedömningar och diskussioner 
1. De utredningsmetodiska felen och bristerna i förhören med flickan I är omfattande, t ex 
starkt partisk, förutsättande utredningsstrategi och omfattande förekomst av felaktigt ställda 
frågor (förutsättande, ledande, upprepande/pressande, tecken på att inte vara nöjd med 
svaren etc.). Metoden med anatomiska dockor har använts utan vetenskaplig underbyggnad 
och på ett uppenbart felaktigt sätt. Teckningarna har använts på tveksamt sätt i 
polisförhören, men gett svar som talar emot sexuella tolkningar. De brister som de två 
polisförhören med barnet uppvisar sida upp och sida ner kan omöjligen accepteras med 
hänsyn till objektivitetskravet vid utredningsarbete.  
 
Metodiskt är det även uppenbart att det i utredningsarbetet inte skapats en lista på olika 
hypoteser/förklaringsmöjligheter som sedan följts upp i polisförhören och kanske via annan 
metodik. I stället har utredningsarbetet relativt ensidigt (det finns några få frågor i annan 
riktning i förhören) inriktats mot att söka få fram belägg för att fadern begått sexuella 
övergrepp och flickan har utsatts för påverkan utifrån förhörsledarens frågor, reaktioner och 
andra ledtrådar.  
 
Till de fundamentala utredningsmetodiska bristerna hör även att flera beteendeutredningar -  
kring blåmärkens uppkomst, kring skador på mödomshinnan och kring hygienbeteenden på 
toaletten - saknas i förundersökningsmaterialet.  Därmed har man inte  prövat om det kan 
finnas mer naturliga förklaringar till de problematiska fenomenen i de naturliga beteendena, 
aktiviteterna och livsmönstren.  
 
2. Uppkomstbetingelserna för uppgiften om att "pappa pickar" (och likvärdiga uttryck) har 
inte klarlagts i förhören och en berättelse från flickan saknas. Klart är att det är 
förhörsledaren som starkt betonar pappa och för in "fingret" i sammanhang med "picka". 
Det har inte klarlagts vad flickan menar med "pickar". Det kan här vara ett ord som flickan 
snappat upp och använder (eventuellt efter att själv ha ändrat på ordet) utan någon bestämd 
innebörd för henne eller ordet kan ha haft en innebörd när det uttalades, vilken sedan 
förändrats eller förstörts genom utfrågning. Flickan kan även ha glömt en innebörd som 
ordet kan ha haft för henne eller sakna språkliga medel för att klargöra innebörden. 
Möjligheten finns att ordet haft en icke-sexuell innebörd, när det först nämndes av flickan 
och att omgivningen kopplat ordet till förmodade sexuella händelser. Exempelvis skulle 
ordet kunna betyda "spika/spikar", vilket är möjligt att pappa kan ha gjort eller att det 
funnits till exempel ett paket med "spikar" hos pappa och eventuellt att flickan eller någon 
lekkamrat kan ha använt någon spik (eller något liknande) mot flickans underliv, men här 
rör vi oss med enbart hypoteser som ingen försökt utreda eller kanske ens tänkt på i 
utredningsarbetet. Det kan heller inte uteslutas att det är flickans omgivning som först fört 
in ordet "pickar" och kommit med påståenden om att "pappa pickar". Tecken i den 
riktningen finns, som påvisats här, i materialet.  
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3. Den felaktiga utredningsmetodiken, svårigheterna att klarlägga vad flickan menar, oklara 
uppkomstbetingelser samt den omfattande vagheten och de klara motsägelserna innebär att 
rimliga reliabilitets- respektive validitetskrav inte är tillgodosedda.  
 
Ur källkritisk synpunkt kan detta formuleras som att det finns en stor mängd felkällor som 
leder till förkastande. Felkällorna inom förhören kan dessutom genom dialogutskrifter och 
videoband  objektivt beläggas, inte bara misstänkas föreligga. Utanför, före och mellan 
förhören kan påverkan misstänkas ha förekommit, då flickans sociala omgivning haft en 
övertygelse om att pappan begått sexuella övergrepp. 
 
4. Den konfliktfyllda relationen mellan fadern och modern föranleder försiktighet med 
uppgifter från parterna och möjlighet av påverkan på flickan. Hon kan till exempel välja 
sida med modern och bistå denna med att skapa negativa uppgifter kring fadern utan att hon 
förstår innebörden i vad som sker. Det har av flera forskare påtalats i internationell 
facklitteratur (t ex Underwager & Wakefield, 1990) att en stor andel, varierande från studie 
till studie (i vissa fall mer än hälften) av anklagelserna om sexuella övergrepp vid vårdnads- 
och umgängestvister torde vara felaktiga (OBS att detta enligt en ibland förekommande 
missuppfattning inte betyder att sådana anklagelser skulle vara vanliga - de är rätt sällsynta, 
men när de inträffar bedöms de ofta som tveksamma eller felaktiga). Jag har till exempel i 
granskningar av vårdnads- och umgängesutredningar sett en del sådana vaga anklagelser 
som socialtjänsten inte ansett ha tillräcklig substans för anmälan.  
Det är självfallet inte lämpligt att polisutredaren på sätt som skett här väsentligen och 
okritiskt utgår från den ena partens uppgifter i en konflikt, i princip väljer sida i konflikten. 
Kravet på opartiskhet måste upprätthållas.  
 
5. Vad gäller faderns misstanke eller uppfattning att det är modern som skadat flickan, så 
har polisförhören föga intresserat sig för denna möjlighet, vilken bör anses vara en 
utredningshypotes bland flera. Partiskhet i konflikten föreligger. Utredare skall inte låta sig 
bli spelbricka för den ena parten i en konflikt.  
 
6. Avsaknaden av beteendeutredningar visar hur man i förundersökningen inte varit 
intresserad av att söka efter mer naturliga förklaringar kring blåmärken, underlivsbesvär 
och skador på mödomshinnan. Denna avsaknad av beteendeutredningar innebär partiskhet 
till faderns nackdel.  
 
Sammanfattningsvis har nödvändiga beteendeutredningar inte genomförts.  
 
7. En omfattande användning av felaktig förhörsmetodik har förekommit i polisförhören 
med målsäganden. Polisförhören har skett förutsättande, ledande och pressande utifrån 
utgångspunkten att pappan begått något slag av sexuellt övergrepp. Andra möjliga 
förklaringar har föga eller inte eftersökts.  
 
En felkälla är även att flickans sociala omgivning före och mellan polisförhören varit 
övertygad om att sexuella övergrepp ägt rum.  
 
Uppkomstbetingelserna kring uttrycket "pappa pickar" (etc.) är oklara och det framgår 
upprepat att målsäganden inte ger uttrycket någon bestämd innebörd. Alternativa 
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innebörder för uttrycket har inte eftersökts. Det kan inte uteslutas att omgivningen har lärt 
eller uppmuntrat flickan till uttrycket "pickar" utan att det har någon innebörd för henne 
mer än att göra omgivningen nöjd.  
 
De centrala utsagorna från målsäganden i polisförhören är inte  tillförlitliga enligt den 
analys som här gjorts av polisförhörens strategi, metodik och innehåll. Ur källkritisk 
synpunkt skall förhörsmaterialet förkastas på grund av de här påvisade bristerna.  
 
Efterskrift 
Min granskning ingavs till åklagaren som efter att därefter som kontroll ha anlitat en annan 
sakkunnig (med lägre kompetens, märk väl) valde att avskriva fallet.  
 
Tankefel: en summering 
Ett flertal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Hardman, 2009; Reisberg, 2010) kan 
konstateras eller antyds i utredningsmaterialet. Olika beteckningar kan överlappa eller stå 
för likartade tankefenomen.  
 
- alternativa hypoteser ignoreras/undviks 
 
- barnets uppfattningar om livssituationen som helhet eftersöks inte på lämpligt sätt 
 
- cirkulär ”logik”, dvs. utredaren har en förhandsuppfattning som utredaren genom 
användning av olika metod- och tankefel söker få bekräftad. Alternativa hypoteser, 
alternativa tolkningar, motevidens etc. undviks.  
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredaren framstår som omedveten om sin egen 
omfattande påverkan av barnet i förhören 
 
- ensidigt bekräftelsesökande, dvs. ensidigt sökande efter sådant som kan ge stöd åt 
utredarens tes 
 
- evidensfabrikation, dvs. irrelevanta, triviala, överdrivna, påhittade etc. uppgifter anförs. 
Exempel är att förhörsledaren hittar på egna ledtrådar och uppgifter som tillförs förhören.  
 
- förhastad bedömning från utredaren rörande vad fallet handlar om.  Det kan t.ex. handla 
om en konflikt mellan två parter och inte om faktiska sexuella övergrepp. Det kan även 
handla om påverkan av ett barn att säga saker utifrån en eller flera vuxnas föreställningar.  
 
- hypotesprövningsfel, dvs. ett vanligt fel är att inte inse att hypotesprövning kräver att en 
utredare anstränger sig att söka ev. motsägande information till hypotesen. Om detta inte 
gjorts så går det  inte att hävda att en hypotes är giltig.  
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning – det rätta, bästa etc. alternativet 
(t.ex. tolkningen) förbises. Kan uppkomma genom fixering vid ett favoritalternativ.  
 
- könsdiskriminerande tänkande, dvs. utredaren ignorerar att utreda barnets relation till och 
samspel med modern 
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- låtsasfel, dvs. om en utredare uppmanar ett barn att gå in i ett låtsas-tillstånd, så måste 
detta beaktas när barnets uttalanden och handlingar därefter tolkas.  
 
- mentalt tillgänglighetsfel, dvs. föreställningen om en pappa som sexuellt förgriper sig 
på sin dotter är en kulturellt lätt tillgänglig föreställning, medan t.ex. föreställningen om  att 
en .vuxen påverkar ett barn att göra uttalanden som kan tolkas sexuellt inte torde ha samma 
utbredning och vara mentalt lika lätt tillgänglig i utredningssammanhang.  
 
- motsägelser mellan svaren ignoreras 
 
- motsvar ignoreras  (utredaren intresserar sig inte för motevidens till den egna tesen) 
 
- noggranhetsfel vid t.ex. insamling av teckningar och vid dokumentation av vad som sagts 
under förhör 
 
- partiskhet, dvs. utredaren gör sig till spelbricka för den ena parten i en vårdnadskonflikt 
och utredningsansatsen riktas inte mot även moderns och barnets relation och samspel. 
Inte heller går utredningen in på den omnämnde mannen Måns roll i moderns hem. 
 
- perseverativt tänkande, dvs. utredaren fixerar sig i förhören extremt mycket vid ordet 
”pickar”, kan inte släppa taget mentalt, något som i värsta fall kan ha medfört att viktiga 
uppgifter inte framkommit. Utredaren fixerar sig även i övrigt vid en enda sexualfixerad 
tolkning av  fallet.  
 
- sexualfixering hos utredare – det förekommer många händelser och fenomen som inte har 
sexuell innebörd. Sexualfixerat tänkande leder till att andra möjligheter förbises. 
Exempelvis är utredarens tolkning av ordet ”pickar” sexualfixerad, vilket kan hindra att det 
blir klargjort vad ordet betyder för flickan (om det betyder något).  
 
- skevt urval av uppgifter 
 
- suggestionsfel vid presentation av anatomiska dockor 
 
- övertygelsefel, dvs. en övertygelse hos en utredare stör alla operativa moment såsom val 
av hypoteser, vilka frågor som ställs, hur de formuleras, vilka tolkningar som görs,  
 
Fler tankefel kan tänkas.  
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