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Sammanfattning.  Syftet är att granska utredningsmetodiken i ett fall, där en 
familjehemspappa anklagas för sexuella övergrepp på ett i hans familj placerat 
barn. En kritisk analys av polisförhör görs. En mängd metod- och tankefel 
påvisas eller antyds i utredningsmaterialet, t.ex. görs uppföljningsmissar i 
förhör och påvisas inte ett flertal klara motsägelser mellan uppgifter. 
Anklagelserna verkar ha uppkommit interaktivt i samspelet mellan en 
talpedagog och barnet.   
    
Bakgrund 
Advokat AA har 0006-05-05 gett mig uppdrag att för sin huvudmans räkning 
på kritisk-vetenskaplig grund  granska utredningsmetodik och tillförlitlighet i 
centrala utsagor i det aktuella målet.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer. 
Granskningen innebär inte något ställningstagande i frågan om den påstådde 
gärningsmannen gjort sig skyldig till de påstådda gärningarna eller inte.  
 
I denna DiVA-version har jag tagit bort bilagor kring min metodik,  befintlig 
forskning, litteratur m.m. och alla hänvisningar till dessa. Några få referenser 
har bibehållits i texten.  
 
Jag har haft tillgång till stämningsansökan, förundersökningsmaterialet (inkl 
anmälan, förhörsutskrifter för målsäganden, den misstänkte m.fl. personer - ej 
till videoband). Vidare har jag haft tillgång till två längre skrivelser ingivna 
från den misstänkte, tjänsteutlåtande angående ändrad placering i LVU-ärende 
samt tingsrättens dom. Några i dokumenten befintliga skrivelser från i målet 
aktiva jurister torde sakna betydelse för mitt uppdrag.  
 
Jag inleder med att behandla vissa viktiga bakomliggande omständigheter 
kring materialet, tar därefter upp uppkomst och "förförhör" och kommenterar 
därefter utskrifterna av de båda videoförhören med målsäganden, 
socialtjänstens tjänsteutlåtande samt även några få resonemang i tingsrätten 
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dom. Jag förutsätter att läsare i rättsprocessen har tillgång till samma 
underlagsmaterial som jag har. Understrykningar i citat är gjorda av den 
sakkunnige för att skärpa läsarens uppmärksamhet på aspekter av texten. 
Yttrandet är avidentifierat. Det i tiden första årtalet har satts till 0000, nästa till  
0001 osv.   
 
M= målsäganden, flickan 
G = den påstådde gärningsmannen/den misstänkte och tillika f d 
familjehemsfar (inte nuvarande, då barnet flyttats) för flickan 
 
Några bakomliggande omständigheter 
1. Förekomsten av sexuell inlärning 
M har omhändertagits på grund av svåra hemförhållandena med enligt 
uppgifter svagbegåvade föräldrar och placerats i familjehem och har 
dessförinnan vistats på ett behandlingshem en längre tid 0000-03-24 till 0001-
02-13, dvs. bortåt 11 månader) tillsammans med, som det hävdas, barn som 
varit sexuellt utnyttjade. Även familjehemmet har pekat på förekomst av 
sexuellt språk, sexuella lekar och sexuella handlingar från M:s sida och har 
diskuterat sådant med socialtjänstens personal. Det kan även förmodas att M:s 
tidiga uppväxt och mentala mognadsnivå kan ha gjort det svårare för henne att 
på lämpligt sätt hantera den sexuella inlärning hon utsatts för, t.ex. kan M ha 
kommit att ägna den sexuella sfären större intresse och mer fantasiaktivitet än 
andra barn.  
 
Det kan allmänt konstateras att förekomst av sexuell inlärning kan leda till 
mer intresse för en roll av att ha varit sexuellt utnyttjad. På 
behandlingshemmet har M även under längre tid vistats tillsammans med 
sociala modeller, dvs. andra barn som blivit sexuellt utnyttjade. Vidare kan 
sexuell inlärning leda till en ökad förmåga att på ett icke äkta, men för många 
trovärdigt sätt spela upp en roll av att ha blivit sexuellt utnyttjad.  
 
Det är en stor brist i förundersökningen att den inte bättre och mer exakt 
klargjort vilken sexuell inlärning som M utsatts för under perioden före 
placeringen i det aktuella familjehemmet och även i relation till kamrater, 
skola och media under tiden i familjehemmet samt i det nya familjehemmet.  
Har M exempelvis fört samtal om att ha varit sexuellt utnyttjad med kamrater? 
Har hon sett på filmer med sådant innehåll? Vilka sexuella lekar har hon varit 
aktiv i ?  
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2. Förekomsten av förväntan att M varit sexuellt utsatt eller utnyttjad 
Det har enligt socialsekreterarna N och T på behandlingshemmet förekommit 
förväntningar om att M skulle kunna ha varit utsatt för sexuella handlingar i 
hemmiljön. Sådana förväntningar har uppenbarligen förmedlats till 
familjehemmet, där uppfattningen att M varit sexuellt utnyttjad verkar av G:s 
skrivelser att döma ha varit relativt tydlig. 
G har även ställt frågor till M, diskuterat sådana frågor direkt med M och sagt 
till henne att anmäla om hon varit utsatt. Exempelvis skall 
familjehemsföräldrarna G enligt socialsekreterare T ha ställt frågor "om någon 
tafsat på henne". Det är även möjligt att förväntningar att M varit sexuellt 
utnyttjad förekommit hos andra personer som haft att bemöta henne, t ex inom 
skolan, inom socialtjänsten och i det nya familjehemmet som M omplaceras 
till. M bör ha förstått av omgivningen, inte minst av familjehemsfadern G,  att 
det förekom föreställningar att hon varit sexuellt utnyttjad. Det kan här även 
anmärkas att det i socialtjänstens tjänsteutlåtande 0003-11-18 hävdas att "M är 
ett barn som gärna vill vara till lags" (sid. 5). Detta kan innebära större 
benägenhet att leva upp till förväntningar - så som M tolkar dem.  
 
Det är inom forskningen sedan 1960-talet väl känt genom hundratals 
vetenskapliga undersökningar (av Rosenthal m.fl.) att förväntningar kan ha 
starka effekter, inte minst på barn, och bli självuppfyllande, dvs. personen 
börjar bete sig i enlighet med förväntan.  Även vid relativt kortvarig påverkan 
kan människor börja bete sig i enlighet med förväntan. I detta fall kan såväl 
omgivningens förväntningar under vistelsen på behandlingshemmet som 
familjehemsföräldrarnas starka förväntningar, frågor och yttranden samt 
förväntningar även från andra ha fått flickan M att börja tänka och känna sig 
in i rollen som sexuellt utnyttjad. De få sexuella handgripligheter mot G från 
M:s sida som G rapporterat kan eventuellt tolkas som effekter av förväntan i 
familjehemmet och i övrigt. Ett barn som förväntas ha varit sexuellt utnyttjat 
kan möjligen leva upp till förväntan genom att handgripligt sexuellt attackera 
en vuxen. Det bör understrykas att det kan finnas andra minst lika goda 
tolkningar till de beteenden G rapporterat (jag utgår nu från att de inträffat), t. 
ex. nyfikenhet, testning, bristande förståelse av normer m.fl., och de bör 
ställas i relation till mognadsnivån och uppväxten. Jag kommer senare att 
utförligare kommentera dessa i anslutning till tingsrättens dom.   
 
Vad gäller förväntan i senare faser av detta fall är det uppenbart att det från 
förhörsledaren och andra råder den uppfattningen att de sexuella övergreppen 
ägt rum. Det är i detta fall således möjligt att förväntningar kan ha gett upphov 
till eller medverkat till att utsagor om sexuella övergrepp uppkommer och 
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även till att de kan vidmakthållas fortsättningsvis. Om utsagorna är felaktiga 
kan den som uttalar dem efterhand komma att själv tro på dem genom 
omgivningens stöd.  
 
3. Förekomsten av konflikter, där M är indragen  
Det framgår mycket tydligt av tjänsteutlåtandet från socialtjänsten och av 
faderns skrivelser att det förekommit starka konflikter mellan familjehemmet 
och den biologiska modern samt mellan familjehemmet och socialtjänsten. 
Dessa konflikter har även utspelats i flickan M:s närvaro och hon har som 
framgår av dokumenten inte kunnat undgå att uppfatta att 
familjehemsföräldrarna inte uppskattat hennes biologiska mor. Dessutom har 
konflikten mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrarna resulterat i att  
M får flytta till ett nytt familjehem. Det verkar även ha förekommit ett visst 
mått av konflikt eller i vart fall ingen god relation mellan det gamla och det 
nya familjehemmet. Konflikter ger även psykologiska spår som kan vara i 
åratal.  
 
Sexuella anklagelser är ett av de argument som idag kan användas och faktiskt 
används i konflikter. Det har i internationell facklitteratur konstaterats att 
konflikter kan i en del fall ge upphov till falska eller föga sakliga anklagelser 
om sexuella övergrepp. Det bör inte förbises att det vid det här slaget av 
anklagelser kan ligga t.ex. gamla hämndmotiv, behov av att ge igen etc. under 
ytan och som kan ligga på djupet och aldrig behöver ha blivit uttalade. Det är 
här så att familjehemsföräldrarna har ogillat M:s mamma och det är så att 
familjehemmet G faktiskt begärde att M skulle omplaceras (även om 
familjehemmet i ett senare skede ändrade uppfattning).  
 
4. Förekomst av rolltestning hos barn 
Det har i barnpsykologisk litteratur mycket pekats på hur barn i leken prövar 
olika sociala roller, både förekommande vuxenroller (t ex indian eller polis 
och tjuv eller att gifta sig med någon av motsatt kön), att inta t.ex. olika djurs 
roller (t.ex. uppträda som hund) och att spela direkta fantasiroller (t ex 
monster). En del roller kan barn liksom vuxna nöja sig med att fantisera om 
och leka. Andra kan spelas ut i vuxenvärlden. Många barn spelar t.ex. 
butikstjuv/snattare någon gång eller någon kort period (tjuv är en etablerad 
vuxenroll). Andra prövar utanför vuxenvärldens insyn att röka cigaretter 
(rökaren är en vuxenroll) eller till och med pröva narkotika eller att ha sexuellt 
umgänge med andra barn (en vuxenroll). En av de roller som idag genom inte 
minst media blivit alltmer känd bland barn som inte är alltför små är rollen att 
ha varit utsatt för sexuella övergrepp av någon vuxen. Denna roll kan bland 
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annat testas på andra barn och på vuxna av barn genom att t.ex. komma med 
antydningar om att man varit utsatt. Möjligen är få barn mer ihållande 
intresserade av just denna roll. Om den vuxne då tar spelet på allvar kan 
konsekvenserna bli allvarliga om barnet väljer att fortsätta att spela rollen och 
kan göra det på ett sätt som vuxna finner övertygande. Barnet kan då i denna 
roll till skillnad från en del andra mer ogillade roller få mycken 
uppmärksamhet och stöd från vuxenvärlden som kan göra att rollspelet 
vidmakthålls. Det kan även vara så att barnet av andra grunder faktiskt 
behöver detta stöd och rollen som offer för sexuella övergrepp kan bli ett sätt 
att skaffa detta stöd. De fall där barnet medger att det är fråga om ett rollspel 
eller där vuxenvärlden omgående reagerar på orimligheter i uppgifter etc. 
kommer nog sällan till allmän kännedom likaväl som många andra möjliga 
rollspel. Utredningsmetodiskt står vi inför problemet att kunna skilja äkta från 
sanna uppgifter om sexuella övergrepp, vilket kan vara ganska svårt enligt 
forskning om lögndetektion och kräver ingående kritisk prövning av 
alternativa möjligheter och en ingående kritisk prövning av utsagorna om 
sexuella övergrepp och omständigheterna runt dessa. Resonemangen ovan 
innebär inga uttalanden om vanligheten av inträffade sexuella övergrepp eller 
av att gå in i en roll som offer för sexuella övergrepp - ingen torde kunna veta 
detta, men det är uppenbart att domstolar även i Sverige och forskare i en del 
fall övervägt denna möjlighet/hypotes vid prövningen.  
 
Förekomsten av rolltestning bland barn innebär att vi bör vara 
utredningsmetodiskt medvetna om denna möjlighet när vi utreder ett fall av 
detta slag. Självklart skall inte förutsättas vare sig att de sexuella övergreppen 
inträffat eller att rolltestning föreligger. I detta rättsfall brister 
förundersökningen vad gäller att söka utreda någon annan möjlighet än att 
anklagelserna är sanna. Detta är inte godtagbart utifrån de lagstadgade kraven 
på objektivitet vid utredande.  
 
5. Förekomst av stamning hos flickan M 
Det är uppenbart att ett framträdande fenomen hos flickan M är stamning.  
En vanlig tanke i detta slag av mål är att symtom skulle kunna anses utgöra 
effekter av och evidens för sexuella övergrepp. Som ofta påpekas av 
internationella forskare inom området sexuella övergrepp så existerar inga 
symtom som kan anses specifika för sexuella övergrepp - de symtom som kan 
förekomma vid sådana kan uppkomma även av andra, och ofta vanligare, 
orsaker. Skall man hävda ett symtom som evidens måste en utredning ske av 
det anförda symtomet vad gäller sådant som uppkomsttidpunkt, uteslutning av 
andra tänkbara orsaker, redovisning av varaktighet, vilken typ av situationer 
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symtomet förekommer m.m. Någon sådan utredning har inte redovisats i 
förundersökningen.  
 
I detta fall framgår av polisförhöret med socialsekreteraren T att "M stammade 
då hon kom till behandlingshemmet", dvs. långt före att hon kom till familjen 
G, vilket dessutom borde gå att styrka med någon journal. Det går därför inte 
att med anspråk på saklighet hävda att M:s stamning skulle ha uppkommit 
genom de påstådda sexuella övergreppen och att stamningen skulle kunna 
utgöra evidens för övergrepp.  
Möjligen skulle kunna hävdas att sexuella övergrepp skulle kunna förstärka 
stamning (dock kan den förstärkas på ett flertal andra sätt, t.ex. genom 
omplacering av barnet, som måste kunna uteslutas vid utredning), dvs. den 
skulle då kunna öka under tiden övergreppen pågick. Vad som antyds i 
materialet är tvärtom att stamningen minskat under tiden hos familjen G.  
 
Sammanfattningsvis finns i materialet ingen saklig grund för påståenden om 
att M:s stamning skulle ha med sexuella övergrepp att göra.  
 
Uppkomstsituation för utsagor om sexuella övergrepp och innehållet i de 
första utsagorna 
Det är problematiskt att klarlägga hur uppkomsten och den tidiga påverkan 
från de vuxna gått till då det inte förekommit inspelningar av refererade samtal 
med flickan  och processen har förlöpt med vad som bör betecknas som 
"förförhör". Som forskning visat är samtalsminnen relativt otillförlitliga.  
 
Uppgifterna återges här i den ordning de finns dokumenterade. 
 
0004-12-07 
I anmälan till socialtjänsten från ev-teamet står som det viktigaste att 
"familjehemspappan hade sex med henne när resten av familjen var i en 
annan del av huset. Om M berättar detta har familjehemspappan hotat att 
antingen ta hennes liv eller också  ´göra så hon inte kan få barn´. " 
 
Det står här inget om att sex skulle ha förekommit på andra platser än i huset. 
Det saknas även varje uppgift om antalet sexuella övergrepp. Det bör även 
observeras att det i detta skede talas om mycket grava och specifika hot från G 
- allt enligt M:s då lämnade uppgifter. 
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0004-12-09 
I anmälan till polisen från socialtjänsten hänvisas till odaterade uppgifter från 
M:s talpedagog och uppgifter från ett samtal med den nuvarande 
familjehemsmamman FH  0004-12-08.  
 
Uppgifterna från talpedagogen TP ligger här betydligt närmare i tid till vad 
som sagts i samtal mellan henne och M än uppgifterna från talpedagogen i ett 
polisförhör först 0005-01-08, dvs. en månad senare.  
 
Följande samtal skall enligt anmälan ha ägt rum med talpedagogen TP (enligt 
vittnesmål i tingsrätten ägde det rum den 11 nov 0004) - jag citerar hela första 
stycket i anmälan, då det beskriver själva uppkomstsituationen. 
 
"M  hade vid ett besök hos talpedagogen för ett par veckor sedan frågat denna 
vad det berodde på att hon stammade. TP som talpedagogen heter, svarade då 
att stamning antingen kunde bero på en skada eller på att man går och tänker 
på något som oroar en. Är det så med dig, att du har något som du tänker på 
frågade TP till M. Först svarade M nej men ändrade sig sedan till ´ja, det är 
en grej´. Därefter hade hon berättat att varje gång familjehemsmamman 
lämnat hemmet så hade G gjort sexuella närmanden på M. Dessa närmanden 
bestod i att han ´tafsade´ på henne eller så tvingade han henne att göra det 
med honom. Enligt vad M berättade så har det inte förekommit något 
fullbordat samlag. " 
 
Dessutom framkommer att när M fick veta att talpedagogen och den om saken 
informerade skolsköterskan skulle gå vidare med uppgifterna, så inträffade att 
"M hade först blivit helt hysterisk men så småningom lugnat sig".  
 
Av samtalsreferatet från talpedagogen framgår mycket klart att talpedagogen 
gett suggestioner och  riktat förväntan mot flickan M. Det framgår även att M 
först sagt nej, men sedan ändrat sig. Om talpedagogen dessförinnan upprepat 
frågorna eller ställt fler frågor framgår inte, men det är oftast så att 
samtalsreferat är sammandragna kortversioner av vad som sades. Observera 
även flickans påstådda generaliserande uttryck "varje gång", vilket antyder 
överdrift och även utgör en varningssignal vad gäller att uppgiften kan vara 
felaktig.  
 
På sid. 2 i första polisförhöret 0004-12-18 med flickan M finns ett svar , som 
handlar om uppkomstsituationen.  
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"Ja. Det började så här då när jag var hos min talpedagog i skolan. Så 
frågade jag henne varför jag stammade. Och så sa jag att det kan bero på att 
någonting har hänt eller så. Så frågade hon mig så här jättemånga gånger 
om det är någonting men sen sa jag vad det var för något då." 
 
Att det enligt M ställts "jättemånga" frågor innebär en omfattande suggestion 
och påverkan. Från forskning kring utredande samtal med barn är väl känt att 
upprepning av frågor och press lätt leder till felaktiga svar. Ett inom 
forskningen känt centralt problem med utredande samtal med barn är barns 
tendens att vilja ge den vuxne det svar den vuxne vill ha. Det skulle här inte 
alls vara ägnat att förvåna om talpedagogen liksom en del andra känt till 
föreställningarna om tidigare sexuella övergrepp kring M eller haft egna idéer 
om sådana som legat som en förväntan i samtalet.  
 
Även i det andra polisförhöret 0005-02-17 så framgår något av flickans 
uppfattning om samtalet med TP. 
 
M: Men jag frågade henne så så här varför jag stammade och då sa hon att 
det kan bero på att det har hänt något hemskt. 
F: Så det kan bero på att det har hänt något hemskt då och det är därför som 
du har börjat stamma då? 
M: Ja.  
 
Enligt denna version från M så har TP gett suggestion/uttalat förväntan om att 
det har hänt något hemskt (så har M uppfattat det och det är det som ger 
psykologisk verkan för M). Dessutom bör observeras att flickans Ja-svar är i 
sak felaktigt, om det underförstått avser sexuellt övergrepp hos G, då flickan 
som tidigare framgått från socialsekreterare har stammat redan före vistelsen 
på behandlingshemmet och därmed långt före placeringen hos G.  
 
Att flickan blir "hysterisk" när hon får veta att de vuxna tänker gå vidare kan 
tyda på att uppgifterna inte var sanna utan producerade just för att göra 
talpedagogen nöjd utan tanke på konsekvenserna. Men det kan även finnas 
andra tolkningar, t.ex. en rädsla för en äkta förövare eller att inte vilja skylta 
socialt med att vara offer för sexuella övergrepp.  
 
Från familjehemsmamman FH i det senare familjehemmet kommer i samma 
anmälan också vissa uppgifter. För henne skall M ha berättat att övergreppen 
börjat efter att den tidigare fosterfamiljen kommit hem efter en resa till fjällen 
augusti 0001. Enligt familjehemsmamman skall G ha hotat M med att han 
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skulle döda henne om hon berättade om övergreppen för de nya 
familjehemsföräldrarna. Han skall även ha hotat henne med att "göra henne 
väldigt illa" om hon tittade på den nya familjehemspappan, när han var naken. 
Några detaljer om hur övergreppen skulle ha gått till framkommer inte här 
från familjehemsmamman.  
 
0005-01-08 
Vid polisförhör cirka två månader efter samtalet med flickan den 11 nov 0004 
lämnar talpedagogen TP följande uppgifter. Den version av samtalet som här 
framkommer ter sig annorlunda än den som framkommit i den tidigare 
anmälan (i båda fallen har någon annan skrivit ner vad TP sagt). Jag citerar det 
viktigaste avsnittet. 
 
"Vid ett tillfälle i november månad 0004, hade TP sammanträffat med M. M 
hade då uttalat ´jag har en grej inom mej som jag vill berätta´. TP hade då 
frågat M om det inte var någon mer som visste om detta. `Nej, det är bara en 
till som vet om detta, men om jag berättar detta för någon har personen som 
vet om det sagt att han skall döda mej eller göra så att jag aldrig kan få några 
barn´. TP förstod då, att M kunde ha varit utsatt för något sexuellt övergrepp. 
TP hade frågat M ´var det där du bodde förut´. ´Ja´, hade M svarat på denna 
fråga. TP kände till var M var placerad tidigare och M hade även sagt ´det 
var G´. Då familjen var i övervåningen hade G sex med mej och tvärt om då 
familjen var i undervåningen hade hon och G befunnit sig i övervåningen. " 
 
Det framkommer här att TP frågat. Det framkommer även att TP hade en 
förväntan om att M kunde ha varit utsatt för något sexuellt övergrepp före M 
lämnat någon uppgift om det. Det framkommer också otvetydigt från TP själv 
att det är TP som föreslår/suggererar M vad gäller var, i vilken familj, det 
inträffade skall ha ägt rum. Både av den tidigare versionen, av flickan M:s 
egna uppgifter och av den här senare versionen framkommer, även om de 
skiljer sig åt, av alla tre versionerna, att talpedagogen TP varit inte bara 
passivt förväntande och lyssnande utan aktivt påverkande genom frågor och 
suggestioner vid uppkomstsituationen för utsagorna om sexuella övergrepp. 
Dessa utsagor kan därmed tänkas ha varit ett sätt för flickan M att 
tillfredsställa TP:s frågor, ledtrådar och förväntningar. Det bör även betänkas 
att med tanke på de långa tidsavstånden från samtalet (en respektive två 
månader) så har sannolikt stora bortfall skett i minnet av vad som sagts och 
det är mycket möjligt att TP varit mer frågande och ledande än vad som 
framgått av de redovisade erinringarna (detta är ett förhållande vi funnit vid 
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forskningen om samtalsminne vid utredande samtal med barn vid Örebro 
universitet).  
 
I polisförhöret med familjehemsmamman FH 0005-01-08 framkommer inte att 
hon skulle minnas att flickan M relaterat några detaljer (om hon gjort det så 
kommer familjehemsmamman i vart fall inte ihåg dessa) utan det talas i 
allmänhet om sexuella övergrepp från G mot M. Ett anmärkningsvärt 
förhållande är att familjehemsmamman i polisförhöret och i tingsrätten uppger 
att familjen fått kännedom om vad flickan berättat via att den senare 
familjehemspappan blivit informerad av talpedagog TP. I socialtjänstens 
polisanmälan däremot står att M skulle ha fått en leksaksmustasch som tröst 
av TP och att när familjehemsmamman frågade M om var hon fått denna ifrån 
så hade hon börjat gråta och berätta om G:s sexuella övergrepp. Enligt min 
bedömning borde polisen ha kontaktats före familjehemmet och ett "förförhör" 
i familjehemmet hade varit önskvärt att undvika ur utredningsmetodisk 
synvinkel. Hela processen från att uppgifterna framkommit den 11 nov fram 
till anmälan till socialtjänsten först den 7 dec ter sig långsam - var det så att 
man tvekade inför flickans uppgifter? Ingen tvekan framgår dock av 
socialtjänstens anmälan eller av sammanfattningsprotokollen av polisförhören 
med talpedagogen och skolsköterskan.  
 
Polisförhör 0004-12-18 med flickan M 
 
Förhöret föreligger i en av personal obestyrkt dialogutskrift. 
Exakta tidpunkter för start och avslut saknas helt. Det anges inte heller klart 
vilka som varit närvarande (dvs. om det varit någon mer än förhörsledaren).  
Flickans ålder vid det aktuella förhöret är cirka 12 år och 4 mån, men hennes 
mognadsnivå har ansetts lägre än åldern.  
 
Jag kommer här att ta upp ett antal utredningsmetodiska aspekter och därefter 
kommer jag att kommentera några av de svar flickan avgivit. 
 
1. Sanningsfrågan 
Varken i början eller senare i förhöret diskuteras frågan om att tala sanning 
och om förhörsledarens lagstadgade roll att ta fram sanningen, med flickan M. 
Det är en rätt allmän uppfattning bland forskare rörande utredande samtal med 
barn att sanningsfrågan skall klargöras vid inledningen av förhören.  
 
2. Utredningsstrategin 
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Det följer av svensk grundlag (RF 1 kap 9§) och av Rättegångsbalken (23 kap 
4§) att en utredare skall pröva uppgifter och utreda möjligheten av 
alternativa förklaringar till de anmälda uppgifterna. Utredaren utgår här 
uppenbarligen ensidigt, okritiskt och partiskt från att anmälan är korrekt och 
söker enbart få barnet att precisera sina uppgifter och komma med fler 
uppgifter av samma slag - en förkastlig strategi ur saklighetssynpunkt. Detta 
framgår klart av urvalet av ställda frågor. Att ensidigt söka bekräfta anmälan 
är självfallet inte utredningsmetodiskt godtagbart. Att strategin är 
förutsättande är den grundläggande och allvarligaste bristen hos detta förhör. 
Därigenom möjliggörs inte kritisk prövning och framkomsten av stöd för 
alternativa förklaringar, t.ex. att flickan har konstruerat uppgifterna utan att 
vad som påstås har inträffat.  
 
Exempelvis borde polisförhöret ha berört sådana livsområden som kunde 
inneburit möjlighet till alternativa förklaringar. Till exempel förfrågningar om 
flickans sexuella kunskaper och var hon fått dem ifrån, frågor om 
föräldrahemmets sexuella normer, förfrågningar om hur hon uppfattat 
konflikterna och sin roll i dem, förfrågningar om hennes lekar och fantasier.  
 
3. Frågetekniken 
Frågetekniken följer delvis som en konsekvens av den förutsättande 
utredningsstrategin och uppvisar många brister. Det förekommer frekvent 
förutsättande och ledande frågor (inkl valfrågor) samt både korrekta och 
felaktiga referat av vad som tidigare sagts. Genom att i onödan upprepat 
referera bakåt bidrar en förhörsledare till att senare uppgifter blir beroende av 
tidigare och att motsägelser i förhöret kan komma att minskas genom denna 
olämpliga teknik. Den kritiska prövningen minskar därigenom avsevärt. 
Vidare använder förhörsledaren maximeringsteknik, dvs. pressar i riktning 
mot "mer" och "fler". En mycket anmärkningsvärd brist är att förhörsledaren 
på en mängd ställen inte låter flickan tala färdigt när hon skall beskriva ett 
påstått övergreppsförlopp, utan byter frågeställning och börjar fråga om tid, 
plats eller annat. Jag skall här ge några få exempel på det ovan sagda 
(sidnummer i förhörsutskriften respektive i förundersökningen med snedstreck 
emellan): 
 
Sid 3/28 
F: Det är din fosterpappa som du pratar om nu? 
M: Ja. 
F: Vad är det som han har gjort? (förutsätter att han gjort något) 
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M: Jo han har liksom varit jättedum mot mig. Han har gjort så jag 
fick....ja...han rörde vid min kropp och så där. (vagt) 
F: När har det här hänt? Hur gammal var du då? (byter frågeställning utan att 
någon beskrivning framkommit, ställer en dubbelfråga) 
M: Det vet jag inte men det började i alla fall efter vi hade varit på våran resa 
men han började att prata om det men han gjorde ingenting först men sen då 
efter vi hade varit på den här resan skulle jag följa med honom och lämna 
husvagnen. Så gjorde han det på mig. Så bad han mig att jag skulle ta av mig 
byxorna men det ville inte liksom jag. (märk här hur M fortsätter berätta, 
trots att F sökt få svar på andra frågor, vilket styrker olämpligheten i F:s byte 
av frågeställning) 
F: Den här resan som ni hade gjort, vad var det för resa? (byter frågeställning 
ännu en gång i stället för att låta flickan fullfölja med en tydligare beskrivning 
av vad som skall ha hänt) 
M: Det var till fjällen tror jag. (osäkerhetsmarkerar med "tror") 
 
Sid 4/29 
F: Första gången så sa han att du skulle ta av dig byxorna. (refererar i onödan 
bakåt till vad flickan sagt, ledande bekräftelseteknik som hindrar uppkomst av 
motsägelser i flickans uppgifter i stället för att bedriva kritisk prövning genom 
förutsättningslösa frågor;  senare uppgifter blir beroende av tidigare) 
 
Sid 5/30 
F: Kommer du ihåg om det var varmt eller kallt ute? 
M: Det vet jag inte.  
F: Det vet du inte. Men du tog av dig byxorna? (ledande bekräftelseteknik, 
upprepar i onödan vad flickan tidigare uppgivit, hindrar uppkomst av 
motsägelser i flickans uppgifter i stället för att bedriva kritisk prövning) 
M: Mmm. (vagt)  
F: Var det långbyxor eller kortbyxor, kommer du ihåg det? (ledande valfråga) 
M: Det var nog långbyxor tror jag. (osäkerhetsmarkerar dubbelt med "nog" 
och "tror") 
F: Det var nog långbyxor. Fick du ta av dig någonting mer? (upprepar svaret 
delvis, ledande och maximerande fråga) 
M: Nej. (motsvar på ledande fråga) 
F: Bara långbyxorna? (ger ännu en ledtråd om att det bör vara någonting 
mer) 
M: Mmm och så trosorna då förstås. (instämmande svar i enlighet med vad 
förhörsledaren sannolikt vill ha) 
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Sid 6/31 
F: Gjorde han det med sin hand eller gjorde han det med din hand? (ledande 
valfråga) 
M: Han gjorde både och. (väljer båda alternativen i valfrågan, helgarderar 
genom både- och-strategin, som senare återkommer - svaret kan vara en 
förhörsartefakt, dvs. ett felaktigt svar som uppkommer genom fel i 
frågetekniken) 
F: Både och? (frågande) 
M: Jag tror det. (markerar osäkerhet med "tror" först efter förhörsledarens 
reaktion) 
F: Och det gjorde han alltså på dig då när du inte hade trosor och inte byxor på 
dig? (refererar bakåt, upprepar och hindrar uppkomst av motsägelser och 
hindrar därmed kritisk prövning) 
M:Ja. 
F: Smekte han dig bara då eller hur gjorde han? (ledande, det är 
förhörsledaren som här för in "smekte", inte flickan) 
M: Ja. (medsvar på ledande fråga utan precisering) 
F: Du visade med handen att han tog hela handen. (refererar bakåt och 
hindrar uppkomst av motsägelse och hindrar därmed kritisk prövning) 
M: Ja det gjorde han nog. (instämmande med osäkerhetsmarkering)    
 
Sid 6/31 
F: Hände det ofta i hans sovrum? (ledande, maximeringsbeteende, observera 
att F här för in frekvensuttrycket "ofta", när flickan fört ett tillfälle på tal) 
 
Sid 7/32 
F: Vad svarade du då? (förutsättande fråga, då M inte sagt att hon svarat 
något) 
M: Först så sa jag att jag inte ville liksom. Men han sa att det var ett straff att 
jag skulle komma in i rummet då. Och så skulle jag ta hans snopp. Ifall jag 
inte gjorde det så sa han att jag skulle klä av mig liksom. (detta något 
märkliga svar med straffresonemang uppkommer utifrån en förutsättande 
fråga och kan vara en förhörsartefakt, dvs. ett felaktigt svar som uppkommer 
utifrån fel i frågetekniken) 
Lite längre ner på sidan återkommer samma teknik. 
F: Det vet du inte. När du kom in i sovrummet då, på vilket sätt sa han till dig 
att du skulle komma in i hans sovrum? (förutsättande, M har inte sagt att G 
skulle ha sagt något om detta) 
M: Nej men han sa så här att dagen innan så sa han att jag skulle liksom göra 
det på honom och sen skulle jag få pengar då liksom för varje gång jag gjorde 
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någonting på honom eller han gjorde någonting på mig så att nästan alltid så 
fick jag pengar liksom ibland. (detta svar, där pengar förs på tal för att 
förklara varför M gick in i sovrummet, uppkommer utifrån en förutsättande 
fråga och kan vara en förhörsartefakt; Observera även den uppenbara 
glidningen i frekvensuttryck från "varje gång" till "nästan alltid" till "ibland" 
som hastigt sker här - detta fenomen talar emot svarets tillförlitlighet. Det är 
även svårt att förstå hur det sagda går ihop med straffresonemanget strax före 
i förhöret. Det kan verka som M pratar på för att tillfredsställa 
förhörsledarens givna förutsättningar.) 
 
F: Nästan alltid fick du pengar om du gjorde någonting då? (referatet av M 
använder sig godtyckligt av endast ett av de nämnda frekvensuttrycken och 
blir därmed missvisande; flickan borde ombetts ånyo ange frekvensen) 
 
Det framgår även av förhöret att förhörsledaren här släpper uppgiften om 
pengar och gör en utredningsmetodiskt förödande uppföljningsmiss och 
efterfrågar inte vare sig vilka belopp M fått eller  får specifikation på vad M 
använt pengarna till och söker evidens för att M faktiskt disponerat pengarna, t 
ex efterfråga butiks- eller kioskpersonal, kamrater eller andra som kan intyga 
att M handlat upp pengar eller efterfråga sådant som M inhandlat och som kan 
visas upp. När en sådan här värdefull möjlighet till objektiv, extern kontroll av 
M:s uppgifter dyker upp skall den givetvis utredningsmässigt fullföljas. Att 
inte direkt följa upp här innebär även att ge det förhörda barnet möjlighet att 
tänka ut något lämpligt svar till nästa tillfälle kring pengarna för den händelse 
att det rör sig om något påhittat.   
 
Sid 8/33 
F: Vad var det han gjort mot dig då i sängen? (förutsättande) 
M: Ja han hade smekt mig och så där. (det är som vi sett ovan förhörsledaren 
som i hög grad drivit idén om "smekt" och den används här av flickan M; se 
specialutredningen nedan) 
.... 
F: Hur låg du i sängen? Du sa att du låg i sängen. Låg du på sidan i sängen 
eller låg du på rygg eller låg du på magen? (refererar bakåt och hindrar 
motsägelse, ledande valfråga med tre alternativ) 
M: Jag låg nog både och tror jag. Jag vet inte riktigt. (osäkerhetsmarkerar tre 
gånger genom "nog", "tror" och "vet inte"; använder vid denna osäkerhet 
"både och"-strategi, vilken M även använt tidigare vid en valfråga - se ovan; 
svaret antyder att M inte varit med om händelsen, men försöker klara sig ur 
frågan med osäkerhetsmarkeringar och en helgardering på alla alternativen) 
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.... 
F: Hur rörde han vid dig? 
M: Ja han smekte mig väl tror jag. Och så skulle jag göra det på honom. 
 (lägg märke till den dubbla osäkerhetsmarkeringen "väl", "tror".) 
 
Sid 9/34 
F: Men smekte han dig med hela handen eller använde han fingrarna eller hur? 
(förhörsledaren  ställer en valfråga med två specificerade alternativ och ett 
öppet alternativ; flickan M väljer här som på många andra ställen det första 
alternativet i valfrågan ("hela handen") och lägger på en 
osäkerhetsmarkering) 
M: Jag tror han smekte med hela handen tror jag. (använder F:s term "smekte" 
och gör dubbel osäkerhetsmarkering) 
F: Du tror det? 
M: Ja, Jag vet inte riktigt. (verkar bli ännu osäkrare efter F:s reaktion) 
 
Sid 10/35 
M: Men det har hänt.....(uteslutet parti)...så hade jag på mig min pyjamas och 
sen så gick han in i badrummet och tvättade först den här penisen då. 
F: Du sa att ni åkte till X-stad. (förhörsledaren avbryter här liksom på många 
andra ställen och tar upp en helt annan fråga än det förlopp som M beskriver 
- mycket egendomlig frågeteknik)  
... 
F: Han smekte dig? (ledande) 
 
Sid 13/38 
F: Och där fick du också då vara med och smeka honom om jag förstod dig 
rätt? (förhörsledaren hindrar motsägelse genom att ange vad som gäller) 
M: Ja. 
F: Och där fick han också utlösning, det sprutade sa du? (hindrar motsägelse 
genom att ange vad som gäller utifrån referat bakåt)  
M: Ja.  
 
Sid 15/40 
F: Smekte han dig varje gång? (ledande, maximeringsbeteende) 
M: Ja. 
 
Sid 16/41 
F: Han har inte sagt någonting speciellt då. Du sa bara att han skulle göra dig 
något ont. (felaktigt referat i den andra meningen, vad flickan sagt är "göra 
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något dumt mot mig/dig"; det är förhörsledaren som här i förhöret för in idén 
om att G skulle göra M något ont och upprepar den idén några repliker 
längre ner i en fråga: "Vad tror du att han ska göra dig för ont?")  
 
Särskild utredning kring idén och ordet "smeka, smekte, smekt" i det första 
polisförhöret 
En stor del av uppgifterna i det första polisförhöret kretsar kring den relativt 
ospecificerade idén om att smeka och det kan därför vara befogat med en 
kontroll kring denna idé/detta ord och klargöra antal förekomster hos 
förhörsledaren respektive barnet. Förhörsledaren har ledande använt ordet 
totalt 24 ggr, varav 8 ggr på sid. 9 och 5 ggr på sid. 11. Barnet har använt 
ordet totalt 7 ggr i sina svar. Förhörsledaren har alltså fört fram idén/ordet mer 
än tre gånger så många gånger som barnet, vilket inte är en rimlig frågeteknik. 
Till detta kommer att barnet har svårt att klargöra hur smekningarna har gått 
till och osäkerhetsmarkerar mycket.  
 
Sammanfattningsvis bör genom exemplen klart ha framgått att den använda 
frågetekniken inte håller för kritisk granskning och måste förkastas ur 
källkritisk synpunkt. Förhörsledaren använder förutsättande strategi och 
hjälper i stor utsträckning till med att styra fram och konstruera uppgifterna.   
Det finns anledning upprepa justitierådet Gregows (1996) befogade påpekande 
just rörande mål med påståenden om sexuella övergrepp: "Det förutsätts att 
förhöret har hållits på oklanderligt sätt...". 
 
4. Flickan M:s svar 
Något har redan framskymtat i textutdragen rörande flickan M:s svarsinnehåll 
och svarsmönster. Jag skall här något ytterligare söka klargöra dessa.  
 
(a) Osäkerhetsmarkeringar i flickan M:s svar 
Ett viktigt innehåll och mönster i svaren är den omfattande förekomsten av 
osäkerhetsmarkeringar. Jag har räknat igenom dessa i det första polisförhöret 
0004-12-18, dvs. då flickans minne är färskast,  
och funnit totalt 87 st (40 st "tror", 28 st "vet inte", 11 st "nog" och 7 st 
"kommer inte ihåg" (motsv.) och 1 st "väl"). Detta innebär i medeltal 5,8 
osäkerhetsmarkörer per sida om den första sidan med enkla frågor och noll 
markörer tas bort. Dessa osäkerhetsmarkörer var ojämnt fördelade och fyra 
sidor svarade för hela 44 st av de 87 markörerna.  
Dessa fyra sidor svarade även för 8 av de 11 dubbelmarkörerna (dvs. två 
markörer i samma yttrande). Dessa fyra sidor är följande:  
Sid 5:  10 osäkerhetsmarkörer - denna sida innehåller dialog om det första  
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           övergreppstillfället enligt M 
Sid 7:   9 osäkerhetsmarkörer - denna sida innehåller dialog om ett sexuellt  
           övergrepp som skall ha ägt rum i G:s sovrum 
Sid 8:  13 osäkerhetsmarkörer - här fortsätter dialog om sexuellt övergrepp i  
           G:s sovrum 
Sid 9:  14 osäkerhetsmarkörer (varav 9 "tror") - här fortsätter dialog om  
           sexuellt övergrepp i G:s sovrum; just denna sida är även den som  
          innehåller flest förekomster (8 st) av "smeka, smekte, smekt" från  
          förhörsledaren.  
Sid 3, 4 och 14 hade vardera 6 osäkerhetsmarkörer och samtliga dessa sidor 
innehåller dialog om sexuella övergrepp.  
Sid 11 och 15 hade vardera 5 osäkerhetsmarkörer och även samtliga dessa 
sidor innehåller dialog om sexuella övergrepp.  
(Anm. Någon liten felmarginal kan finnas på dessa siffor, t ex på så sätt att jag missat någon 
osäkerhetsmarkör. ) 
 
Total frånvaro av osäkerhetsmarkeringar kan ofta vara källkritiskt 
problematisk. En mindre förekomst av osäkerhetsmarkörer bör ses som 
nödvändig och naturlig. Hög förekomst däremot, som i detta fall, är ägnad att 
inge skepsis rörande tillförlitligheten i en framställning. Porter & Yuille 
(1995) refererar vetenskapliga studier enligt vilka korrekta redogörelser 
innehåller färre osäkerhetsmarkörer ("hedges"). Det ter sig även vanskligt ur 
logisk och källkritisk synpunkt att hävda att något är säkert som en 
uppgiftslämnare själv har så tydligt osäkerhetsmarkerat.  
  
En möjlig tolkning av hög förekomst av osäkerhet är att uppgifter är felaktiga 
eller att felrisken är hög. Inom källkritik används osäkerhet som ett av 
kriterierna för att förkasta uppgifter. På grundval av kritisk-vetenskapliga och 
källkritiska överväganden torde det vara väl motiverat att förkasta en mängd 
svar i förhörsmaterialet på grund av enbart osäkerhetsmarkeringarna. Till detta 
kommer det påtalade grundproblemet med felaktig strategi och frågeteknik vid 
tillkomsten av dessa osäkra svar. 
 
(b) övergeneralisering 
Det förekommer någon tendens till övergeneralisering, vilken enligt forskning 
redovisad av Porter & Yuille (1995) kan utgöra tecken på bedrägliga 
uppgifter. Exemplet med "varje gång" på sid. 7/32 har tidigare redovisats. 
På sid 6/31 framgår: 
M: Ja det hände ju...hände ju ja hela tiden nästan. 
F: Hela tiden? 
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M: Mmm (ingen precisering) 
 
  
(c) indikation på frånvaro av minne av verklig händelse 
På sid 7/32 finns följande sekvens. 
F: Vad hände sen?  
M: Nej sen hände inte så mycket. Han liksom han gjorde säkert på mig.  
 
Detta svar ter sig motsägelsefullt. Trots att det inte hände så mycket hävdar 
sedan M att "han gjorde säkert på mig". Detta antyder att hon inte minns, men 
ändå hävdar att något hänt. Om hon varit med om faktiska händelser ter det 
sig inte språkligt befogat med ett sådant sannolikhetsuttryck utan då borde M 
ha vetat något om vad som hände och inte behövt ge en sannolikhet för att 
något hände.   
 
 
(c) Frågan om hot i det första polisförhöret i jämförelse med anmälningar och 
polisförhör med vittnen samt i jämförelse med det andra polisförhöret 
(trepunktsjämförelse) 
Enligt anmälningar och polisförhöret med talpedagogen TP så skall 
gärningsmannen ha  
(a) hotat att döda M och  
(b) hotat att göra så att hon inte kan få barn.  
 
I det första polisförhöret 0004-12-18 med M uppkommer en klar motsägelse 
till dessa uppgifter från anmälningar och polisförhöret med TP.  
På sid. 15-16 framkommer följande: 
 
M: Jo jag är rädd han ska liksom göra något dumt mot mig. Bara för att han sa 
att säger du någonting så ska jag göra något dumt mot dig så sa han.  
F: Har han talat om för dig vad det är för någonting som han ska göra mot 
dig? (ledande) 
M: Nej inte vad jag vet. (motsvar på ledande fråga) 
 
Detta svar är ett av de viktigaste för att bedöma tillförlitligheten i 
förhörsmaterialet. Eftersom detta är ett motsvar på den ledande frågan (dvs. 
inte suggererats fram av förhörsledaren) och inga andra suggestioner i denna 
riktning förekommit från förhörsledaren, så kan det tillskrivas ett sakligt 
värde. Det ter sig obegripligt hur detta svar, enligt vilket inget specifikt hot 
skall ha uttalats, skulle kunna uppkomma, om de tidigare i anmälningarna 



 19

uppgivna grava hoten faktiskt skulle ha uttalats. Att flickan så kort tid efter 
skulle ha glömt faktiskt uttalade hot av denna styrka ter sig inte sannolikt. En 
tänkbar och sannolik förklaring är att hoten inte inträffat och flickan tidigare 
hittat på dem i sina samtal och att hon nu glömt av vad hon sagt - 
minnesbortfall från samtal, även av egna uttalanden, är omfattande enligt den 
forskning som finns, bland annat under min ledning vid Örebro  universitet). 
Det är mycket lättare att glömma och vanligt att glömma vad man enbart sagt i 
samtal. Det är mycket svårare att glömma inträffade dramatiska situationer av 
den angivna slaget med dödshot etc., där man själv varit med. Enligt 
minnesforskningen (se t.ex. Reisberg, 2010), så minns vi bättre att dramatiska 
situationer inträffat än vi minns ordinära situationer.  
 
Dialogen fortsätter därefter på sid. 16 med att förhörsledaren felaktigt 
refererar vad flickan sagt och förvränger det till "göra dig något ont" och efter 
några repliker så berättar flickan om något tillfälle då G skall ha blivit "arg" 
för att flickan inte sagt som flickan påstår att han velat, dvs. händelsen avser 
något helt annat än sexuella övergrepp. Det verkar anmärkningsvärt av flickan 
att associativt tillgripa denna konkretisering från ett annat socialt område, om 
det skulle finnas konkreta minnen av grava hot i samband med sexuella 
övergrepp från G:s sida. Flickans relaterande av en händelse inom ett annat 
socialt område utgör således även den stöd åt förklaringen att hon inte har 
några minnen av inträffade hot.  
 
I det andra polisförhöret med flickan M 0005-02-17 återkommer frågan om 
hot och det framgår även att flickan där hämtar information från en skriven 
lapp hon har med sig.  
 
På sid. 6, förhöret 0005-02-17, framgår 
F: Var det något speciellt som gjorde att du var rädd för att berätta? 
M: Ja. Han hade hotat mig. 
F: På vilket sätt hade han hotat dig? 
M: Han hade sagt att han skulle döda mig eller så skulle han ta en tång och så 
skulle han klämma på den här, vad heter det...den här 
F: Du har skrivit upp ordet där ser jag.  
M: Den där klitoris.  
F: Jaha så han skulle alltså göra någonting med en tång på din klitoris? 
M: Ja. 
F: Visste du vad det var för någonting då? 
M: Ja han skulle göra så att blodet sprutade.  
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På sid. 21, förhöret 0005-02-17, framgår 
F: Var det någon annan sådan där händelse som hände? Om jag går tillbaka 
litegrann så vet jag att du pratade om hot då. Vad är det för hot då, kan du 
berätta om dom?  
M: Ja men att det var att han skulle döda mig eller så skulle han klämma på 
den här klitoris så att det sprutade blod.  
F: Så det är dom hoten han sagt till dig? 
M: Ja.  
F: Har det hänt vid varje tillfälle som det här har ...liksom när du har fått tagit 
på honom eller när har han sagt dom här hoten? (förutsättande, dubbelfråga, 
maximerande "varje") 
M: Men han har sagt det när jag har ... när jag har ...  
F: Skriv det, skriv bara ordet så läser jag det. När du har frågat säger du. Vad 
är det du har frågat då? 
M: Jag vet inte riktigt men att jag har... 
(I den fortsatta dialogen kan inte M nämna något om vad G skulle ha frågat, 
en ledande fråga några repliker längre ner ger inte heller något konkret från 
M - detta innebär att påståendet att hot skulle ha uttalats när M frågat kan 
vara en förhörsartefakt föranledd av frågan "när har han sagt dom här 
hoten?")    
Vidare säger M på direkt fråga på sid. 21 att hon första gången berättade hoten 
för talpedagogen TP.  
 
Det föreligger därmed uttalanden om samma sak från M vid tre punkter i tiden 
och därmed möjlighet till en trepunktsjämförelse. Denna utfaller så att  
 
(a) hotet om att döda M har nämnts av M före anmälningstillfället i samtal 
med talpedagogen och vid det andra polisförhöret 990217. Däremot har M på 
direkt ledande fråga inte känt till hotet att döda vid det första polisförhöret 
0004-12-18.  
 
(b) hotet att göra så att M inte kan få barn förekommer enbart i polisförhöret 
med TP och i anmälan till socialtjänsten. Detta hot har M därefter inte alls 
rapporterat vid vare sig det första eller det andra polisförhöret.  
 
(c) hotet att G skulle klämma med en tång på klitoris så att blodet sprutade 
förekommer enbart i det andra polisförhöret och åtminstone ordet klitoris 
verkar flickan ha med sig på en skriven lapp. Dessutom gäller att vid det första 
polisförhöret, mellanpunkten i tid, förnekar flickan på ledande fråga 
uttryckligen kännedom om något specificerat hot och exemplifierar med en 
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situation från ett annat socialt område. I det sista polisförhöret kan flickan vid 
direkt fråga inte konkretisera hotsituationer mer än att det är när flickan frågat. 
Vad hon har frågat om kan M inte trots förfrågan redovisa.  
 
En sannolik förklaring till de här konstaterade motsägelsefulla svarsmönstren 
är att hoten inte inträffat och att M därmed har fått problem att i minnet bevara 
vad hon enbart sagt (och inte deltagit i) och även problem med att vid 
följdfrågor komma med konkretiseringar i båda polisförhören. Inför det sista 
polisförhöret kan hon själv ha kommit på att hon tidigare nämnt hot eller har 
hon blivit påmind av någon eller något om att ta upp specifika hot. 
Härvid har den relativt bisarra uppgiften om att klämma med tång på klitoris 
så att blodet sprutade sannolikt nykonstruerats eller hämtats från någon annan 
källa (förhörsledaren följer inte upp med frågor kring var M fått det 
uppskrivna ordet "klitoris" ifrån - en grov miss). Med tanke på hur bisarr 
denna uppgift är ter det sig dessutom föga sannolikt att den skulle ha förbisetts 
av M vid förhörsledarens ledande fråga i det första förhöret, om den existerat 
dessförinnan. Den tidigare uppgiften om att göra så att hon inte kunde få barn 
har fallit i glömska för M efter att hon först nämnt den, vilket tyder på att hotet 
inte uttalats av G utan kan vara något som M enbart påstått.  
 
Oavsett hur uppgifterna kan ha tillkommit, så innebär förekomsten här av 
grava motsägelser och oförmågan att konkretisera vid direkta frågor att 
uppgifterna om hot bör förkastas ur kritisk-vetenskaplig och källkritisk 
synpunkt. Dessa uppgifter bedöms som otillförlitliga och då det rör sig om 
centrala uppgifter föranleder denna bedömning även stor skepsis beträffande 
de övriga uppgifterna om sexuella övergrepp.  
 
Polisförhör 0005-02-17 med flickan M 
Förhöret föreligger i obestyrkt dialogutskrift, där tidpunkter för start 
respektive avslut inte är noterade. Förhörsledaren är densamma som i  
det första förhöret och målsägandebiträdet är närvarande och ställer även mot 
slutet några frågor till barnet.  
 
1. Sanningsfrågan 
Inte heller i detta förhör berörs sanningsfrågan med barnet. 
 
2. Utredningsstrategin 
Utredningsstrategin är även i detta förhör sådan att det förutsätts att de 
sexuella övergreppen ägt rum. Man kan tänka sig, vilket jag har uppfattat i en 
del andra fall, att det andra förhöret skulle inriktats mot möjligheten av 
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alternativa förklaringar, men så är inte fallet. Att förhörsledaren som det 
verkar mot slutet förmedlar några få kritiska frågor från en advokat (som inte 
namngetts på utskriften) innebär en relativt marginell insats till kritisk 
prövning i den 28-sidiga utskriften och utgör ingen godtagbar prövning av 
alternativa förklaringar.  
 
Det kan vara viktigt att observera hur förhörsledaren på sid. 2 styr in 
förhöret i en viss riktning, när M två gånger sagt att familjehemsföräldrarna 
(G) var "jättesnälla". Efter att M sagt detta kommer följande 
styrningssekvens genom en egen tolkning av vad M sagt dessförinnan i 
förhöret. M har då inte sagt ett enda ord om att familjehemsföräldrarna skulle 
gjort något olämpligt.  
 
F: Dom var snälla. Du kan liksom inte precisera det på nåt sätt. Det har 
ändrat sig sen då förstår jag efter vad du säger. (egen tolkning, för in en 
förutsättning) 
M: Ja. (medsvar på ledande fråga utan precisering från barnet) 
F: På vilket sätt började det och ändra sig? (förhörsledaren använder sin egen 
införda förutsättning) 
M: Jag vet inte. Men att... (osäkerhetsmarkerar) 
F: Var det någonting som hände i familjen som gjorde att det ändrade sig på 
något sätt? (ledande, förhörsledaren fortsätter att använda sin egen införda 
förutsättning) 
M: Jag vet faktiskt inte riktigt .. jag vet inte riktigt varför det ändrade sig... 
(osäkerhetsmarkerar språkligt ännu starkare och dubbelt en gång till) 
 
osv. i samma osakligt förutsättande och ledande stil från förhörsledarens sida. 
 
Flickan M får knappast någon möjlighet att här ge en annan version än i det 
tidigare förhöret genom förhörsledarens sakligt förkastliga strategi att styra in 
henne enligt sina egna förutsättningar och ignorera den förutsättning flickan 
angivit ("jättesnälla"). Eventuellt kan "Jag vet inte. Men att..."etc-svaren 
antyda att flickan M här kan ha tänkt sig att ge någon annan version än i första 
förhöret, men kommer av sig inför förhörsledarens press. Vi lär inte få veta 
vad hon velat säga. I förhållande till de uppgifter som uttalats i det första 
polisförhöret ter sig flickan M:s svar här motsägande.  
 
Ett förhör som startas upp på detta sakligt orimliga sätt skall förkastas ur 
källkritisk synpunkt.  
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3. Frågetekniken 
Förhörsledaren är densamma och frågetekniken uppvisar liknande brister. 
Jag avstår här från att som rörande det första förhöret ägna arbete och 
utrymme åt att ta upp ett antal exempel på förutsättande, ledande m.fl. slag av 
felaktigt ställda frågor.  
 
Det bör även observeras att strategi och frågeteknik i det första förhöret får 
omfattande konsekvenser för vad förhörsledaren och barnet tar med sig som 
förutsättningar och inlärning, förväntanseffekter m.m. in i det andra förhöret. 
Det kan vara omöjligt eller svårt att reparera fel som begåtts i det första 
förhöret. I detta fall har många grava fel begåtts i det första förhöret och felen 
fortsätter i det andra förhöret. Felen i det första förhöret belastar 
tillförlitligheten hos uppgifterna i det andra förhöret.  
   
4. Flickan M:s svar i det andra polisförhöret 0005-02-17 
Det bör observeras att det nu förflutit drygt två månader sedan det första 
polisförhöret och cirka tre och en halv månad sedan M talade med 
talpedagogen TP. Jag skall här peka på några viktiga innehållsliga frågor.  
 
(a) Vad M säger om hothändelser har tidigare kommenterats i sammanhang 
med vad hon uppgett tidigare i det första polisförhöret.  
 
(b) Händelsen på sid. 3-4/44-45 att flickan M skall ha legat i G:s säng i en stor 
sovförläggning och pratat sex med G är nytillkommen. Händelsen ter sig inte 
särskilt sannolik med tanke på att detta skulle medfört risk för störning och 
risk för att någon/några skulle ha hört vad som sades.  
 
(c) M hävdar att ett sexuellt övergrepp skall ha ägt rum det år hennes lillebror 
föddes, dvs. 0000 (jag antar att födelseåret är korrekt). Detta medför 
orimligheten att övergreppet ägt rum innan M placerades i familjen G, 
vilket säger något om M:s verklighetshantering. Det är sannolikt lättare att i 
minnet felaktigt koppla ihop en verklig och en fantiserad  händelse än att 
felaktigt koppla ihop två inträffade händelser till samma tidsperiod. Uppgiften 
antyder att övergreppshändelsen kan vara enbart tänkt. I detta fall utgör 
födelsen en icke-trivial, viktig händelse i M:s ursprungsfamilj.  
 
(d) Händelsen i badrummet är nytillkommen och vagt beskriven ("tog han 
handen under mig" - var det ett sexuellt övergrepp eller vad?) 
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(e) Det framgår på sid. 2/43 att M har med sig en lapp. Det framgår på sid. 
6/47 att hon använder den. Det framgår på sid. 20/61 att förhörsledaren säger 
"Du får läsa din lapp där om det är någonting mer. Du har ju skrivit upp vad 
du ville berätta om här i dag." En viktig prövande fråga som aldrig ställs är om 
flickan fått hjälp med idéerna hon skrivit upp. Vilka samtal om de påstådda 
övergreppen har ägt rum sedan det förra polisförhöret? Vad har avhandlats i 
dessa samtal?  
 
(f) Händelsen på sid. 20/61 i samband med klippning är nytillkommen. 
Dessutom skall G vid denna ha smekt M på brösten. Enligt G hade M inga 
bröst när hon lämnade familjen. En möjlig tolkning kan  här vara att M 
sammanblandar nu-situationen med då-situationen och konstruerar in element 
som inte existerade, dvs. hennes egna bröst. Således antyds här en brist i 
verklighetshanteringen, som får konsekvenser för bedömningen av 
tillförlitligheten hos uppgifterna i stort.  
 
(g) På sid. 22/63 verkar det som flickan inte har en korrekt minnesbild av när 
och var stamningen började i tiden. Det verkar som om det är underförstått här 
att stamningen beror på de sexuella övergreppen, vilket bevisligen är fel, då 
stamningen existerade långt före placeringen i familjehemmet G. Även här 
antyds en brist i flickans verklighetshantering.  
 
(h) På sid. 22/63 kommer frågan om att M fått pengar för sexuellt utnyttjande 
upp. G skulle ha sagt att M var en "hora" då och det förefaller som M här 
tangerar en påstådd roll  som barnprostituerad åt G.  
 
F: Hur mycket pengar har du fått? 
M: Ja 500 kronor ibland. 
F: Du fick alltså pengar varje gång det här hände? (förhörsledaren förvränger 
här "ibland" till att bli "varje gång", dvs. maximeringsbeteende) 
M: Mm (flickan  korrigerar här inte utan instämmer här i något annat än hon 
sagt, dvs. i frekvensangivelsen "varje gång", vilket är ett varningstecken) 
F: Har du någon aning om hur många gånger sammanlagt som det här har 
hänt? 
M: Nej inte riktigt sammanlagt men det var några gånger i veckan. (hög 
frekvens? ett vagt, generaliserande svar)  
F: Några gånger i veckan. Fick du någonting varje gång som det här hände? 
    (ledande, maximeringsbeteende en gång till, förhörsledaren fortsätter att 
använda "varje gång", när flickan sagt "ibland") 
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Här är förhörsledaren mer alert än i det förra förhöret och ställer några få 
följdfrågor och det framgår från M allmänt var pengarna skall ha blivit av i det 
viktiga svaret "Dom har jag köpt upp". Detta svar medger extern kontroll av 
svaret - någon eller några måste ha vetat om, iakttagit eller tagit emot pengar i 
inte obetydliga mängder. Förhörsledaren följer inte upp med de rätt givna 
frågorna om vad som köpts, och var och när det köpts, och om flickan kan 
visa upp någonting som köpts, om det finns några butikspersonal, 
kioskpersonal, kamrater som sett henne disponera stora pengar eller köpa 
något dyrare m.m., dvs. den kritiska prövningen fullföljs inte tillräckligt för att 
avgöra frågan om M fått pengar av denna osannolika storleksordning.  
Dock leder förhörsledarens följdfrågor till att M hävdar följande: 
"Men det var ingen som visste om det".  
Att det inte skulle ha märkts att M köpte upp 500-lappar ter sig inte sannolikt 
och speciellt måste den försäljningspersonal som tog emot pengarna ha vetat 
om det och eventuella saker, kläder etc. som inköpts borde kunna visas  upp 
eller tidigare ha visats för någon/några personer runt barnet. Det ter sig 
obegripligt hur förhörsledaren här kan undvika att ställa följdfrågor som skulle 
kunna avgjort frågan om korrektheten i M:s påstående.  
 
M: Vi fick en månadspeng och det var nästan lika mycket.  
F: Jaha, så det var liksom ingen som ifrågasatte varför du fick pengar eller så 
där? (förhörsledaren ger stöd åt flickans historia i stället för att ifrågasätta; 
följer inte upp med frågor om vad pengarna använts till; enligt G har 
månadspengen sparats, vilket bör gå att kontrollera och i så fall talar emot 
sanningshalten i M:s uppgift) 
M: Nej.  
 
Familjen måste ha haft gott om pengar för att detta skulle vara möjligt.  
G uppger i skrivelse att månadspengen var en bråkdel av vad M uppger och 
dessutom sparades samt förklarar att familjens ekonomi var trängd. Det kan 
konstateras tre saker rörande förundersökningen på denna punkt: 
1. Flickan M:s uppgifter om ekonomiska vederlag för sexuella tjänster är 
osannolika. Utredningen söker inte närmare undersöka denna fråga. 
Ändå har inte följande två utredningsåtgärder vidtagits: 
2. Utredning saknas av var pengarna blivit av enligt frågorna ovan, inkl att 
fråga personal i butiker, kiosker etc. där flickan gjort inköp om hon faktiskt 
gjort inköp. 
3. Utredning av hur familjens ekonomi såg ut under den aktuella tidsperioden 
och av var flickans månadspeng blev av har inte redovisats.   
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Det torde vara åklagaren som har bevisbördan rörande att flickan faktiskt fått 
och köpt upp de pengar hon påstår. Om flickan fått och förbrukat pengar av 
angiven storleksordning borde det dessutom inte vara alltför svårt att bevisa 
genom att be flickan om mer konkreta uppgifter kring var pengarna blev av. 
En del borde hon kunna minnas.  
När sådana här omständigheter inte utreds innebär det att förundersökningen 
kan ha varit partisk till den misstänktes nackdel, om denne är oskyldig. Den 
misstänktes intressen har inte utredningsmässigt tillvaratagits och det är 
uppenbart att polis och åklagare i förundersökningen undvikit att att ta fram 
viktiga uppgifter som skulle kunna ha talat emot att G begått de sexuella 
övergrepp han misstänks för. Misstanke om bevisförfalskning genom 
undvikande att vidta elementära utredningsåtgärder, av vilka behovet lätt 
borde insetts av rutinerat yrkesfolk, föreligger därmed gentemot polisutredare 
och åklagare.  
 
(i) Det är på sid. 25/66 oklart hur flickan kan veta vad en "porrfilm" är för 
någonting, när hon säger sig inte ha tittat på någon. Möjligheten finns att hon 
vet detta genom att hon sett sådana, men ändå väljer att inte vidgå det. Det är 
rimligen så att om M är medveten om att hon lämnat felaktiga uppgifter, så 
kan hon som en konsekvens lämna felaktiga uppgifter även på denna fråga. 
Dessutom kommer detta slag av fråga alltför sent i utredningsprocessen. 
Bakgrundsuppgifter av detta slag bör tas fram i ett tidigt skede av polisen och 
så långt det går från andra källor än flickan själv.  
 
(j) På sid. 26/67 framgår först att M lekt sexuella lekar med Barbiedockor ("Ja 
jag leker ungefär som G har gjort på mig..." m fl svar). Efter några repliker 
ställer så förhörsledaren en ledande fråga och flickan ger medsvar och 
förnekar vad hon nyss sagt.  
F: Du har liksom inte lekt några sexlekar eller sånt där? (ledande) 
M: Nej, jag gör inte det. (medsvar, som förmodligen är en förhörsartefakt 
uppkommen genom den ledande frågan; motsäger klart vad flickan strax 
innan sagt om att "Ja, jag leker ungefär som G har gjort på mig...", dvs. att 
hon skall ha lekt sexuella lekar.) 
Denna tydliga motsägelse och följsamhet till förhörsledaren i sekvensen ger en 
viktig upplysning om hur M kan styras genom en ledande fråga och 
stämmer väl med konstaterandet i socialtjänstens tjänsteutlåtande om att "M är 
ett barn som gärna vill vara till lags".  
 
Sammanfattningsvis kan i det andra polisförhörets svarsmaterial iakttas en 
tendens till utökning, förändring och skärpning av uppgifter samt viktiga 
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motsägelser och osannolika inslag. En omständighet som kan bidra till detta är 
att båda polisförhören genomförts på ett utredningsmetodiskt felaktigt sätt och 
i strid med lagens krav. Svar som är förhörsartefakter, dvs. resultat av felaktig 
förhörsmetodik (utredningsstrategi och frågeteknik – inkl. effekter av 
förhörsledarens underförstådda förväntan), kan då uppkomma. Ibland kan 
sådana svar te sig rimliga, ibland kan de te sig bisarra eller osannolika eller ge 
upphov till motsägelse, när barnet försöker ge sådana svar förhörsledaren vill 
ha. Viktig uppföljning av avgörande svar har underlåtits.  
 
Skrivelser från den misstänkte G 
Enligt min erfarenhet är utförliga skrivelser av detta slag inte så vanliga från 
den misstänktes sida. Ur utredningsmetodisk synpunkt bör understrykas att det 
är viktigt att på de konkreta punkter som tas upp väga målsägandens version 
mot den misstänktes och att vidta utredningsåtgärder även utifrån den 
misstänktes uppgifter. Det framgår dock inte för mig när i tid som skrivelserna 
från G har ingivits till polis, åklagare eller domstol.  
 
Socialtjänstens tjänsteutlåtande angående ändrad placering av barnet 
Ur källkritisk synpunkt är detta papper att betrakta som ett tendentiöst 
partsdokument i en konflikt. Det saknas avsnitt med huvudpersonens, barnets, 
uppfattningar och önskemål. Det saknas även avsnitt med familjehemmets, 
makarna G:s, uppfattningar kring situationen. Vidare saknas uppgift om 
bestyrkanden och repliker från makarna G på förekommande uppgifter. 
Dokumentet uppfyller bland annat med anledning av sådana uppenbara brister 
inte kraven på att klassificeras som en utredning i någon saklig mening utan är 
att hänföra till kategorin övertalningsdokument.  
 
Samarbetssvårigheter beror ofta inte enbart på den ena parten och sättet att 
genomföra själva utredningen (den bristande kommunikationen i 
utredningsprocessen) belyser att socialtjänsten kan ha haft avsevärd del i dessa 
samarbetssvårigheter. Oavsett om familjehemmet eller socialtjänsten eller den 
biologiska modern eller alla inblandade haft samarbetssvårigheter bör påpekas 
att det inte finns någon vetenskaplig grund för att hävda ett samband mellan 
att ha samarbetssvårigheter (t.ex. på grund av olika verklighetsuppfattningar) 
och att begå sexuella övergrepp. Det finns här även anledning varna för det 
logiskt oegentliga argumentum ad hominem (personargument) eller 
"knölargumentet" (se t.ex. Westberg, 1992), dvs. ungefär att en "knöl" med 
sådana samarbetssvårigheter har nog begått sexuella övergrepp också. 
Möjligen kan åklagarens tanke med detta dokument ha varit att åstadkomma 
en knölargumentation.  
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Det framgår av tjänsteutlåtandet (sid. 3) att det är makarna G själva som i 
mitten av oktober 0003 (exakta datum redovisas rätt begränsat) fört fram att M 
borde omplaceras "och att de inte hade för avsikt att fortsätta sitt uppdrag". En 
enligt de egna skrivelserna så pass klartänkt person som G borde här utan 
vidare ha insett att en omplacering starkt skulle öka risken för ett avslöjande 
från flickan M:s sida, om han visste med sig att han begått sexuella övergrepp 
i den stora omfattning som hävdas. Dessutom skulle han ju inte längre kunna 
få utlopp för sina sexuella impulser genom att begå övergrepp på flickan. Den 
rimliga strategin från G borde här varit att aldrig föra en omplacering på tal 
och söka behålla kontrollen över M kan det hävdas.  
 
Som tidigare påpekats görs i tjänsteutlåtandet den bedömningen att "M är ett 
barn som gärna vill vara till lags", vilket understryker möjligheten av att M 
kan ha levt upp till omgivningens (särskilt talpedagogens) förväntanstryck och 
förhörsledarens förväntanstryck om att ha varit sexuellt utsatt och kanske även 
förväntanstryck att uttala sig negativt om det tidigare familjehemmet (utifrån 
den konflikt som rått) i samband med uppkomsten av de sexuella 
anklagelserna. 
 
Några vetenskapliga synpunkter i anslutning till tingsrättens dom 
Några sakuppgifter i tingsrättens skrivning bör uppmärksammas: 
Socialsekreterare N nämner om målsäganden att "Hon lekte dock med flickor 
som blivit sexuellt utnyttjade och som hade ett behov av att tala om detta". 
Socialsekreterare T nämner att "Flickan lekte dock med andra barn som lekte 
sexlekar med sina Barbiedockor" och bekräftar att möjligheten av att M varit 
utsatt för övergrepp diskuterats i samband med inskolningen hos makarna G. 
Här finns alltså belägg både för sexuell inlärning och förväntanstryck.  
 
Det står klart av tingsrättens bedömningsresonemang att den inte alls 
uppmärksammat problemen och motsägelserna kring målsägandens uppgifter 
om att hon blivit hotad av G. Tingsrätten framhåller särskilt uppgiften om att 
G skulle ha hotat använda tång på flickans klitoris.  
"Det är ytterst osannolikt att M själv hittat på att G skulle ha hotat henne med 
att han skulle använda en tång på hennes klitoris så att blodet sprutade. Det 
är vidare inte troligt att hon i samvaro med kamrater eller på annat sätt 
kunnat uppsnappa en hotelse av detta mycket speciella slag."  
Dessa sannolikhetsbedömningar torde vara mycket vanskliga. Det kan nog 
inte begäras att tingsrätten skall känna till att barn ner i daghemsåldrarna kan 
ha sexuella fantasier och att t.ex. den välkända barnpsykoanalytikern Melanie 
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Klein sedan länge rapporterat förekomsten av även bisarra och hemska 
fantasier hos barn. I övrigt finns i internationella sammanhang en mängd fall 
där barn vittnat om allehanda rituella övergrepp, satanistiska tillställningar, 
inkl. barnamord etc. och där t ex en undersökningskommission i USA under 
ledning av den väl ansedda kvinnliga forskaren Goodman (en av de ledande 
inom området sexuella övergrepp) inte kunnat finna några grunder i sak för att 
några övergrepp ägt rum i de stora mängder av fall som undersökts. Även i 
Sverige har det vad jag erfarit grävts efter barnlik utan resultat i 
Södertäljetrakten. Det är även här svårt att förstå den sakliga grunden för att 
det skulle kunna bedömas som mindre sannolikt att flickan M själv 
konstruerat uppgiften eller att hon fått den från någon kamrat eller från 
våldspornografi än att den religiöst engagerade familjehemsfadern G skulle ha 
uttalat ett sådant hot. Antas det inte underförstått att G har begått de påstådda 
brotten, när det bedöms mer sannolikt att G är upphovet till uppgiften? Ett 
logiskt cirkulärt resonemang?  Det kan påpekas att det inte här har i förhöret 
efterfrågats från M var hon fått termen klitoris ifrån, en utredningsmetodisk 
brist som förbises i resonemanget.  
 
Tingsrättens argumentation kring G:s hypotes att flickan M känt sig sviken i 
samband med flytten ter sig psykologiskt sett tveksam. "Det är för tingsrätten 
svårt att förstå varför anklagelsen i så fall kommer så pass långt efter flytten, 
vid en tidpunkt då den eventuella besvikelsen borde ha haft tid att lägga sig." 
Inom klinisk psykologi är det väl känt och ett vanligt förekommande fenomen 
att allvarliga livshändelser kan ge psykologiska efterverkningar under många 
år eller hela livet, inte minst inom den psykodynamiska teoretikergruppen med 
dess fokus på människors känsloliv har detta hävdats under i stort sett ett 
århundrade. Det är även så att det kan dröja länge, t ex flera år, innan en 
lämplig situation att agera ut besvikelsen i skapas. Exempelvis har åtskilliga 
hämndaktioner kommit först efter åratal. Situationen tillsammans med 
talpedagogen sådan den utvecklades kan ha blivit en lämplig situation att 
agera ut besvikelsen i och knappt ett år är ingen lång tid i sådana här 
sammanhang. Den svenske psykiatern och kristeoretikern Cullberg har till 
exempel i sina skrifter pekat på hur krisförlopp kan förlöpa under avsevärt 
längre tid. Familjehemsfadern G:s hypotes är fullt möjlig. Det kan påpekas att 
det inte, vad jag uppfattat, framgick av tjänsteutlåtandet från socialtjänsten om 
barnet faktiskt självt ville bli omplacerat eller inte. Det framgår däremot av ett 
bifogat utlåtande från familjehemsverksamheten 0003-11-21 att M i december 
0002 skall ha sagt att hon ville flytta hem till sin biologiska mor och skrivit 
brev där hon uttryckt samma sak (datum framgår ej).  
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Det finns även anledning att från vetenskaplig synpunkt kommentera 
tingsrättens resonemang om de påstådda avancerade sexuella beteenden 
(försöka ta mot penis) som flickan M enligt G skall ha uppvisat mot honom. 
Jag tar givetvis inte ställning till om de påstådda beteendehändelserna ägt rum 
eller inte. Dock synes uppgifter från M redan i anmälan till socialtjänsten, sista 
meningen (FU sid. 5), syfta på det slag av händelser som familjehemspappan 
påtalat. Detta är alltså en uppgift från flickan i tiden före anmälan och 
polisförhören med familjehemspappan. Det verkar således genom 
samstämmigheten i uppgifter från båda parter klart att det förekommit 
åtminstone något samtal eller liknande om saken mellan familjehemspappan 
och flickan, något som tingsrätten verkar förbise i sina resonemang, där 
familjehemspappan G:s uppgifter bedöms som inte trovärdiga och som en 
efterhandskonstruktion.  
 
Det bör konstateras att det här skall ha rört sig om några få tillfällen, inte om 
något högfrekvent beteende, och att det finns viss risk för att G i den 
konfliktsituation som uppkommit kan ha omedvetet uppförstorat de påstådda 
händelserna. Minnesforskningen visar att episodminnen är sårbara och att fel 
lätt kan uppkomma. Allmänt bör påpekas att intima beröringar mellan barn 
och vuxna är ett starkt tabubelagt område vilket gör att faktiska förekomster 
sällan rapporteras och diskuteras och också gör att forskningen undvikit 
området. Det torde stå helt klart att det förekommer sexuella beröringar mellan 
barn och vuxna och i stor utsträckning med innebörden av nyfikenhet, 
utforskande, bus, lek, testning etc. och även oavsiktliga beröringar. De enda 
studier som verkar finnas inom området är Rosenfeld et al (1986) och en 
rapport av Södergård som jag handlett. Rosenfelds amerikanska studie på 576 
barn visade att sexuella beröringar var relativt vanliga upp till 10 års ålder 
(längre sträckte sig inte studien i ålder). Vanligast var beröringar mellan dotter 
och mor och därnäst son och mor och det vanligaste var bröstberöring. 
Forskarna ger några exempel: 
"For instance, from parental reports in this study, we can say that, at all ages 
until 10, over 30% of responding parents gave an answer other than 
´never´when asked if the daughter touched her father´s genitals; 45% of the 
parents of 8-10-year-old boys answered other than ´never´when asked if their 
son touched his mother´s breasts or genitals." 
 
Att det förekommer beröringar framgår även av material i en del rättsfall på 
grundval av barnets, den misstänktes eller personals uppgifter samt av 
informella uppgifter i kliniska och andra sammanhang. Uppgifter av typen en 
liten flicka som på eget initiativ tagit i sin pappas snopp i badkaret eller på 
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annat ställe torde få anses relativt triviala, så ansåg t ex förhörsledaren Britt 
Argårds vid Örebropolisen för några år sedan vid en konferensdag - hon sade 
sig skratta åt sådant. Vad som kan diskuteras i det här aktuella fallet är 
beteendena i relation till flickans ålder som var cirka 8-11 år, när händelserna 
skall ha inträffat. Domstolen menar att de påstådda beteendena framstår som 
"osannolika". Från vetenskaplig synpunkt skulle jag säga att föga är känt om 
hur vanligt sådant här är och att tabuförhållandena kan snedvrida en 
erfarenhetsbaserad sannolikhetsbedömning. Från en av mig handledd 
undersökning med vuxna (Falk & Ranta, 1995) vet vi att det kan förekomma 
fantasier om sexuella kontakter med vuxna män hos flickor före 11 års ålder 
(även att man visar sexuella beteenden för förälder ( detta minns 11,5% av de 
svarande). I en studie av Friedrich et al (1991) redovisas mängder av olika 
sexuella beteenden som mödrar rapporterat att vanliga amerikanska barn 
uppvisat.  
Även andra amerikanska uppgifter i Martinson (1994) pekar i samma riktning 
och i denna källa redovisas även forskning som pekar på att barn inte sällan 
kan ta initiativ till sexuella kontakter med främst andra barn och i någon liten 
utsträckning även med vuxna (en studie av Kilpatrick 1992).    
Det ter sig således möjligt att ett och annat barn skulle utagera sexuella 
impulser eller fantasier och att det skulle kunna ses som visserligen ovanligt 
men ändå som ett utslag av normalvariationen, som är rätt bred på det sexuella 
området för både barn och vuxna.  
Det är dock möjligt att domstolen skulle kunna ha rätt i att detta är osannolikt i 
betydelsen statistiskt ovanligt bland flickor i allmänhet i denna ålder. Frågan 
är dock vad som är en lämplig jämförelsegrupp/referensgrupp i detta 
sammanhang. Om flickan jämförs med en referensgrupp av 
familjehemsplacerade flickor som vuxit upp under svåra omständigheter, 
kommit efter i utveckling och under längre tid på ett behandlingshem utsatts 
för sexuell inlärning samt utsatts för förväntanstryck om att ha varit sexuellt 
utsatt, så kan sannolikheten tänkas vara en helt annan än för flickor i 
allmänhet. Exempelvis kan tillägnandet av vuxenvärldens normer vara sämre 
och den sexuella inlärningen annorlunda i en sådan grupp. Det kan tänkas att 
domstolens resonemang här inte är anpassade till verklighetens natur, vilken 
kan vara tämligen dold i dessa frågor. Ofta antas ett mörkertal vad gäller 
sexuella övergrepp och det bör nog antas ett mörkertal även vad gäller 
avancerade sexuella beteenden från barn.  
 
Domstolen hävdar även att det måste stått klart för G att M behövde 
professionell hjälp om uppgifterna var riktiga. Frågan är med vilken klinisk 
kompetens som domstolen hävdar detta. Vad jag kan förstå av materialet var 



 32

tillsägelse en lämplig åtgärd, då beteendet förekom endast vid några få 
tillfällen. Det är så som många olämpliga beteenden korrigeras vid uppfostran 
i familjer. Det verkar även som om de sexuella beteendena upphörde efter den 
sista tillsägelsen och som om något liknande beteende inte förekommit i det 
nya familjehemmet, dvs. det förefaller som om den av G använda metoden 
varit effektiv och som professionell hjälp inte behövdes (förutsatt att 
beteendena inträffade). Dock skulle jag anse det väl drastiskt att hota flickan 
med omplacering som G gjorde vid det sista tillfället. Om det rört sig om ett 
högfrekvent eller tvångsartat beteende från flickan, så hade en barnklinisk 
kontakt kunnat vara högst befogad. Att G inte nämnt saken för sin hustru eller 
för socialtjänsten ter sig naturligt utifrån den extremt starka tabubeläggning 
som föreligger vad gäller att ens tala om sexuella beröringar mellan vuxna och 
barn - G verkar dessutom ha en religiös anknytning. Frågan är väl också om 
inte domstolens tveksamma sannolikhets- och hjälpresonemang påverkats av 
den rådande allmänna tabusituationen, där det t ex förekommer att sexuella 
tankar, känslor och beteenden hos barn förnekas. Däremot framgår av 
anmälningsmaterialet att flickan M uppfattat att G berört dessa frågor med 
henne, vilket i hennes version inneburit att han "beskyller henne". Flickan M 
vidgår alltså inte beteendena, men vidgår att G talat med henne om sådant.  
 
Sammanfattningsvis framstår ur kritisk-vetenskaplig synpunkt flera 
resonemang i tingsrättens dom som tveksamma. Det verkar även som en 
uppgift från flickan själv före anmälan har förbisetts och som om flickan 
jämförs med fel referensgrupp.  
 
Sammanfattning och bedömning enligt uppdraget 
Analys av det befintliga materialet har lett till följande huvudresultat.  
 
I fallet förekommer kring målsäganden bakomliggande omständigheter som 
en svår tidig uppväxt med begåvningshandikappade föräldrar, sexuell 
inlärning med andra sexuellt utsatta barn åtminstone på behandlingshemmet, 
utbredd förväntan från omgivningen (inkl. det anklagade familjehemmet) att 
målsäganden varit sexuellt utsatt eller utnyttjad samt bakomliggande 
konflikter bland annat mellan den biologiska modern och familjehemmet G. 
Vidare konstateras allmänt att barns benägenhet till rollspel och rolltestning 
måste utredningsmetodiskt beaktas.  
Sådana här aktuella omständigheter kan tänkas medföra eller bidra till att 
felaktiga anklagelser rörande sexuella övergrepp uppkommer.  
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Det har påvisats att de första utsagorna, såvitt framgått av materialet, 
uppkommit under aktiv påverkan, med upprepade frågor och med förväntan 
om att flickan varit utsatt från G, från talpedagogen TP. Det kan även 
konstateras att samtal om de påstådda övergreppen ägt rum mellan den nya 
familjehemsmamman och flickan före polisförhören med flickan.  
 
Det har påvisats att det första polisförhöret uppvisar omfattande och grava 
brister vad gäller att sanningsfrågan inte tagits upp, att utredningsstrategin 
varit förutsättande och i strid med gällande lagstiftnings objektivitetsprincip, 
att frågetekniken inte håller för närmare granskning, att det därmed finns 
anledning misstänka förhörsartefakter i svaren, att frågan om G:s påstådda 
betalning till M inte följts upp, att det finns omfattande osäkerhetsmarkeringar 
i målsägandens svar samt att målsäganden i detta förhör inte anger sig ha 
kännedom om specifika hotuttalanden från den påstådde gärningsmannens 
sida, vilka målsäganden tidigare kunnat specificera.  
 
Det andra polisförhöret har genomförts av samma förhörsledare och uppvisar 
likartade brister vad gäller sanningsfrågan, utredningsstrategin och 
frågetekniken. Det har påtalats ett antal omständigheter i målsägandens svar i 
det andra polisförhöret som är ägnade att sammantagna inge stor skepsis till 
målsägandens uppgifter. En av de märkligaste uppgifterna är att målsäganden 
"ibland" skall ha fått 500 kr för sexuella tjänster av G - detta har inte på sakligt 
sätt utretts i förundersökningen beträffande vad pengarna i så fall använts till, 
vilka som kan bestyrka att de existerat m.m. Inte heller flickans uppgift (i strid 
med G:s) om att hon förbrukat den regelmässiga månadspengen har utretts. 
Elementära utredningsåtgärder i samband med dessa uppgifter har inte 
vidtagits och misstanke om bevisförfalskning från polis och åklagare genom 
underlåtenhet att ta fram uppenbart nödvändiga uppgifter kring den påstådda 
förekomsten av stora pengar föreligger. En förundersökning är underkastad 
objektivitetskrav i RB 23 kap 4§. Även sådant som kan tala till en misstänkts 
fördel skall sökas och tas tillvara.  
 
Ur kritisk-vetenskaplig, inkl. källkritisk, synpunkt bör målsägandens uppgifter 
bedömas som otillförlitliga, då  
 
dels förelegat bakomliggande omständigheter såsom sexuell inlärning och 
förväntanstryck om att hon varit sexuellt utsatt på målsäganden samt 
bakomliggande konflikter i vilka målsäganden varit indragen,  
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dels uppkomstsituationen för utsagorna om sexuella övergrepp inneburit 
påverkan genom utfrågning och förväntan samt utpekande av i vilken familj 
övergreppen skall ha ägt rum från den vuxnes (talpedagogens) sida, 
 
dels utredningsmetodiken i målet bevisligen inte varit sakligt godtagbar och 
förenlig med lagens krav utan ensidigt förutsättande, partisk och ofullständig, 
vilket kan ha varit till den misstänktes nackdel, om denne är oskyldig, 
 
dels framkommit ett flertal omständigheter i svarsmaterialet som ter sig 
motsägande och osannolika och tyder på att det finns uppgifter som är 
påhittade eller förhörsartefakter. 
 
Efterskrift 
Åklagaren agerande kraftlöst i samband med mitt vittnesmål och ställde såvitt 
jag minns endast en fråga till mig.  Jag fick senare uppgift om  
att talpedagogen inte övertygat med sina uppgifter och påstods ha vägrat svara 
på någon fråga inför domstolen. Jag minns att jag påtalade att om 
talpedagogen till flickan hade pekat ut någon annan som förövare så skulle det 
mycket  möjligt suttit en annan person på den åtalades plats.  
Hovrättens dom blev friande (4 mot 1) med reservation från ordföranden, som 
av de anförda sakuppgifterna att döma inte hade läst på ordentligt i papperen . 
 
Tankefel: en summering 
Ett flertal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 2010 kan konstateras 
eller antyds i utredningsmaterialet. Olika beteckningar för tankefel kan stå för 
samma fenomen eller överlappa.  
 
- alternativa hypoteser om uppkomsten av centrala utsagor ignoreras 
 
- avbrytande av barnet i förhör innebär att uppgifter kan försvinna 
 
- cirkulär logik, dvs. utredaren utgår från att sexuella övergrepp ägt rum och 
utformar metodik och söker efter uppgifter som kan leda till bekräftelse av 
utgångsantagandet. 
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. det inses eller erkänns inte att utredaren 
själv är medskapande av uppgifter 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
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- falsifieringsmissar, dvs. falsfiering av anmälningshypotesen eftersträvas inte 
  (jfr vetenskapsfilosofen Popper rörande nödvändigheten av 
falsifieringsundersökning vid hypotesprövning). En hypotes, där man inte 
undersökt om den låter sig falsifieras, kan omöjligen anses hållbar.  
 
- frågetekniska fel, t.ex. ledande, upprepade frågor 
 
- förnekande av att barn kan ha egen sexualitet 
 
- förutsättande strategi, dvs. det förutsätts i urval av frågor att de påstådda 
övergreppen ägt rum 
 
- jämförelsemissar, dvs. om uppgifter inte jämförs så upptäcks inte 
motsägelser 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan kritisk prövning 
 
- motsägelser ignoreras, när de måste noga undersökas 
 
- orsak-verkan-tänkandet är alltför enkelt och alternativa orsaker 
övervägs inte 
 
- noggrannhetsfel i precisering av uppgifter 
 
- referensgruppsfel vid sannolikhetsbedömning, dvs. jämförelse görs med en 
annan referensgrupp än den relevanta 
 
- symtomutredning saknas, när symtom anförs i rättsligt sammanhang 
 
- uppföljningsmissar vid viktiga frågesvar 
 
- utsageanalys görs inte, dvs. klargörande eftersträvas inte av centrala utsagors 
uppkomst och utveckling längs en tidsaxel och med tydliggörande av tänkbara 
påverkande faktorer.  
 
- överkonfidens, dvs. överdriven säkerhet vid minne, bedömning etc.  
 
- övertygelsefel, dvs. alla moment i utredningsarbetet påverkas av när  
en utredare arbetar utifrån en övertygelse/tro om vad som hänt. 
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