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Sammanfattning. Syftet är att klargöra utredningsmetodiska problem vid förundersökning 
av ett fall med ett flertal påståenden om sexuella ofredanden från en mindre grupp flickor 
gentemot en manlig ridlärare/ägare på en stor ridskola i Skåne. Huvudanmälaren CC är 
vuxen och fram till anmälningstidpunkten anställd vid ridskolan men uppfattade sig vara i 
viss arbetskonflikt med den anklagade ägaren. Huvudanmälarens terapeut och terapeutens 
handledare startar upp anklagelserna om sexuella ofredanden genom att föreslå sexuella 
övergrepp som faktor bakom CC:s symtom.  
 
Uppfattningen att sexuella ofredanden av flera flickor skett sprids sedan bl.a. genom CC:s 
agerande i den grupp av flickor och mammor till dessa som CC har kontakt med och 
polisanmälningar görs. Utredningsmetodiskt görs rätt många polisförhör och med många 
personer på ridskolan, men förundersökningen klargör inte arbetsorganisation, 
rörelsemönster och lokaliteter av betydelse för att kritiskt granska utsagorna om sexuella 
ofredanden. Polisförhören brister i kritisk prövning av uppgifter. Omfattande motsägelser 
uppkommer i materialet, men dessa följs inte upp och verkar inte få några källkritiska 
konsekvenser. Många förhörda personer har inte uppfattat några sexuella ofredanden och de 
som anser sig ha drabbats lämnar vaga uppgifter.  Det förekommer även att målsäganden 
lämnar motsägande uppgifter vid olika förhörstillfällen. Minnesfel och omtolkningar kan 
misstänkas. Ett flertal metod- och tankefel kan konstateras i utredningsmaterialet. Ett stort 
antal hotområden och hot mot tillförlitligheten specificeras avslutningsvis av mig. I DiVA-
versionen summeras även ett antal tankefel i utredningsmetodiken. Fallet gick till domstol 
med en  handfull målsäganden.  
 
Innehåll 
Bakgrund 
Arbetssätt 
 
I. Befintligt utredningsmaterial med kommentarer från den sakkunnige 
 
Målsäganden CC, huvudanmälare 
      Polisförhör 0002-11-11 
      Polisförhör 0003-02-28 
      Polisförhör 0003-07-31 
      Patientjournal för CC hos sjukgymnasten GG 
      Kommentar från X i polisförhör 0002-11-23 till CC:s uppgifter 
Skrivelse från YY och X till advokat AA 0002-11-23 
Skrivelse från YY och X, ingiven som bilaga 1 och 2 till skrivelse från  
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       advokat AA 0003-01-16 
Skrivelse från YY och X 0004-03-04 
Skrivelse från YY och X till advokat AA 0004-03-26 
Frågan om personlighetsdrag hos CC 
Målsäganden TS 
       Kommentar från X i polisförhör 0002-11-23 till TS:s uppgifter 
Målsäganden LS 
        Kommentar från X i polisförhör 0002-11-23 till LS:s uppgifter 
Målsäganden NP 
        Modern MP:s uppgifter 
        Kommentar från X i polisförhör 0002-12-23 till NP:s uppgifter 
Målsäganden EA 
        Förhör med EA:s far DA 0003-07-19 
        Kommentar från X i polisförhör0002-11-23 till EA:s uppgifter 
Målsäganden FF 
        Kommentar från X i polisförhör 0002-12-23 till FF:s uppgifter 
Vittnet BA 
Vittnet UH 
Annan hörd: MB 
Annan hörd: TT 
Annan hörd: SE 
Annan hörd: UZ 
Annan hörd: AP 
Annan hörd: EJ 
Annan hörd: OR 
Annan hörd: KC 
Annan hörd: AR 
Annan hörd: DD 
 
II. Hotområden rörande tillförlitligheten: generella faktorer i anslutning till det  
     befintliga materialet 
      Hotområde 1: utredningsmetodiken i förundersökningen 
      Hotområde 2: episodminnens/händelseminnens sårbarhet 
      Hotområde 3  förväntanseffekter 
      Hotområde 4: konformitet/likformighet, lydnad och grupptänkande 
      Hotområde 5: perceptuell distorsion (förvrängd varseblivning)  
 
III: Hot mot tillförlitligheten: specifika faktorer, som tydligt framträder i det befintliga         
       materialet 
       Dokumentationsfaktorn 
       Prövningsbristfaktorn 
       Ofullständighetsfaktorn 
       Gruppfaktorn 
       Sociala relationer 
       Auktoritetsrelationer 
       Ryktesfaktorn 
       Temperamentsfaktorn 
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        Beröringsstil från X:s sida 
        Generationsfaktorn 
        Initiativ-/mobiliseringsfaktorn 
       Terapeutfaktorn 
       Tidsrelationer och påverkan 
       Konfliktfaktorn/kvarkafaktorn 
       Kritikfaktorn 
       Stödfaktorn 
       Starta-eget-faktorn 
       Kränkningsfaktorn 
       Må-dåligt-faktorn 
       Emotionell smitta 
       Personlighetsfaktorn 
       Undvikande-/närmande-faktorn 
       Vaghetsfaktorn 
       Motsägelsefaktorn 
 
IV. Den källkritiska bedömningen 
 
V.   Tolkningsmöjligheter 
 
Efterskrift 
Tankefel: en summering 
Referenser och annan litteratur  
 
 
Bakgrund 
Advokat AA har 0004-03-14 för sin huvudmans räkning, här benämnd X, gett mig i 
uppdrag att "granska utredningsmetodik, saklighet, tillförlitlighet och tolkningsmöjligheter" 
i angivet förundersökningsmaterial 
med några anslutande skrivelser.   
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer - misstänkt, 
målsäganden eller andra hörda personer. Yttrandet innebär inget ställningstagande i frågor 
om vad som bör betraktas som brott och om brott har begåtts eller inte, vilka ligger utanför 
mitt kompetensområde. Däremot innebär yttrandet redovisning av iakttagelser och 
ställningstaganden av källkritiskt slag till befintligt material analogt med vad som görs i 
forskningssituationer.  
 
Jag har haft tillgång till polisens förhörsutskrifter, till kopia av behandlingsjournal för en 
målsägande, till tre skrivelser från den misstänkte och dennes sambo samt till de av 
advokaten AA i ärendet ingivna skrivelserna och till några kompletterande av mig 
efterfrågade upplysningar om lokaliteter, organisation m.m.  
 
Arbetssätt  
Texten i det material jag har haft tillgång till har granskats ur kritisk-vetenskaplig, 
källkritisk synvinkel (se t ex Edvardsson, 2003; 1998ab; 2001abc; Heaton-Armstrong, 
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Shepherd & Wolchover, 1999) och ur den psykologiska forskningens synvinkel, speciellt 
med avseende på minnesprocesser och suggestibilitet (se t ex Bjorklund, 2000; Eisen, Quas 
& Goodman, 2002; Koriat, Goldsmith & Panky, 2000; Roberts & Blades, 2000), 
lögndetektion (se Ekman, 1991; Vrij, 2000) samt socialpsykologiska fenomen (se t ex 
Aronson, Wilson, & Akert, 2010; Hogg & Vaughn, 2005).  
 
Den kritiskt granskande metodiken ansluter allmänt till en i västerländsk kultur 
förekommande rationalistisk tradition med hållbarhetsgranskningar, t ex i form av 
inspektioner, kontrollmätningar, revisioner, examinationer, sakkunniggranskning av 
vetenskapliga artiklar, oppositioner på uppsatser och disputationer kring avhandlingar (en 
tradition av arabiskt ursprung). I denna DiVA-version har bilagor med generella 
beskrivningar av den sakkunniges metodik tagits bort och ett avsnitt om tankefel lagts till.   
 
Alla i ärendet förekommande privatpersoner har av sekretesskäl avidentifierats och ersatts 
med godtyckliga bokstäver och i den misstänktes fall med bokstaven X och  dennes sambo 
betecknas YY. Huvudanmälaren betecknas CC. Det första i materialet förekommande 
årtalet har satts till 0000 och följande årtal till 0001, 0002 osv.  
 
Jag pekar på anmärkningsvärda förhållanden i materialet för varje målsägande samt 
anslutande för varje annan hörd person, varvid jag allteftersom kommenterar och 
diskuterar, och tar därefter mer övergripande upp frågor om hot mot tillförlitligheten i hela 
materialet. Jag förutsätter att användare av mitt yttrande i rättsliga sammanhang har tillgång 
till samma material som jag har haft tillgång till. Alla understrykningar i citat/referat är den 
sakkunniges i syfte att rikta uppmärksamhet. 
 
I. Befintligt utredningsmaterial med kommentarer från den sakkunnige  
  
Målsäganden CC, huvudanmälare 
Materialet består av fyra polisförhör 0002-11-11 (dialogutskrift), 0002-11-15 (telefon; 
sammanfattning),  0003-02-28 (sammanfattning) och 0003-07-31 (sammanfattning) samt 
av patientjournal från sjukgymnastbehandling 0002-04-27 till 0003-08-07. Vidare finns ett 
polisförhör 0003-08-09 med sjukgymnasten/terapeuten GG. Samtliga förhörsprotokoll 
anges vara godkända av den förhörda personen. Jag granskar här varje förhör och journal 
för sig i form av anmärkningar. Anmärkningarnas giltighet kan här och för de följande 
hörda personerna i rättsliga sammanhang kontrolleras genom jämförelse med det aktuella 
dokumentet.  
 
Polisförhör 0000-11-11, 16 sidor 
Iakttagelser rörande utredningsmetodiken 
1. I mitt material saknas redovisning av vad som sagts före förhöret i anmälan till polisen. 
Inte sällan innehåller anmälan och förhör uppgifter som motsäger varandra. Något bör ha 
sagts eftersom förhöret kommer till stånd.   
 
2. Förhörets struktur är sådan att den förhörde verkar ha en god verbal förmåga och svarar 
för merparten av det utskrivna talet. Den förhörda CC verkar få tillfälle att säga allt hon 
vill.  
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3. Förhörsledaren ställer en del frågor, varav en del är förutsättande och ledande. 
Förhörsledaren följer inte upp CC:s vaga och generaliserande påståenden om sexuellt 
ofredande på godtagbart sätt, dvs. någon kritisk prövning sker inte i förhöret och 
förhörsledaren underlåter i stor utsträckning att ställa frågor kring alternativa 
förklaringsmöjligheter. 
 
4. Förhörsledaren begär ingen redogörelse för arbetets innehåll och moment och i vilka 
moment CC har befunnit sig fysiskt nära den påstådde gärningsmannen X. Det 
framkommer inte hur ofta i själva arbetet som CC hade kontakt med X. Förhöret utgår inte 
från någon skiss kring inre och yttre lokaliteter på ridskolan, där CC och X har befunnit sig. 
Förhörsledaren begär ingen redogörelse för den aktuella ridgruppens 
personsammansättning och för vilken personal som fanns - där finns möjliga vittnen.  
  
Uppgifterna från CC 
5. Vaga och generaliserande uppgifter 
CC lämnar vaga och generaliserande uppgifter och det finns endast två antydningar till 
konkreta rums- och tidpunktsplacerade händelser, dels på sid. 8 rörande besöket hos OO på 
Gotland och dels rörande att X hjälpte CC begrava en katt. Jag kommer här att redovisa 
vissa iakttagelser och bedömningar kring dessa två påstådda händelser.  
 
6. Beskrivningen av Gotlands-händelsen 
Beträffande Gotlands-händelsen står enbart följande: 
"Då satt han hela kvällen och hade sin hand på mitt lår och tafsade som jag tycker, alltså 
sitter och rör på handen på låret hela kvällen. Och så gör han andra olika små saker, kör 
ut tungan åt mig när OO  går iväg och ja... kanske sa någonting också någon anknytning 
till sex." 
Beskrivningen förutsätter att X och CC faktiskt suttit nära varandra hela kvällen och att 
varken CC eller X då ansett sig behöva gå ut eller flytta på sig, något som inte 
förhörsledaren tar upp. Vidare är det uppenbart att OO måste ha sett att X hade handen på 
CC:s lår om han hade den där "hela kvällen". Vittnesmål från OO saknas i mitt material och 
dennes uppfattning har uppenbarligen ignorerats i förundersökningen. Anmärkningsvärt är 
vidare monotonin som anges genom det repeterade uttrycket "hela kvällen" - oftast är inte 
verkliga skeenden så monotona. Det förekommer föga av komplexitet och utveckling i vad 
som händer. När CC försöker precisera uttrycket "gör han andra olika små saker" så kan 
hon bara precisera "kör ut tungan åt mig och sedan följer tvekande "ja...kanske". Även 
osäkerhetsmarkören  "kanske sa någonting" pekar på att CC inte talar utifrån en väl 
ihågkommen situation. CC kan inte här säga om X sagt något och i så fall vad X skulle ha 
sagt. CC nämner inte heller några känslomässiga reaktioner eller tankar hon skulle ha fått 
medan ofredandet pågick. Beskrivningen är för övrigt anmärkningsvärt kortfattad, 
generaliserande, detaljfattig och av låg komplexitet. Det är en närmast statisk bild som ges 
("sitter och rör på handen på låret hela kvällen") - föga av händelseförlopp. Det 
förekommer inga uttryck för någon känslomässig intensitet i beskrivningen trots att det 
påstås ha förekommit icke önskad fysisk beröring.  
 
Mycket anmärkningsvärt rörande den långa berättelse där Gotlands-händelsen nämns i 
inledningen är att det sexuella ofredandet beskrivs på fyra påbörjade rader och att det 
därefter kommer löpande fyra mer utförliga beskrivningar om andra händelser än sexuella 
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ofredanden och som ter sig mer verklighetsförankrade vad gäller sådant som 
detaljredovisning, samtalsreferat/citat, redovisning av egna reaktioner och känslomässig 
intensitet.   
 
Närmast följer nio påbörjade rader om sovrumsarrangemanget, som alltså beskrivs mer 
exakt och konkret än det påstådda ofredandet. I denna händelse finns ett referat av vad X 
skall ha uttalat. Vidare redovisas egna reaktioner i form av tankar och känslor ("väldigt 
nervös" nämns två gånger, "tänk om han...hur jag skall komma hem"). I detta fall beskrivs 
ett händelseförlopp med faser och delhändelser och inslag av hög intensitet ("väldigt 
nervös" etc.), inte bara en statisk bild av som hänt. Detta innebär inte nödvändigtvis att 
beskrivningen är sann, men beskrivningen har bättre kvalitet ur källkritisk synpunkt.  
 
Därefter följer en beskrivning kring två hundvalpar på 35 påbörjade rader, som förmodligen 
har en verklig grund. Även i denna beskrivning finns några referat av vad X skall ha sagt, 
vad CC skall ha sagt och av vad andra personer (veterinären, tullarna respektive R) skall ha 
sagt. Vidare redovisar CC i denna beskrivning egna reaktioner i form av tankar, känslor och 
handlingar ("jätteförälskad", "jag skriker och jag gapar och jag är helt galen"). I detta fall 
beskrivs på omfattande sätt ett händelseförlopp med faser och delhändelser med inslag med 
hög intensitet, inte bara en statisk bild av vad som hänt.  
 
Nästa händelse som berättas är på tio påbörjade rader och handlar om hur X skall ha 
kommit in på en lektion som CC hade med nästan bara barn. Här finns ett citat av vad X 
skall ha sagt och beskrivning av CC:s egna reaktioner  
("fattar inte", "jag vill förklara mig", "Då ringer jag hem till min kille och säger att jag har 
inget jobb idag jag säger upp mig"). Även i detta fall beskrivs ett händelseförlopp med faser 
och ingående händelser med hög intensitet, inte bara en statisk bild av vad som hänt.   
 
Ytterligare en händelse följer därefter och i detta fall för förhörsledaren in ett par frågor. 
Händelsen beskrivs på tolv påbörjade rader och gäller att X kommit och varit trevlig och 
klagat på hovslagaren. Beskrivningen innehåller flera referat och citat av vad X skall ha 
sagt, varav ett citat är på 23 ord. CC beskriver även här egna reaktioner i form av känslor 
och tankar ("jag tänker att jag ska be den där...sen ska jag berätta", "jättetrevlig och 
jättegullig", "jättetrevlig", "trevlig"). I detta fall beskrivs en situation med två aspekter med 
hög intensitet: X är mycket trevlig mot CC och X klagar starkt på hovslagaren. 
 
Bedömning av den påstådda Gotlands-händelsen 
Förhöret gäller påstådda sexuella ofredanden från X gentemot CC. Om de påstådda 
ofredandena inträffat så har det skett i form av konkreta händelser, varav åtminstone några 
borde finnas kvar i minnet. Materialet ger inte indikationer på att CC skulle ha vare sig 
dåligt minne (t ex finns många påstådda samtalscitat/referat) eller svag verbal förmåga. Om 
ofredandet på Gotland inträffat ter det sig rimligt att CC skulle kunna ha gett en utförligare 
beskrivning än de 4 påbörjade rader som finns i förhöret. Det ter sig även rimligt att 
beskrivningen skulle till sin struktur och komplexitet ha liknat de fyra andra beskrivningar 
av som det verkar inträffade händelser som följer i omedelbar anslutning i förhöret. Det 
råder ett flertal anmärkningsvärda skillnader mellan beskrivningen av Gotlands-händelsen 
och de övriga händelserna.  
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Gotlands-händelsen  
- är klart mest kortfattat beskriven; de övriga 2-3 gånger så långa eller mer räknat i antal 
påbörjade rader. Sedd utifrån förhörets syfte borde Gotlands-händelsen varit utförligast 
beskriven eller i vart fall av stor längd. En anmärkningsvärd brist på proportion i mängden 
material råder mellan Gotlands-händelsen och de övriga. Detta beror rimligen inte på 
bristande verbal förmåga eller bristande minne som i så fall borde drabbat även de andra 
händelser som beskrivs.  
- är vagt och generaliserande beskriven, höggradigt monoton 
- beskrivs ha låg komplexitet, framstår som närmast en statisk situation till skillnad från det 
förlopp med faser och delhändelser som finns i tre av de övriga och den blandade 
känslosituation som finns i den sista 
- saknar citat/referat av vad X skall ha sagt, vilket finns för samtliga övriga händelser 
- saknar uttalanden om egna reaktioner (annat än möjligen underförstått) i form av känslor 
och tankar, vilket finns uttalat vid övriga händelser 
- saknar uttalanden om hög intensitet, till skillnad från de övriga händelserna, vilket kan te 
sig orealistiskt om händelsen faktiskt inträffat.  
 
Utifrån de angivna kriterierna och skillnaden i beskrivning mellan den påstådda 
ofredandehändelsen och andra  som det verkar inträffade händelser, så finns anledning att 
källkritiskt avvisa beskrivningen av ofredandehändelsen på Gotland. Denna bedömning 
bekräftas av att Gotlands-händelsen inte finns med i den kronologiska genomgång av vad 
som hänt som görs i den fjärde av CC godkända sammanfattningen av polisförhöret 0003-
07-31, dvs. ca 9,5 månader senare.  
 
Däremot finns hundvalpsmugglingen omnämnd och förhörsprotokollet är märk väl godkänt 
av CC. Även detta anmärkningsvärda förhållande att Gotlands-händelsen försvinner trots 
minnesledtråden i form av medförande av hundvalp (denna koppling görs i första 
polisförhöret) tyder på att händelsen inte inträffat. Försvinnandet kan möjligen ha att göra 
med att CC inte minns att hon lämnat dessa uppgifter på endast fyra påbörjade rader i det 
första förhöret, eller att CC senare insett att det fanns ett vittne OO som inte skulle bekräfta 
hennes uppgifter och därför har låtit uppgifterna försvinna, eller att CC inte längre 
definierat händelsen som ofredande/återtagit. De anmärkningsvärda förhållandena kring 
beskrivningen av Gotlands-händelsen är ägnade att inge avsevärd källkritisk skepsis även 
för de övriga påståenden om sexuella ofredanden som härrör från CC.  
 
7. Beskrivning av kattbegravningshändelsen 
Den andra antydan till en konkret händelse som förekommer i det första polisförhöret gäller 
X påstådda ofredande i samband med begravning av en katt "sommaren 0001". Uppgifterna 
om sexuellt ofredande framkommer i följande formulering med i det första förhöret. 
 
"Så jag bad honom komma upp och gräva ner den åt mig och det gjorde han och då var jag 
ledsen och då tycker jag att han utnyttjade tillfället till att få kramas och så började han 
och pussa på mig och han stack även in tungan i munnen på mig och försökte kyssa mig." 
 
Enligt CC:s uppgifter på andra ställen i materialet skall X har börjat ofreda henne redan 
sensommaren och hösten 0000 och det skall ha blivit värre när det tog slut mellan CC och 
hennes pojkvän i slutet av oktober 0000. Det är en hel del som enligt CC:s generaliserande 
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framställning skall ha hänt före sommaren 0001. Enligt andra uttalanden skall det hela tiden 
ha blivit mer och mer. CC uppger även att hon försökt undvika X, t ex sägs "under 
åtminstone ett och ett halvt års tid varenda gång jag kommer till ridskolan gör jag allt för 
att slippa träffa honom. Jag går omvägar, åker dit på andra tider."(sagt 11 nov 0002). Det 
ter sig därför motsägande att CC bett just X om att komma och gräva ner en katt hemma 
hos henne. Om CC:s  uttalanden om ofredanden som ökat efter oktober 0000 och 
undvikande från hennes sida är giltiga så ter det sig rimligast att hon låtit någon annan än X 
gräva ner katten. Dessutom bör det ha varit tämligen lätt för en kvinna i hennes ålder att 
undvika att bli kramad.  
 
En annan källkritisk kommentar till den påstådda händelsen är att den är kortfattad, vag, 
detaljfattig och det saknas mycket av detaljer i den vaga förloppsbeskrivningen. Det 
framgår inte platsen - inne eller ute, var någonstans skedde händelsen? Det framgår inte hur 
det hela börjar mer konkret. Det framgår inte vad CC då gör. Det framgår inte mer precist 
vad X gör, t ex på vad sätt han tar tag i respektive pussar på CC. Det framgår inte att X 
skall ha sagt något eller att CC skall ha sagt något. Det framgår inte hur händelsen slutar. 
Det sägs inget om tidslängd. Det framgår inte om CC medverkar till att avsluta händelsen 
eller om X är den som avslutar händelsen. Det framgår inte om X direkt efter ger sig av 
eller om något annat äger rum dem emellan efter händelsen. Det framgår inte CC:s egna 
reaktioner i form av tankar och känslor under själva den påstådda ofredandehändelsen. Det 
framgår inte av beskrivningen någon hög känslomässig intensitet under själva händelsen, t 
ex äckel.  
 
I det av CC godkända protokollet från det sista polisförhöret 0003-07-31 med kronologisk 
genomgång av händelserna, så har det påstådda ofredandet vid kattbegravningen försvunnit. 
Detta kan tyda på att händelsen inte inträffat och att CC glömt vad hon tidigare påstått.  
 
Om beskrivningen av den påstådda ofredandehändelsen i samband med kattbegravningen 
hemma hos CC jämförs med beskrivningen av de tidigare nämnda fyra som det verkar 
inträffade händelserna (som följer efter Gotland-händelsen i förhöret), så uppkommer i stort 
sett samma skillnad som i fallet med Gotlands-händelsen. Likheterna vad gäller avsaknad 
av informationer är stor mellan den påstådda Gotlands-händelsen och den påstådda 
händelsen vid kattbegravningen. Båda är för övrigt beskrivna med endast fyra påbörjade 
rader – detta kan verka vara vad CC klarar av att prestera när en händelse konstrueras utan 
att den inträffat. Den källkritiska bedömningen blir därför att uppgifterna om ofredande i 
samband med kattbegravningen bör avvisas. Händelsen beskrivs inte på det sätt som CC 
beskriver så vitt kan förstås verkliga händelser. 
 
Även denna källkritiska bedömning rörande det påstådda ofredandet i samband med 
kattbegravningen sommaren 0001 får källkritiska konsekvenser för de övriga vaga och 
generaliserande påståendena om sexuellt ofredande från X gentemot CC. Det framstår för 
övrigt som källkritiskt anmärkningsvärt att det i ett polisförhör om sexuella ofredanden på 
hela 16 sidor text endast finns 8 rader som vagt refererar till 2 konkreta, rums- och 
tidsplacerade (i stort i vart fall) påstådda händelser.  
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8. Återhållsamhet med konkreta situationer 
Utöver de båda antydda konkreta händelserna som är i stort placerade i tid och rum, ehuru 
detaljfattiga, förekommer i det första förhöret vaga och generaliserande påståenden från CC 
om sexuella ofredandebeteenden från X gentemot CC, dels i form av vissa uttalanden och 
dels i form av vissa slag av beröringar. Dessa påståenden hänför sig inte till konkreta 
situationer utan det talas om sådant som "kunde" hända, "kanske" hänt, "förekom ofta", 
"om man säger....så säger han", händer "hela tiden", "kan ta en på stjärten", "kan lägga 
armen om en", "kan ta en på höfterna", "kan krama en", "så kan han då börja pussa en på 
halsen". Observera här det vaga språkbruket av typen "kan", "kanske" etc.  
 
Det är lätt, speciellt om man har god språklig förmåga, att konstruera sådana vaga och 
generaliserande och närmast stereotypt upprepade påståenden även om inget hänt. Det är 
betydligt svårare att konstruera beskrivningar som avser konkreta händelser, situationer och 
förlopp, dvs. där ofredandet sker i ett konkret sammanhang och med den komplexitet som 
oftast föreligger vid 
verkliga händelser.  
 
Inom källkritisk verksamhet är det allmänt vedertaget att avvisa vagt och generaliserande 
material, dvs. där inte konkreta händelser kan preciseras på ett rimligt detaljerat sätt. Vaga 
uppgifter inger misstanke om fabulering eller lögn. En ytterligare saklig grund för att avvisa 
de resterande påståendena om sexuellt ofredande i materialet utgör det källkritiska 
avvisandet av de två antydda konkreta händelserna efter jämförelse med hur CC beskriver 
inträffade händelser. Även de övriga vaga uttalandena om ofredande i förhöret kan 
jämföras med hur CC beskrivit inträffade händelser avsevärt mer konkret och detaljrikt. De 
vaga beskrivningarna kan därför knappast hänföras till bristande språklig förmåga eller 
bristande minne. Det är dessutom uppenbart av dialogutskriften att CC fått säga allt hon 
velat säga och dessutom fyra dagar efter ringt och gjort några generaliserande tillägg. Det 
finns anledning här peka på det viktiga fenomen i förhörsmaterial som de brittiska 
rättspsykologerna Shepherd & Mortimer (1999) betecknar som "measured disclosure" 
(försiktigt/avvägt avslöjande), dvs. den förhörde med en falsk historia är återhållsam med 
konkreta uppgifter för att inte hamna i svårigheter i förhöret. Som framgår är frånvaron av 
konkreta situationsbeskrivningar i nivå med andra beskrivningar av icke-ofredande-
situationer genomgående i detta första polisförhör.  
 
9. Upplevelsen av "suddighet" 
En källkritiskt viktig sekvens är även följande: 
 
F: Ni har aldrig haft något sexuellt umgänge? 
A: Nej! 
F: Utan det har bara bestått i att han har tagit på din kropp så att säga. 
Har han tagit på dina könsdelar någon gång? 
A: Näe.....nej, jag kan inte säga. Det är lite konstigt hela det här för jag har på något vis 
förträngt allt det här va, vad som har hänt om du förstår du vad jag menar? 
F: Jag förstår vad du menar. 
A: Alltså att jag har tryckt undan det så allting är så suddigt när jag tänker på det. 
Förutom såna riktigt konkreta grejer där vi har varit iväg eller där det har hänt något 
speciellt. Men det här att han kör ut tungan eller att han, om han tar mig på låret så 
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självklart kan han komma åt min könsdel. Ja när han sitter och pillar en på innanlåret va. 
Men det är så vardagsmat jag har bara kastat undan det jag biter ihop och står ut och så 
hoppas jag att jag blir modig nog att jag kan säga upp mig någon gång, så har det funkat. 
Men han har aldrig, det klart att han kan ha nuddat så va, men jag menar... 
A: Det är mest stjärt och lår han är på och tar på.  
  
Det finns åtminstone två viktiga källkritiska aspekter på sekvensen ovan.  
 
Den ena aspekten är att CC tydligen inte kan minnas om X tagit på hennes könsdelar någon 
gång. Det vore rimligt att CC direkt kom ihåg om detta skett snarare än att gå in i ett 
teoretiskt resonemang ("om han tar mig på låret så självklart kan han komma åt") att så kan 
vara fallet och sedan vänder ("Men han har aldrig") och därefter går tillbaka till en teoretisk 
ståndpunkt ("det klart att han kan ha nuddat"). Det verkar som CC söker besvara frågan mer 
på grundval av teoretiska resonemang än på grundval av minnen av de beröringar hon 
påstår sig ha blivit utsatt för. Dessutom går CC i svaret in i en generell (märk väl! inte 
enskilt fall) beskrivning av inre processer ("Men det är så vardagsmat jag har bara kastat 
undan det jag biter ihop och står ut och så hoppas jag att jag blir modig nog att jag kan säga 
upp mig någon gång") och undviker varseblivningsdetaljer kring beröring. Hennes svar 
antyder att hon inte blivit utsatt för några beröringar och därför får svårigheter med att 
oförberedd besvara frågan, varvid hon tillgriper teoretiska resonemang och allmänna 
resonemang om inre processer.  
 
Den andra aspekten är det CC säger om "lite konstigt", "förträngt", "tryckt undan" och 
"allting är så suddigt när jag tänker på det". Detta kan eventuellt betyda att CC bibringats 
detta slag av idéer från sin terapeut och att det lett till att hon börjat betrakta 
terapiinducerade föreställningar som verkliga, dock att de fortfarande är "suddiga". Det 
finns idag internationellt en omfattande litteratur och varningar från forskare kring hur 
terapeuter med vissa metoder medverkar till att skapa föreställningar hos patienter om hur 
sexuella övergrepp inträffat - begreppet falska minnen har i stor utsträckning kommit att 
kopplas till detta område trots att de är allmänt förekommande inom alla livsområden. Ett 
annat i USA mycket populärt område är att mest med hjälp av hypnosterapi ta fram minnen 
av att ha blivit bortförd av varelser från andra världar (s.k. abduktioner av "aliens") - enligt 
forskare tror i dag många miljoner amerikaner på fullt allvar på att sådant verkligen 
inträffar. Det finns även undersökningar som visar att människor i vissa stunder kan ha 
svårt att skilja på om de drömt något eller om det verkligen inträffat.  
 
En annan möjlighet i detta fall är att det rör sig om självsuggestion att sexuella ofredanden 
inträffat. Vad gäller frågan om förträngning så saknar fenomenet förträngning (som 
uppkommit till stor del utifrån genom av Freud förfalskat terapimaterial för patienter som 
aldrig existerat) helt stöd i modern minnesforskning, även om en och annan terapeut hävdar 
fenomenets existens utan vetenskapliga evidens. Inom kognitiv psykologisk forskning 
rörande verklighetshantering ("reality management", dvs. att skilja på yttre och inre 
fenomen) så anses klarheten i föreställningen vara ett kriterium på om föreställningen har 
en yttre förankring, dock att även inbillningar kan ibland upplevas som klara. Vad CC här 
säger är källkritiskt mycket viktigt därför att det antyder att hon kan ha svårigheter att skilja 
på vad som  hänt och inte hänt och möjligheten av genom henne själv eller andra 
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framsuggererade falska minnen (som hon då själv skulle kunna tänkas tro på) kring 
sexuella ofredanden föreligger. 
 
Det är ett starkt och på ett flertal ställen i det första polisförhöret repeterat tema att CC har 
känt sig kränkt av sin arbetsgivare X i andra avseenden, t ex genom att ha blivit kritiserad 
inför andra personer. Det framgår också att CC känt sig arbetsmässigt utnyttjad ("Det har 
han utnyttjat i många fall genom att styra med mig hela tiden dit han vill va."). CC verkar 
ha levt i en föreställningsvärld där hon känt sig kränkt och utnyttjad av X gång på gång. 
Kopplas denna föreställningsvärld till ett visst mått av sexuellt fokus i  
tänkandet hos CC (t ex säger CC sig ha sagt uttalanden i stil med "Jag knullade i morse"), 
så kan föreställningarna om kränkning och utnyttjande komma att i medvetandet utvidgas 
att gälla även sexuella ofredanden, speciellt som ridskolaktiviteterna i sig lätt kan ge 
upphov till sådana föreställningar likaväl som t ex skolgymnastik med manlig 
gymnastiklärare och kvinnliga elever lätt ger upphov till olika sexuellt färgade 
föreställningar kring vad som sker.  
 
Det kan för övrigt förtjäna att påpekas att de mycket torftiga sexuella uttalanden som CC 
hävdar att X skall ha repeterat uttalat och det överdrivna fokus på den sexuella sfären som 
X påstås ha uppvisat närmast förefaller höra hemma bland en undergrupp av mer råbarkade 
unga pojkar. Det är möjligt att det är i den riktningen som idégrunden skall sökas.  
CC kan ha hört sådana uttalanden och ha råkat ut för källförväxling i minnet (eller 
eventuellt använt sådana uttalanden medvetet). CC tycks själv medveten om problemet när 
hon talar om "en vuxen karl som ...ska gå och tjafsa om sex hela tiden". Frågan är om X har 
gjort det eller om det är yngre personer som gjort det eller att det hela är självuttänkt. Det 
finns här även anledning peka på att CC enligt terapijournalen vid perioden för anmälan 
befinner sig i kris, har svåra smärtor och äter värktabletter. Detta är kliniska omständigheter 
som kan försämra medvetandets verklighetshantering, sätta den kritiska granskningen av 
den egna medvetandeprocessen ur spel.  
 
10. Ger inga konkreta situationer på fråga 
Refererande till resan till Gotland finns i förhöret följande anmärkningsvärda sekvens: 
 
A: Då var jag väl lite nervös för jag försökte på flera olika sätt att få R att följa med men 
hon ville inte och kände inte att hon hade tid. X och jag åkte själva och han gjorde inga 
större grejer på vägen dit mer än sånt här vanligt att han var väldigt fixerad vid sex i 
allting som jag säger så försöker han associera till sex. 
F: Kan du lämna något exempel? 
A: Om man säger att man är sjuk så säger han...om jag säger att jag är trött så   säger han 
"ja, men det är ju för att du pippar för mycket", om jag säger att jag inte mår bra så säger 
han "ja, men det är för att du pippar alldeles för lite", om jag säger att jag ja, vad som 
helst så associerar han till det och då tar han tag i en och så säger han "men jag säger ju 
till dig, du måste ju pippa mer A". Tillslut så har jag varit så trött på det så då har jag 
svarat emot med samma mynt. Då blir han tyst, då blir han nog lite snopen. 
 
Det framgår av sekvensen att CC beskriver en konkret resa och då hävdar att X under denna 
varit "väldigt fixerad vid sex". Förhörsledaren vill då ha något exempel, men CC säger 
inget konkret exempel från den resa hon talar om. Vad CC gör är att i stället föra ett allmänt  
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resonemang med tre stycken "om - så"- exempel. Det saknas i svarsresonemanget helt 
hänvisning till vad som skulle ha sagts under den konkreta resan, vilket tyder på att det inte 
förekom sexprat från X under resan, vilket CC hävdar i sekvensen. Sättet att svara inger 
källkritisk skepsis till vad CC hävdar före förhörsledarens fråga. 
 
En anslutande källkritisk fundering är att det framstår som föga realistiskt att en gammal 
företagsledare skulle i den grad som CC hävdar ha fastnat i en mental monotoni med 
sexuellt innehåll som möjligen skulle kunna förekomma hos någon sexfixerad tonåring. 
Observera här uttrycket "i allting som jag säger så försöker han associera till sex", där ordet 
"allting" antyder att CC fabulerar/överdriver. Det är möjligt att X kan associera till sex 
vilket förekommer i dagligt tal på arbetsplatser, men det ter sig föga realistiskt att sådant 
associerande skulle uppkomma vid "allting" som CC säger och att inte en mängd andra 
hörda personer skulle ha uppfattat detta.   
 
11. Upplevelse av arbetsmässiga kränkningar 
Det första förhöret med CC har tematiserats av mig . Härvid framgår tydligt hur temat att 
CC upplever sig kränkt av X arbetsmässigt återkommer gång på gång i förhöret (jag bortser 
här från påståendena om sexuellt ofredande). 
 
Exempel 
sid 5 
"det här att han är dum emot mig också har accelererat" 
"Ja, att han skriker och gapar och att han skäller på en för saker man inte gjort. Att han 
kränker en inför andra väldigt mycket. Han var otroligt dum vid ett tillfälle." 
sid 9 
"svär och skriker och skäller ut mig inför dom här människorna" 
"jag är så djävla trött på dig jag" (sagt av X) 
"i stort sett sagt att jag är precis dum i huvudet" 
sid 12 
"han har skällt på mig och att han  har varit otrevlig" 
"alltså är på helspänn hela tiden för att han inte ska få skälla på mig 
och för att jag skall slippa se honom" 
sid 15 
"han ska inte få kränka mig en gång till han ska inte få trycka till mig 
en gång till så jag vill överhuvudtaget inte se karln. Jag har haft någon slags ångest den 
här veckan. Så fort jag är själv eller så fort det brummar utanför så blir jag...jag bara 
skakar och tårarna rinner på mig. Jag vet inte riktigt varför. Jag vet ju att han skulle inte 
våga gå på mig." 
 
Utdragen ovan visar samma sak som terapijournalen, dvs. att CC känt sig kränkt 
arbetsmässigt och den upplevda intensiteten verkar hög. Det verkar som CC haft svårt att 
svara upp mot arbetsgivarens krav. Till bilden hör att CC haft vissa kroppsliga skador som 
inneburit vissa smärtor.  
 
Allmänt sett innebär förekomsten av en stark konflikt mellan anmälare och anmäld, i detta 
fall rörande utförandet av arbetet och upplevd personlig kränkning, att det finns anledning 
till källkritisk skepsis rörande parternas anklagelser mot varandra. Konflikter, och speciellt 
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när starka känslor ingår, kan lätt leda till överdrifter, skärpningar, partiska minnesfel och 
fabuleringar i uppgifter. Såpass stark upplevelse av kränkning som framgår av citaten ovan 
kan även öppna för möjligheten av falska anklagelser i hämndsyfte.  
 
12. Förvärrandetemat 
Ett annat tema som återkommer gång på gång i det första förhöret är att  
såväl sexuella ofredanden som arbetsmässiga kränkningar har ökat/förvärrats. Det bör 
observeras att det är den tolkning eller omtolkning som CC gör vid förhörstillfället som 
uttalas, inte nödvändigtvis hur CC i den förflutna tiden faktiskt upplevde situationen.  
 
Exempel 
sid 3 
"det var då i slutet av oktober 0000, så började det här bli värre. Att han mer och mer 
erbjöd att vi skulle ha sex..." 
"det här förvärrades ju sen vartefter tiden gick så vart han ju djärvare och djärvare" 
 
sid 5 
"men först året så var det ju mera oskyldigt sen vart de ju, det har ju blivit värre hela tiden 
alltså trappats upp men sommaren 0001 var det" 
(jfr citatet ovan om att det skulle blivit värre i slutet av oktober  0000, vilket 
verkar motsäga vad som  här sägs; att X "mer och mer erbjöd att vi skulle ha sex" från 
slutet av oktober 0000 framställs här som "mera oskyldigt"?) 
F: Efter sommaren 0001 då har det liksom accelererat om jag förstår dig rätt? 
A: Ja, det har det gjort på samma gång som med det här att han är dum emot mig också 
har accelererat.   
 
OBS även den mentala kopplingen mellan ofredande och annan kränkning oavsett hur det 
sett ut i verkligheten. Det kan anmärkas att det ter sig som ett rätt schablonmässigt 
konstaterande att det hela tiden blivit värre, en typ av uttalande som lätt tillgrips repetitivt 
vid en argumentation med övertalande syften. Verkligheten varierar sig ofta mer än 
schabloner, t ex genom att det inträffar perioder med olika riktning och karaktär. 
  
  
13. Frekvens i ofredandebeteende 
Följande sekvens har ett avsevärt källkritiskt intresse. 
 
F: Är det dagligen han har hållit på så här? 
A: Jag är på ridskolan sju gånger i veckan. Säg att han i genomsnitt fyra-fem gånger i 
veckan på något vis antingen genom då köra ut med tungan eller fråga om jag har pippat i 
natt eller genom då att hitta ett bra tillfälle där han då kommer och slickar mig på halsen 
eller tar tag i mig och frågar om vi ska gå in här bakom eller vi går in en snabbis här och 
så va. Sen så har han ju börjat på sista tiden att då göra saker med andra tjejer när jag ser 
det.  
 
Med tanke på förhörsledarens ledtråd "dagligen" är det möjligt att svaret är  
en förhörsartefakt, dvs. inspirerat av förhörsledaren. Svaret är generaliserande och anger 
fyra påstådda beteenden som tydligen skulle repeteras vecka efter vecka. Om det skulle ha 
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gått till så här borde det blivit rätt tjatigt och monotont även för X och det förefaller som 
om denne inte skulle haft särskilt mycket andra intressen i verksamheten än att ofreda 
sexuellt. Anklagelserna ter sig väl massiva. Dessutom kan anmärkas att ordet "snabbis" kan 
förekomma i andra betydelser än den sexuella.   
 
Mycket anmärkningsvärt är det sista CC säger om att X "börjat på sista tiden att då göra 
saker med andra tjejer när jag ser det".  En källkritisk frågeställning är här om X verkligen 
börjat göra saker med andra tjejer på sista tiden eller om det är så att CC:s sätt att varsebli 
och/eller tolka vad hon ser har förändrats på sista tiden eller att CC efter en viss tidpunkt 
omtolkar minnesbilder från den sista tiden? Forskning kring perceptuell distorsion 
(förvrängd varseblivning) har visat att vi människor ibland kan se något annat än det som 
sker/finns och det kan som vittnespsykologisk forskning visat röra sig om rätt stora 
varseblivningsfel (se t ex Smith, 1986). 
 
14. Den påstått ofredade startar själv sexuellt prat 
Det framgår på sid. 7 att CC själv startar sexuellt prat, vilket kan te sig anmärkningsvärt då 
hon anmärker på att X startat sexuellt prat.  
 
"Säger jag någonting lite mera fräckt så till exempel då ´jag knullade i morse´ eller 
någonting sånt då ser han till att dom andra hör det. ´Ja, den här hon tänker ju bara på sex 
och fan det är ju det enda hon har i huvudet, hörde ni vad hon sa´ så." 
 
Den typ av kommentar som X skall ha fällt ter sig knappast särskilt socialt orimlig eller 
ofredande om CC själv startar upp sociala samspel på det sätt hon själv beskriver. 
Observera att CC här antyder inte bara det exemplifierade uttalandet utan även andra 
uttalanden med uttrycket "eller någonting sånt", dvs. CC kan själv ha använt även en del 
andra ”fräcka” uttalanden.  
  
15. Ofredande av andra tjejer 
CC tar upp att hon sett eller talat med eller hört om andra tjejer som varit utsatta för 
ofredanden från X. Ur källkritisk synpunkt bör övervägas möjligheten att detta utgör en 
förstärkande argumentation som kan inbegripa diverse felkällor såsom varseblivningsfel, 
tolkningsfel, minnesfel, missuppfattningar, önsketänkande, överdrifter etc. Att kvaliteten på 
CC:s uppgifter om de påstådda ofredandena av henne själv är tvivelaktig drabbar även 
påståenden om ofredanden av andra tjejer. Det finns därför anledning se med källkritisk 
skepsis på det i förhöret förekommande slaget av uppgifter om andra vad andra tjejer skall 
ha varit med om.  
 
Det framkommer att CC:s föreställningar (rätt eller fel) om att andra blivit utsatta kan ingå i 
motivbilden bakom anmälan. CC säger: 
"Jag är så rädd för att jag ska träffa på den skiten för nu är jag så upprörd över att dom 
där tjejerna blivit utsatta som är så unga..." 
 
16. Nätverkssituationen 
En del samtal med andra om X:s påstådda ofredanden antyds av CC i förhöret. 
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a) Enligt CC skall flickan NP ha sagt att X tagit på henne och ha uttryckt att X är "en äcklig 
gammal gubbjävel". Det antyds även av förhörsledaren att CC skulle ha talat med NP:s 
mamma.  
b) CC påstår även: "Jag vet att det var något barn som nämnde för mig att X tafsat på TT." 
c) Det framgår att det är CC som berättar för systrarna TS och LS mamma MQ att döttrarna 
varit utsatta för sexuella ofredanden från X. Det kan alltså vara CC som definierat det som 
hänt som sexuella ofredanden både för döttrarna och för mamman, eller medverkat till 
påståenden om sådant som inte hänt.  
d) Det framgår att CC berättat för "min pappa, min mamma, min pojkvän och så".  
 
17. Påstådda undvikandebeteenden kopplas mest till annat än sexuella ofredanden 
CC hävdar förekomst av undvikandebeteenden. I ett längre svar på sid 12 tar hon först upp 
att hon "undviker hela tiden att göra fel". Därefter repeteras detta tema att inte göra fel och 
blandas med temat att X inte skall få möjlighet att "skälla" på henne, varvid uttrycket 
"skälla på mig" används tre gånger. Därefter följer temat att "slippa se honom" följt av 
temat att "slippa säga något till honom" som upprepas en gång. Först efter genomgång av 
dessa teman i medvetandet kommer CC in på att X börjar "kladda" och "ta i en", när CC 
frågar eller ber om något. De  antydda ofredandena får avsevärt mindre av det spontana 
talutrymmet i förhållande till att CC får skäll och undviker att göra fel. Att göra fel och bli 
föremål för skäll nämns först, får mer utrymme och verkar vara mer påträngande i CC:s 
medvetande än X:s påstådda ofredande. CC nämner inte heller något undvikandebeteende 
som hänför sig till att X skulle ta i henne och inget om hur dessa antydda situationer 
förlöper.  
 
Det kan även te sig anmärkningsvärt att CC skulle bli ofredad så ofta som hon tidigare 
uppgett ("i genomsnitt fyra-fem gånger i veckan") när hon säger följande: 
 
"Jag har ju alltså under åtminstone ett och ett halvt års tid varenda gång jag kommer till 
ridskolan så gör jag allt för att slippa träffa honom. Jag går omvägar, åker dit på andra 
tider. Jag undviker hela tiden att göra fel."  
 
Observera här monotonin, generaliseringarna i uttryck som "varenda gång", "gör jag allt", 
"hela tiden", vilka antyder fabulering. En reflektion som ligger nära tillhands är varför CC 
inte sagt upp sig långt tidigare om hon upplevt arbetssituationen som så extrem som hon 
beskriver. Det finns även andra hörda personer som klart motsäger att CC "gjort allt för att 
slippa träffa X" under ett och ett halvt års tid. Det har för övrigt inte redovisats några 
tvingande skäl till att CC skulle behöva träffa X, då hennes arbete administrativt leddes av 
YY. Andra hörda personer lämnar uppgifter om frekventa närmandebeteenden till X, inte 
undvikandebeteenden.  
 
Efter påståendena om undvikande och påståendet att X tar i henne så ber förhörsledaren om 
precisering. Detta leder till följande anmärkningsvärda generaliserande yttranden utan 
referens till några inträffade tids- och rumsplacerade konkreta situationer: 
 
A: Han kan ta en på stjärten han kan lägga armen om en han kan ta en på höfterna han 
kan krama en ..... 
Om han till exempel .... och så kan han .....eller någonting sånt." 
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Har CC faktiskt varit med om detta slag av beteenden så ter det sig anmärkningsvärt att 
inga konkreta situationer nämns. CC hävdar endast allmänt, utan referens till situationer tid 
och rum och utan ett sammanhang. CC hävdar allmänt vad X "kan" ta sig för. Att tillgripa 
beskrivningar av typ "eller någonting sånt" ter sig något anmärkningsvärt om en person 
faktiskt varit med om de påstådda händelserna.  
 
Polisförhör med CC 0002-11-15 
Förhöret skedde efter uppringning från CC, pågick 10 minuter och omfattar 6 påbörjade 
textrader. Eftersom 10 minuter normalt leder till ett par sidors textproduktion, så har 
antagligen en hel del bortredigerats, varav något skulle kunna ha varit klargörande och till 
den misstänktes fördel. Förhöret borde bevarats i inspelning åtminstone. 
 
Förhörets innehåll består av två av CC inringda och tillagda uppgifter om vad X påstås göra 
och tillhörande tolkningar. Innehållet är endast följande: 
 
"Hon säger att X kan slicka sig mellan två fingrar och  han gör det på ett sätt som får CC 
att förstå att hans avsikt är att  hon ska tänka sig att han slickar mellan ett par ben. Vidare 
sticker han ut tungan ibland och gör rörelser med den, som om han slickade i ett underliv."  
 
Det framgår att konkreta rums- och tidsplacerade situationer även här saknas och att det rör 
sig om vaga, generaliserande påståenden om vad X gör. Om det är så att X skulle ha slickat 
sig mellan fingrar eller stuckit ut tungan så finns flera möjliga tolkningar av eventuella 
intentioner bakom detta. Det behöver för övrigt inte alls finnas några intentioner när en 
person gör sådana handlingar. Det finns med tanke på vagheten även anledning misstänka 
att det CC inrapporterar rör sig om perceptuella distorsioner, dvs. förvrängda 
varseblivningar, eller efterhandskonstruerade minnen eller påhittade uppgifter. CC kan ha 
tyckt sig se något eller i efterhand tycka sig minnas något som inte alls eller bara delvis 
hänt och då utan intention eller möjligen med annan intention.  
 
Att personer något råkar slicka sig på fingrar eller något råkar sticka fram tungan är inte så 
ovanligt. Personer gör även mycket annat, t ex för upp ett finger till läpparna, petar näsan, 
slickar sig om munnen, äter bananer, slickar på glasspinnar etc., vilket lätt skulle kunna ges 
sexuella tolkningar av en iakttagare med en sådan inställning/tolkningsrepertoar. 
Idéhistoriskt kan konstateras att Sigmund Freud i sina skrifter lade grunden för den extrema 
idén att tolka alla möjliga vardagliga händelser och föremål i sexuella termer och Freud 
fabulerar i sina skrifter fram sexualteoretiska betraktelser utifrån alldagliga fenomen.  Freud 
är liksom folktron bland annat känd för sin användning av det tankefel som ofta benämns 
likhetsprincipen, t ex hävdades eksem runt munnen hos en kvinna bero på att hennes fader 
utfört oralsex när hon låg i vaggan . Det kan t ex finnas någon likhet mellan att slicka 
mellan två fingrar och att slicka mellan ett par ben i könsorganet på en kvinna och orsaken 
till slickandet kan då enligt likhetsprincipen hävdas vara en sexuell tanke att slicka en 
kvinna mellan benen. Det är dock ett tankefel att hävda att intentionen därför skulle vara 
densamma i båda fallen. Det saknas således inte kulturell inspiration till det slag av 
påståenden som CC här framfört om vad slickande och tungrörelser skulle kunna betyda. 
Det kan för övrigt anmärkas att CC:s egna kroppsliga rörelser säkerligen kan ges sexuella 
tolkningar av någon iakttagare som är inriktad på att tolka på det sättet. En tolkning blir inte 
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korrekt därför att den görs och uttalas. Tolkningsarbete kräver at alternativa tolkningar 
övervägs.   
 
Det bör kanske tilläggas att godtyckliga tolkningar för det mesta torde vara felaktiga. Ett 
visst fenomen/tecken kan ofta tolkas på en mängd sätt. Det kan krävas mycket information 
och tolkningsarbete för att möjligen avgöra vad som är den rätta tolkningen - ibland kan det 
inte avgöras även om några tolkningar kan elimineras.  
 
Ur källkritisk synpunkt torde de anförda resonemangen ha påvisat varför CC:s 
observationspåståenden och tolkningspåståenden rörande intentioner hos X i detta förhör 
bör avvisas.  
 
Polisförhör med CC  0003-02-28 
Förhöret redovisas som sammanfattningsprotokoll. Förhöret anges ha pågått under 55 
minuter och redovisas med knappt 4 sidor text. Som jämförelse kan nämnas att det första 
förhöret med CC på 50 minuter i dialogutskrift omfattar 15,5 sidor text. Mycket har 
antagligen bortredigerats och principer för urval och bortval av material klargörs inte. Den 
misstänkte kan ha missgynnats av bortredigeringen och av frånvaron av dialogutskrift.  
 
Datum för resan till Gotland anges till den 23-25 feb 0002, men inget sägs om något  
sexuellt ofredande i samband med denna resa. Det enda som sägs är att X skall ha berättat 
om egna sexuella upplevelser på resan hem, vilket inte sades i det första polisförhöret.  
 
Det påstådda sexuella ofredandet i samband med begravningen av katten tas 
upp igen i detta förhör. Tidpunkten anges till "troligen i maj eller juni 0001". Själva 
beskrivningen av sammanhang och händelseförlopp framstår som lika vagt som i första 
förhöret. Dock ändras "försökte kyssa mig" i  det första förhöret i detta förhör till att X "har 
kysst henne". Inte heller i denna beskrivning framkommer några som helst tankar eller 
känsloreaktioner hos CC, som skulle ha inträffat under själva incidentens förlopp. Inget 
som helst undvikandebeteende rapporteras. Ingen förklaring ges heller till varför X ombetts 
gräva ner katten då han så länge dessförinnan skall ha utsatt henne för sexuella ofredanden 
med en påtaglig ökning från november 0000  
("X:s  ofredande började mer och mer från november 0000". I oktober 0000 hade det tagit 
slut mellan CC och hennes pojkvän. När X fick veta det blev han mer och mer närgången 
mot henne.")  
Varför bad CC just X att gräva ner katten när hon upplevde situationen som att denne blev 
mer och mer närgången? Den påstådda närgångenheten framstår som en 
efterhandskonstruktion liksom den vaga beskrivningen av ofredandet vid nergrävningen av 
katten. Både Gotlands-resan och kattbegravningen är konkreta händelser som avviker från 
det vardagliga händelseflödet och som och därför kan erinras och det är lätt att koppla vaga 
sexuella påståenden till dem. Det ter sig anmärkningsvärt att CC fortfarande inte kan ange 
fler tids- och rumsplacerade händelser och frågan är om de vagt påstådda ofredandena på 
Gotland på kvällen finns kvar i minnet vid detta förhör 3,5 månader efter det första? Det 
saknas antydan om att de finns kvar.  
 
Som grunder för anmälan anför CC i detta förhör att hennes pappa tyckt att hon borde gå 
till polisen och att det fanns andra som hon uppfattade som utsatta.   
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Det kan noteras att CC i förhöret hävdar att hon sa upp sig bland annat på inrådan av sin 
läkare. Det sägs inte att hon sagt upp sig vare sig på grund av upplevelse av kränkningar i 
arbetet eller på grund av sexuella ofredanden, dvs. uppsägningen utgör såvitt kan förstås 
inget undvikandebeteende i förhållande till kränkningar eller sexuella ofredanden.  
 
Frånsett den vaga beskrivningen kring ofredande vid kattbegravningen så saknas i detta 
förhör helt ansatser till såväl konkreta som vaga beskrivningar av ofredanden som skulle ha 
drabbat CC. Detta förhållande i förhörsmaterialet antyder att CC varit föga intresserad av 
att ta upp de påstådda sexuella händelserna (jfr strategin med återhållsamhet i uppgifter, när 
man inte har några) eller möjligen insett att hon inte mindes särskilt väl vad hon uppgett i 
det första förhöret för 3,5 månader sedan.  
 
Inga kontrollfrågor ställs eller redovisas kring de påstådda sexuella händelserna rörande 
CC. Förhörsledaren är fortfarande inte intresserad av att få klargjort arbetets natur och i 
vilka moment som CC mött X.  
Det borde varit uppenbart för polisen att det krävdes ett kontrollförhör och mer kritisk 
prövning kring själva påståendena om sexuella ofredanden efter de vaga uppgifterna i det 
första förhöret - något sådant görs inte här.  
 
Polisförhör med CC  0003-07-31 
Förhöret föreligger som sammanfattningsprotokoll. Förhöret anges ha pågått i 120 minuter 
och sammanfattas på knappt 8 textsidor. Som jämförelse kan även här nämnas att 
dialogutskriften i det första förhöret omfattade 15,5 textsidor för 50 minuter. Principer för 
urval respektive bortval av material till sammanfattningen anges inte. Den misstänkte kan 
ha missgynnats av den omfattande bortredigeringen och av frånvaron av dialogutskrift.  
 
I detta förhör uppger CC att "hennes sjukgymnast GG har fört journal över de samtal som 
hon och CC har haft". "CC har berättat under de här samtalen om att hon har upplevt X 
som obehaglig och att hon har känt sig pressad. CC ger nu sitt tillstånd till förhörsledaren 
att ta ut hennes journaler och bifoga dessa till protokollet." 
 
Såvitt framgår har CC här inte uppgett att hon för sin sjukgymnast skulle ha berättat något 
om sexuella ofredanden, vilket även är den bild journalen förmedlar fram till efter första 
polisförhöret. Jag återkommer senare till journalen. 
 
Polisförhöret innehåller en genomgång i tidsföljd för "när olika händelser inträffat". Vad 
gäller sexuella händelser mellan CC och X så innehåller denna lista av  händelser följande: 
 
Sommaren 0000 
Inga sexuella händelser nämns.  
 
Sensommaren till hösten 0000 
"X börjar komma med kommentarer rörande Annas sexliv. Han tar med handen på hennes 
rumpa."  
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Detta är vagt och generaliserande utan omnämnande av konkreta uttalanden från X och 
huruvida handen på rumpan avser en eller flera händelser är oklart. Dessutom framgår inga 
konkreta situationer. 
  
Höst 0000 
"CC:s förhållande med en pojkvän tar slut. X:s sexuella kommentarer blir grövre och han 
börjar ta på henne mera." 
Även detta är vagt och generaliserande. Varken innehåll i kommentarer eller var X skulle 
ha tagit framgår. Inga konkreta situationer anges. 
 
Januari 0001 
Inga sexuella händelser nämns.  
 
Vår och sommar 0001 
"X kommer med kommentarer som att de måste bestämma datum när de ska pippa."  Även 
detta är vagt och generaliserande. Konkreta situationer saknas. 
 
"Den 2 mars klockan 17.00 (CC har det antecknat) rider hon lektion för X. Han kommer 
fram till henne när hon sitter på hästen och tar på hennes lår på ett sätt som hon upplever 
som sexuellt ofredande. Han kommenterar hennes lår med ´vilka jävla lår du har´. " 
Denna händelse har CC inte tidigare anfört och uppenbarligen utgår den från en 
tidanteckning om en lektion som hon  har (det framgår inte att själva händelsen skulle ha 
antecknats). Förloppet är vagt beskrivet och det kan röra sig om en efterkonstruktion utifrån 
anteckningen. Det förhållandet att händelsen inte anförts i något av de tre tidigare förhören 
talar för att det är frågan om en efterkonstruktion.  
 
"Många gånger när de är inne på kontoret blir han mer och mer närgången mot henne. 
Han kan pussa eller slicka henne på halsen när hon pratar i telefon med någon. Han tar 
henne på låren där också. Ofta när CC såg X på lite avstånd, fast ibland även när han var 
intill henne, så kunde han räcka ut tungan och röra den på ett sätt som för henne framstod 
som att han ville föra tanken till att han slickade ett underliv. Ibland tog han också tungan 
och särade två fingrar och slickade mellan dem." 
CC beskriver här generaliserande och utan referens till någon konkret situation, t ex 
används uttryck som "många gånger", "kan", "kunde", "ofta", "ibland". Även det tidigare 
förekommande temat/tankegången om "mer och mer" återkommer här, men nu knuten till 
skeenden på kontoret. CC anger här inga undvikandebeteenden eller egna tankar och 
känsloreaktioner i samband med de påstådda slagen av händelser. CC:s sexuella tolkningar 
av  
X:s fingrar och tunga har jag tidigare kommenterat i samband med det andra polisförhöret. 
Även vad gäller dessa tolkningssituationer saknas referens till konkreta situationer helt.  
 
Ett mycket viktigt och källkritiskt anmärkningsvärt faktum är att det påstådda ofredandet i 
samband med begravning av CC:s katt, som i tidigare förhör 28 feb 0003 förlagts till 
"troligen i maj eller juni 0001" nu helt bortfallit ur listan på  händelser. Förhörsutskriften 
anges vara godkänd av CC. Det förtjänar att påpekas att det är lättare att glömma bort 
händelser som aldrig inträffat och som man enbart hittat på och pratat om.  
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Hösten 0001 
Inga sexuella händelser mellan CC och X nämns. Hela texten på åtta påbörjade rader upptas 
av frågan om att X ofredar andra tjejer.  
 
Februari 0002 
Det anges på en rad att CC och X är på Gotland och tar hem två hundvalpar. Inga sexuella 
händelser nämns. Inget sägs om det i första polisförhöret påstådda sexuella ofredandet på 
kvällen på Gotland under denna resa och inget sägs om det tidigare påstådda sexprat som X 
skulle ha uttalat under resan. Förhörsutskriften anges vara godkänd av CC. Även här 
förtjänar att påpekas att det är lättare att glömma händelser som aldrig inträffat och som 
man enbart hittat på i samband med polisförhör. Här har det påstådda ofredandet på kvällen 
på Gotland "glömts" bort, trots att det funnits mentala ledtrådar i form av minnet av resan 
och minnet av medförande av hundvalpar. Detta ger ytterligare stöd åt misstanken att 
uppgiften om sexuellt ofredande på Gotland i det första polisförhöret var påhittad, något 
som även fått stöd av tidigare jämförelser av den vaga beskrivningen av denna händelse och 
av mer detaljerade beskrivningar (inkl egna reaktioner) av andra såvitt kan förstås faktiskt 
inträffade händelser.  
 
Vår till sommar 0002 
Inga sexuella händelser mellan CC och X nämns. Här tar CC endast upp att X skulle ha 
varit närgången mot en annan flicka LS. CC påstår att hon hört X säga följande till LS: 
"Tänk om du och jag skulle pippa, då skulle vi få blåmärken båda två." 
 
I det första polisförhöret den 11 nov 0002, sid. 11 (sid. 17FU) säger CC med hänvisning till 
samma situationer med flickan LS motsägande följande: 
"Sen vet inte jag vad han har sagt till dom eller vad han har gjort när jag inte sett." ("dom" 
syftar på systrarna TS och LS)  
 
En motsägelse föreligger. Den 11 nov 0002, dvs. mycket närmare i tid till den påstådda 
iakttagelsen, så vet inte CC vad som sagts. Den 31 juli 0003 däremot, så minns CC ett 
pregnant uttalande från X. Frågan är varför hon inte mindes detta pregnanta uttalande redan 
9 månader tidigare utan då uttryckligen säger att hon inte vet vad X sagt. Det uttalande som 
X påstår har skett får inte bekräftelse i polisförhöret med LS 0002-11-14. En närliggande 
tolkning är att CC inte minns vad hon tidigare sagt och att hon den 31 juli hittar på ett 
passande uttalande.  
 
Sommaren 0002 
Det enda som anförs i sexuellt hänseende för sommaren 0002 är att CC "ständigt upplever 
sig sexuellt ofredad av X", vilket är vagt och generaliserande. CC klagar på X:s dåliga 
temperament, tycker att CC:s sambo är "väldigt surt inställd till henne" och CC uppger att 
hon "får mer och mer värk i sin rygg, för vilket hon går hos sjukgymnast GG". Här framgår 
hur temat/tankegången "mer och mer" nu knyts till värken i ryggen. Det är möjligt 
att detta tema är ett generellt tankemönster hos CC, som eventuellt kan användas utan 
erforderlig saklig grund.  
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Hösten 0002 
Här anges i redovisningen vad som inträffat vid ett antal datum, dock anges inget datum 
före 15/10.  
Inte för något datum eller tidsperiod fram till CC:s uppsägning den 31/10 nämns något om 
sexuella händelser för vare sig CC eller någon annan. De angivna datumen är 15/10, 18/10, 
22/10, 16-22/10, 24/10, 31/10.  
Det framstår med tanke på de generaliserande anklagelser om sexuellt ofredande från X 
som CC tidigare anfört som anmärkningsvärt att inga  konkreta händelser eller ens vaga 
generaliseringar här görs för hösten 0002.  
Det borde inte vara alltför svårt att minnas några händelser från månaderna omedelbart före 
anmälan. Inget sägs heller om att uppsägningen skulle ha föranletts av vare sig sexuella 
ofredanden eller andra kränkningar.  
 
Efter uppsägningsdatum följer ett antal datum med händelser som verkar  
innebära att en diskussion mellan CC och andra flickor och några vuxna om 
påstådda sexuella ofredanden startar och snabbt intensifieras och leder till 
först en polisanmälan från CC och följdanmälningar från andra flickor. Kontrasten mellan 
vad som anges ha hänt under hösten 0002 före respektive efter uppsägningsdagen för CC 
den 31 okt framstår som anmärkningsvärd. Under hösten 0002 före den 31 okt har inga 
rapporter om sexuella händelser inträffat. Efter den 31 okt uppkommer ett flertal rapporter 
om många sexuella händelser.  
  
Vid tiden kring CC:s uppsägning händer det något i mentalt och socialpsykologiskt 
avseende. Då inga sexuella händelser rapporterats av CC eller andra dessförinnan, så 
uppkommer den källkritiska frågan huruvida sådant som hänt i det förflutna nu blir föremål 
för omtolkning i sexuell riktning. CC kan komma att omtolka sina erfarenheter och 
konstruera minnen utifrån de antydningar som andra flickor gör och andra flickor i 
ridgruppen kan komma att omtolka sina erfarenheter och konstruera minnen utifrån vad CC 
och andra anför rörande sexuella ofredanden. Ett socialpsykologiskt växelspel verkar 
inträffa.  
 
I CC:s version i fjärde polisförhöret ser händelserna ut på följande sätt.  
Här finns naturligtvis risk för att en del samtal fallit ur minnet och framför allt för att 
mycket samtalsinnehåll bortfallit och förvrängts och att tillägg kan ha skett av sådant som 
inte sagts. Detta tillhör de allmänna villkoren kring samtalsminnen utifrån gjorda 
vetenskapliga studier. Det finns allmänt anledning räkna med att uppgifter kring påverkan 
kan vara undanhållna för att inte skada saken, dvs. att nå resultat med anmälningarna.  
 
Troligen 2/11 
Flickan TS ringer upp CC och talar om att X "tafsar". Om det är CC eller TS som först fört 
X:s påstådda sexuella ofredande på tal i samtalet framgår inte av förhörsutskriften. 
Förundersökningen missar att närmare reda ut detta. Att TS talar om saken kan 
sammanhänga med förväntningar, suggestioner eller ledtrådar från CC.  
 
Troligen 3/11 
CC talar om för flickan TS:s mamma MQ vad dottern sagt och säger dessutom att hon sett 
X tafsa på systern LS. CC berättar även för mamman MQ vad X gjort mot henne själv. När 
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CC berättar för mamman är döttrarna i andra rum. Det är således CC som inför mamman 
definierar vad döttrarna varit med om som sexuellt ofredande och ger stöd åt sin 
beskrivning genom att hänvisa till de påstådda sexuella ofredandena av henne själv. När 
döttrarna vid samma tillfälle sedan hämtas in av modern ställs de inför en definition av vad 
som inträffat som föreskrivits av CC. Döttrarna berättar med CC närvarande och kan då 
vara benägna att berätta på sådant sätt och med sådant innehåll att CC blir nöjd. En social 
situation med förväntan och grupptryck föreligger. En polisanmälan verkar inte i den 
situationen vara påtänkt, varför sanningsfrågan inte är aktualiserad när döttrarna berättar 
(CC kan tänkas ha anmälningar som syfte hela tiden). Döttrarna kan ha berättat påhittade 
uppgifter för att göra CC nöjd. Har systrarna väl hävdat uppgifter och tolkningar (rätt eller 
fel) inför modern och CC, så är det socialt svårt att senare dra sig ur dessa i samband med 
en polisanmälan, då sanningskraven tränger sig på. Den beskrivna situationen belyses av 
konformitetsforskningen och den sociala lydnadsforskningen inom socialpsykologin, som 
visat att en hel del människor kan avge felaktiga bedömningar eller företa olämpliga 
handlingar i en situation med socialt tryck eller lydnadskrav (se t ex den klassiska 
forskningen av Asch, Sherif och Milgram, som fått många efterföljande studier; även den 
omfattande forskningen om förväntanseffekter av Rosenthal och efterföljare är relevant – se 
referenslistan).  
 
För den 3/11 anges även att CC "börjar fundera på att göra anmälan men kan inte riktigt 
bestämma sig. Hon pratar med sin far, som säger till henne att göra anmälan."   Om detta 
samtal med fadern ägt rum före eller efter det med MQ och döttrarna TS och LS  framgår 
inte tydligt. Om anmälningsintention förelegat från CC:s sida i samband med samtalet med 
MQ och döttrarna är oklart, men möjligheten finns att detta samtal ingått i en 
anmälningsstrategi från CC:s sida, där CC söker få till stånd en anmälan från dem utöver 
sin egen.  
 
För den 3/11 anges även att CC talat med modern MP, som är mor till NP. Vad som sagts 
från CC framgår inte mer än att "hon stöttar CC i att göra en anmälan". 
 
8/11 
Endast fem dagar efter att CC talat med mamman MP så är CC ute och rider med dottern 
NP, varvid dottern just nu (fem dagar efter samtalet med MQ och döttrarna TS och LS) 
råkar berätta (förväntanseffekt, suggestioner, ledtrådar från modern NP och/eller från CC?) 
om att X "kladdat på henne och att han är äcklig". Härvid berättar CC för NP att X "varit 
på henne också". NP vill inte berätta för sin mamma, därför att hon tycker det är pinsamt. 
"Istället får CC berätta för henne." Det framgår inte om detta är NP:s spontana önskan eller 
sker på CC:s initiativ. CC har redan påtagit sig att tala med en annan mamma till två 
döttrar. Det socialpsykologiska mönstret upprepas. CC hävdar att mamman MP diskuterar 
med dottern innan hon träffar en polis. Det hävdas även att 
"Både MP och MQ stöttar dock CC om hon vill göra en anmälan. Man blir överens om att 
ringa till polisen och höra hur man där ser på saken." 
Arten och graden av påverkan från CC gentemot flickan NP och hennes mamma är utifrån 
de knapphändiga uppgifterna oklar. Om det påstådda stödet skulle omfatta enbart anmälan 
av CC:s sak eller möjligen fler anmälningar ter sig oklart. Mödrarna borde här kunnat stå 
för egna anmälningar.  
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9/11 
Mamman MP ringer till polisen utan att få tala med någon polis. 
 
10/11 
CC ringer till polisen utan att få tala med någon polis och ingen ringer sedan upp. Pappan 
stod bredvid när hon ringde.  
 
11/11 
"CC ringer polisen igen och får tag i krinsp. KK. Åker till polisstationen efter att ha pratat 
med honom. MQ skjutsar henne och MP följer med. På polisstationen beslutar CC att stå 
för anmälan." 
 
Det framgår här hur anmälan görs i en social situation där tankarna om sexuella ofredanden 
först har testats mot dels pappan, dels MQ och dels MP samt att pappan finns bredvid när 
CC själv första gången ringer. En nära tillhands liggande tolkning är att det är först när CC 
fått sin tolkning av det förflutna bekräftad av andra vuxna bedömare och erhåller socialt 
stöd ända in i anmälningsögonblicket (både 10/11 och 11/11), som hon företar anmälan. 
Det kan verka som om CC här genom att närma sig de båda mammorna och definiera deras 
döttrar som utsatta får det sociala stöd hon verkar behöva för att själv anmäla. Det är 
möjligt att detta kan innebära en osäkerhet i frågan om sexuella ofredanden eller någon 
personlig osäkerhet - CC är relativt ung. En annan möjlighet är att två medföljande 
mammor kan vara en strategi att öka anmälans trovärdighet inför polisen (oavsett om det 
CC uppger är rätt eller fel).  
 
13/11 
CC ringer upp  flickan EJ och frågar om hon varit utsatt för X, varvid hon får ett nekande 
svar. CC säger sedan att hon själv gjort en anmälan och att några till också gjort det. Hon 
frågar därefter om EJ hört att X "har kladdat på någon annan" och får även då ett nekande 
svar. Det är av CC:s eget referat tydligt att flickan EJ uppfattat det förflutna annorlunda och 
EJ verkar inte ha deltagit i de diskussioner som förts om tafsande och kladdande. 
Skillnaden behöver inte bestå i annat än att samma uppträdande från X 
tolkas/omtolkas/värderas på olika sätt, som normalt och trivialt eller som att det har haft en 
sexuell intention.  
 
CC uppger inget syfte med att ringa upp EJ. Att CC ringer upp EJ kan tolkas som att hon 
söker öka antalet anmälningar, vilket kan innebära ökat stöd för hennes egen. Det kan 
anmärkas att CC i tidigare förhör 0003-02-28 
motsägande hävdat följande:  
 
"CC vill till sist säga att hon absolut inte har gått på olika tjejer och frågat om X har gjort 
någonting utan de har kommit till henne och berättat."  
I detta sista förhör hävdar hon att hon frågat EJ, vilket även EJ bekräftar i sitt förhör. Detta 
visar att CC inte talade sanning i februari-förhöret, där hon med språklig betoning ("absolut 
inte") ger en felaktig uppgift. Det kan även tyckas något anmärkningsvärt att CC godkänner 
februari-förhöret samma dag som hon uppgivit att hon tillfrågat EJ. Det kan verka som 
CC:s sanning ändras mellan olika tillfällen även under samma dag. 
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Omkring 14/11 
"CC bestämmer sig för att berätta om anmälan för flickan SA och dennas mor B. Modern B 
frågar dottern SA om X gjort något mot henne eller om hon sett honom göra något mot 
någon annan. SA berättar då direkt att han varit på henne en gång." 
 
Även denna kontakt från CC:s sida kan tolkas som att hon söker öka antalet anmälningar, 
vilket kan innebära ökat stöd för hennes egen. Själv säger CC att hon velat informera dem 
om "fakta".   
 
Omkring 17/11 
"CC får veta av EJ eller TS att flickan EA har varit utsatt. Flickan TS hade pratat med EA 
och berättat att X var polisanmäld. EA ringde sedan upp CC. CC är inte närmare bekant 
med EA. EA berättade för CC vad X hade gjort med henne och EA fick telefonnumret till 
utredande polis av CC." 
 
Det framgår här hur det är TS (som CC samtalat med) som informerar EA och EA samtalar 
direkt med CC före anmälan. Flickan EA kan ha suggererats av både TS och CC före 
anmälan.  
 
Sammanfattningsvis så framkommer mycket lite material kring sexuellt ofredande från X 
gentemot CC i detta förhör. Förhörsutskriften innehåller mycket mer material om att andra 
flickor skulle ha varit utsatta för sexuella ofredanden än vad den innehåller om ofredanden 
av henne själv, vilket inger källkritisk skepsis. Några vaga generaliseringar finns och en 
inte i tre tidigare förhör nämnd, nytillkommen händelse i samband med en ridlektion den 2 
mars 0001 kan misstänkas ha efterkonstruerats kring en anteckning om när ridlektionen 
ägde rum.  
 
De enda två antydda konkreta händelserna (Gotlands-händelsen, kattbegravningshändelsen) 
i det första polisförhöret har nu bortfallit, vilket ger stöd åt de på jämförande analys (med 
beskrivningar i förhöret av inträffade händelser) grundade misstankarna om att dessa 
händelser var påhittade. Att CC inte alls nämner sexuella ofredanden gentemot henne själv 
under ett flertal av de i förhöret kronologiskt listade perioderna talar även det mot att 
sexuella ofredanden skulle ha inträffat. Mycket anmärkningsvärd är frånvaron av konkreta 
beskrivningar av ofredandesituationer under hösten 0002 - i förhörsprotokollet antyds inte 
en enda situation som skulle ha inträffat under hösten 0002 - konkreta situationer som 
inträffat så kort tid före första polisförhöret den 11 nov borde varit möjliga att minnas och 
konkret beskriva. Ingen konkret situation beskrivs för övrigt för hela år 0002 före 
uppsägningen. Det enda som anförs i frågan om sexuellt ofredande för hela år 0002 före 
uppsägningen är under rubriken "Sommaren 0002", där det hävdas att CC "ständigt 
upplever sig sexuellt ofredad av X". Om så hade varit fallet borde det inte erbjudit några 
svårigheter att beskriva ett antal konkreta incidenter (jfr den tidigare kommentaren om 
återhållet avslöjande vid falska berättelser). CC framför vaga generaliseringar, men klagar 
samtidigt ingenstans över svårigheter att minnas (vilket kan bero på att hon vet att det inte 
finns något att minnas rörande sexuella ofredanden) och det råkar allmänt vara så enligt 
minnesforskning att episodminnet är bäst i 20-årsåldern och bättre för kvinnor än för män 
(enligt forskning av den svenske professorn Lars-Göran Nilsson m. fl.). Att CC, trots god 
minneskapacitet och verbal förmåga, i detta förhör enbart framför en vag generalisering 
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med den närmast orimliga monotoni-termen "ständigt" för året 0002 pekar på att hon inte 
har något konkret att berätta. 
 
Förhörsmaterialet med CC talar på en mängd punkter starkt för att hon lämnat falska 
uppgifter (t ex måste minst den ena av två motsägande uppgifter vara falsk och falska 
uppgifter brister ofta i konkret beskrivning), men ger inget klart svar på frågan varför falska 
anklagelser framförs mot X just vid den aktuella tidpunkten. Det kan ligga i falska 
anklagelsers natur att den som framför dem inte gärna vill göra tydligt hur det kommer sig 
att de framförs. Ibland kan det för övrigt vara tankemässigt oklart för någon som framför 
falska uppgifter varför de framförs, t ex om man själv tror på dem eller de har sin grund i 
något bortglömt eller något minnesfel eller någon suggestion som man inte själv är 
medveten om.  
 
En hypotes som erhåller tydligt stöd i materialet är dock att det kan vara en 
motaktion/hämnd på grund av de kränkningar som CC upplever sig ha blivit utsatt för i 
arbetet. Stöd finns även för en hypotes att CC anmäler och konstruerar uppgifter för att 
bekämpa de av henne uppfattade/tolkade sexuella ofredandena av unga flickor på ridskolan. 
Dock kan denna typ av argument utgöra en socialt acceptabel fasad bakom vilken andra 
motiv finns. Det motiverar i vart fall knappast den starka pådrivande aktivitet som CC 
ägnat sig åt med de risker den innebär för de andra flickorna. Den av den anklagade 
framförda hypotesen att det rör sig om ett sätt att slå ut en konkurrent får inte mycket stöd i 
materialet från CC själv (mer från annat håll), dock finns god anledning att dölja eller tona 
ner ett sådant föga rumsrent motiv. I det följande avsnittet om CC:s behandlingsjournal 
finns ur utredningssynpunkt värdefulla uppgifter som ytterligare kan klargöra frågan om 
varför anklagelserna uppkommer och med sådan intensitet dagarna efter uppsägningen den 
31 okt 0002.  
 
Patientjournal för CC hos sjukgymnasten GG  för perioden  
0002-04-27 till och med 0003-08-07 (30 daterade besöksanteckningar) 
Främst är de anteckningar som hänför sig till år 0002 av intresse för analys av 
uppkomstbetingelser till CC:s påståenden om sexuella ofredanden. Jag tar här ut de 
besökssammandrag och uppgifter som jag bedömer kan vara av betydelse för uppkomsten 
av CC:s påståenden om sexuella ofredanden. De besökstillfällen där jag inte finner relevant 
material har jag hoppat över nedan. Det bör även källkritiskt påpekas att det är behandlaren 
som skrivit texten utifrån hur behandlaren uppfattat CC, dvs. CC har inte bestyrkt de 
antecknade uppgifterna. Det behöver inte heller vara så att CC har lämnat korrekta 
uppgifter till terapeuten, det föreligger inget sådant krav på en patient. 
 
0002-04-27 
CC uppges här ha sagt "att hon har strul med arbetsgivaren. Är timanställd för enstaka 
arbetsuppgifter, men man lägger på henne ett verksamhetsansvar och förväntar sig att hon 
alltid är tillgänglig." 
Det framgår även att CC har kroppsliga skador efter ridolycka och cykelolycka. "Hon 
spänner sig för att klara av sina arbetsuppgifter och äter mycket tabletter..." 
 
0002-08-15 
"går med en ständig spänning" 
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"Hon upplever sig illa behandlad vid sin arbetsplats och funderar på att säga upp sig."  
Redan den 15 augusti har CC funderingar på att säga upp sig utifrån att hon upplever sig 
illa behandlad. Detta är en förelöpare till uppsägningen den 31 okt 0002.  
 
0002-09-12 
"Under samtalet idag framkommer att CC i 2 år haft plågsamma syn- och 
hörselupplevelser i samband med insomnandet. Hon har dock kunnat hantera det, men får 
kämpa väldigt ensam. Det är en vändpunkt i behandlingen som ger mig en ledtråd till hur 
jag ska hjälpa henne. Jag kommer att ta upp detta i psykoterapeutisk handledning."  
"Hon är mycket bekymrad för sina magsmärtor.....fått en hästspark i magen..." 
 
Observera den betydelse behandlaren här fäster vid de rapporterade syn- och 
hörselupplevelserna och användningen av det starka ordet "vändpunkt". Det är svårt att 
förstå hur uppgiften direkt kan bedömas som en vändpunkt. Det finns något outtalat här och 
frågan om sexuella övergrepp inträffat kommer som det visar sig inom kort upp.   
 
 
0002-10-24 
"Mår väldigt dåligt just nu. Mycket ont i magen och tar väldigt mycket värktabletter. 
Bestämt sig för att det inte går att jobba längre. " 
 
Observera här hur dåligt CC mår kort före uppsägningen och den sociala process som leder 
fram till polisanmälan. Observera konsumtionen av värktabletter. Dessa kan få effekter på 
de mentala och känslomässiga processerna hos CC.  
 
"Jag återkommer till de plågsamma synerna hon beskrev för två tillfällen sedan. Jag hade 
tagit upp detta i min handledning med leg psykoterapeut LP och bilderna var av sådan 
natur att hon frågade mig direkt om CC var eller varit utsatt för sexuella övergrepp." 
 
Texten tyder på att en handledare som inte ens träffat CC enligt rådande  
schablontänkande i branschen kommit med en tämligen vanlig idé om sexuella övergrepp. 
Det framgår dock inte att behandlaren skulle ha förmedlat denna idé till patienten med 
handledarens goda minne. Handledaren har tydligen inte alls kastat fram idéer om andra 
förklaringar, t ex att syner kunde skapas av de inträffade olyckorna eller av de kroppsliga 
skadorna och smärtorna eller av upplevd press i arbetet eller av upplevda arbetsmässiga 
kränkningar av mobbningskaraktär eller som biverkningar av de värktabletter som CC tog 
eller av något annat som närmare utredning kunde tänkas klargöra. I och med denna 
ensidighet förs tankefelet imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning av i detta fall 
möjliga tolkningar) in i behandlingsprocessen och utgör avstamp för suggestion gentemot 
patienten.  
 
Journaltexten klargör inte huruvida behandlaren förmedlat idén om sexuella övergrepp till 
patienten CC, men att så skett framgår av polisförhöret med behandlaren 0003-08-09. Där 
står i referatet följande: 
"Nästa gång GG (behandlaren) träffade CC, så berättade hon att hon nämnt det här för sin 
handledare, och att denna undrade om CC utsatts för sexuella övergrepp. Eftersom man 
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vid det här besöket pratade om CC:s barndom, så sade CC att hon inte hade några minnen 
av sexuella övergrepp i barndomen. Det här var den 24 oktober 0002."  
 
När behandlaren cirka 9 månader efter förhörs av polisen så vet hon vad som senare hänt i 
fallet. Det framgår inga indikationer i journalen på att det aktuella besöket den 24 oktober 
ägnats åt CC:s barndom och det verkar röra sig  om ett minnesfel från behandlarens sida, en 
förväxling av besökens  innehåll. Det framgår däremot mycket tydligt av journalen att det 
är besöket den 23 jan 0003 som ägnats åt patientens barndom ("Vi ser idag på album från 
Annas tidiga barndom.......Varken detta samtal eller det som framkommit under avspänning 
ger några indikationer om att det finns några omedvetna trauma att bearbeta vidare i 
terapi.") Vi ser i denna notering för den 23 jan 0003 ytterligare en vanlig terapischablon, 
nämligen att söka orsaker i omedvetna trauman i stället för att söka efter närliggande 
faktorer i nuet såsom press i det pågående arbetet.  
 
0002-11-14 
Denna journalanteckning kommer närmast i tid efter den föregående 24 
oktoberanteckningen vid vilken dag terapeuten enligt egen utsago inducerar/suggererar idén 
om sexuella övergrepp. Den kommer även närmast i tid efter uppsägningen och endast tre 
dagar efter polisanmälan från CC mot X. Det är först nu i terapijournalen som det 
framkommer att CC skulle ha varit utsatt för sexuella ofredanden, vilka enligt uppgifterna i 
polisförhören skulle ha börjat på hösten 0000 och ha pågått i två år. Det kan te sig 
anmärkningsvärt att de inte framskymtat tidigare i journalen om de faktiskt ägt rum. Det är 
svårt att förstå varför CC skulle ha behövt förtiga sexuella ofredanden för sin terapeut.  
 
I journalanteckningen står bl.a.: 
"är nöjd med att hon äntligen sagt upp sig från en osund arbetsplats. Flera av de unga 
tjejerna, som varit elever till CC har i förtroende berättat om att chefen för ridhuset tafsat 
på dem så fort CC vänt ryggen till. Hon har nu efter sin uppsägning polisanmält mannen 
och hon  har tillsammans med flickorna och deras föräldrar varit på polisförhör. Hon 
upplever sig själv väldigt kränkande behandlad och har igenom våra samtal förstått att 
man inte ska acceptera det som jag uppfattar som direkta sexuella trakasserier." 
"Hon har väldigt ont i kroppen just nu, men hoppas så småningom kunna fungera i någon 
verksamhet kring sina hästar." 
"De obehagliga syn- och hörselupplevelserna har försvunnit helt."  
  
Det kan vara suggestionen om sexuella övergrepp som här åsyftas, när CC sägs ha 
"förstått". Uppgifterna i journalen antyder att de obehagliga syn- och hörselupplevelserna 
har pågått under den tid CC arbetade på ridskolan för att sedan upphöra senast ett par 
veckor efter hon sagt upp sig. Enligt vad jag kan utläsa av journalanteckningarna har de 
därefter inte återkommit under den journalförda perioden i vart fall. Detta antyder att de 
kan ha haft samband med de upplevda krav, den i journalen nämnda "spänning" och/eller 
de arbetsmässiga kränkningar hon upplevt. Upplevelserna kan ha varit ett resultat av det 
dagliga slitet på ridskolan som trängt sig på i det s.k. hypnagoga tillståndet mellan vakenhet 
och sömn vid insomnandet.  
 
I polisförhöret med terapeuten sägs: 
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"GG:s uppfattning är att CC:s skada, det hårda arbetet på ridskolan, samt vantrivseln med 
arbetsgivaren, har resulterat i att CC byggt upp en otrolig spänning i sin kropp, därför att 
hon alltid varit på vakt mot arbetsgivaren. Den här spänningen har sedan släppt, när CC 
sade upp sig."  
Detta överensstämmer även väl med vad CC själv sagt i polisförhör. 
 
Inget finns sagt i journalen om att de obehagliga syn- och hörselupplevelserna skulle haft 
något slags sexuellt innehåll, något som om det sagts antagligen hade noterats. Det finns 
inget alls noterat om dessa upplevelsers innehåll. Att vetenskapligt oskolade och 
freudianskt inspirerade (en problematisk kombination i kompetensprofilen) terapeuter 
liksom sin kände ovetenskaplige föregångare är benägna att tolka allt möjligt som sexuellt 
är väl känt. Freud lanserade t ex i sin bok "Drömtydning"  år 1900 idén att alla möjliga 
drömbilder kunde godtyckligt tolkas sexuellt genom diverse associativa och långsökta 
resonemang. Detta ledde under de följande hundra åren till mängder av märkliga s k 
tolkningar (dvs. pseudotolkningar) i terapibranschen. Denna bok hör närmast till det 
litterära fältet och har föga att göra med kritisk-vetenskaplig verksamhet. Freud undviker 
bland annat att överväga alternativa tolkningar (tankefelet imperfecta enumeratio), vilket 
gör att resonemangen inte håller för en kritisk granskning.  
 
0003-04-17 
I denna journalanteckning står bl.a. följande: 
"Trots att det är väldigt obehagligt att behöva göra en sådan anmälan, känner hon att hon 
är skyldig de flickor som anförtrott sig åt henne, att gå vidare. Det hon är mest rädd för 
(är) att man inte tar detta på allvar och att han får fortsätta. I andra hand är hon rädd för 
att han ska skada henne ytterligare." 
Denna anteckning antyder att CC:s föreställningar om att andra flickor varit utsatta verkar 
ha betydelse som anmälningsmotiv. Detta är som lätt inses ett mycket respektabelt 
anmälningsmotiv. Allmänt sett finns det anledning till försiktighet vid uppgivna respektabla 
anmälningsmotiv utifrån den erfarenheten att mindre respektabla eller skumma 
anmälningsmotiv ibland förtigs. Exempelvis hämnd eller att skada en konkurrent torde vara 
sådana.  
 
Sammanfattningsvis tyder journalmaterialet på att CC inte tagit upp frågan om sexuella 
ofredanden på arbetsplatsen i terapin förrän den 14 nov 0002, först tre dagar efter hennes 
egen polisanmälan. Det saknas i journalen belägg för att hon dessförinnan skulle tagit upp 
frågan. Även polisförhöret med terapeuten pekar på att CC tagit upp frågan om sexuella 
ofredanden första gången den 14 nov 0002. Det finns inget sagt vare sig i journalen eller av 
terapeuten i polisförhör att CC skulle nämnt den 24 okt eller tidigare att hon blivit sexuellt 
ofredad . Detta framstår som mycket anmärkningsvärt ur källkritisk synpunkt och pekar på 
att tanken om sexuella ofredanden från X inte funnits tidigare hos CC. Det kan anses 
säkerställt att terapeuten GG talar med CC den 24 oktober, dvs. ungefär tio dagar innan CC 
den 3/11 talar med sin far om att anmäla X för sexuella ofredanden. GG tar då upp 
idén/suggererar att hon varit utsatt för sexuella övergrepp. CC bekräftar inte då idén. Det 
fortsatta förloppet dagarna efter antyder att CC tagit till sig idén och använder den för att 
tolka sådant som skett tidigare under hennes anställning vid ridskolan rörande henne själv 
och som det verkar ännu mer beträffande andra flickor. Uppgifterna i journalen tyder inte 
på att CC skulle ha haft denna tolkning tidigare och hon har inte framfört den 24 okt, då 
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terapeuten för sexuella övergrepp på tal. Terapeuten verkar ha uppfattat detta problem att 
CC inte den 24 okt vidgår sexuella ofredanden och konstruerar av materialet att döma i 
efterhand till CC:s hjälp förklaringen "Eftersom man vid det  här besöket pratade om CC:s 
barndom, så sade CC att hon inte hade några minnen av sexuella övergrepp i barndomen."  
Detta kan CC i och för sig ha sagt, men hade hon haft erfarenhet av pågående sexuella 
övergrepp så hade hon knappast tigit om det, speciellt som besöket den 24 okt enligt 
journalen inte fokuserades på patientens barndom utan på hur patienten mådde. Det var 
först vid besöket den 23 januari som innehållet fokuserades på patientens barndom. Att 
blanda samman innehållet i dessa båda besök kan vara ett trivialt minnesfel, dock kan det te 
sig något märkligt om terapeuten hade tillgång till journal vid polisförhöret.  
 
Journalmaterialet visar hur terapeuten den 12 sept uppmärksammar CC:s uppgifter om 
plågsamma syn- och hörselupplevelser i samband med insomnandet. Detta anser terapeuten 
vara en viktig "ledtråd" som hon tar upp med sin handledare. Handledaren för då fram den 
stereotypa, allmänt spridda idén om sexuella övergrepp utan övervägande av andra 
alternativ. Den 24 okt förmedlar terapeuten handledarens idé till CC, som då inte bekräftar 
denna idé (inget står i journalen om något som helst bekräftande). 
Utvecklingen dagarna efter tyder på att CC tagit till sig suggestionen och omtolkar sådant 
som hänt henne själv och andra. Vaga generaliseringar formuleras och framförs senare i 
polisförhör. Enligt journalen för den 24 okt "mår CC väldigt dåligt just nu. Mycket ont i 
magen och tar väldigt mycket värktabletter."  Frågan är hur klart CC:s tänkande och 
omdöme är i denna krisfas och om hon klart förmår att skilja på sådant som hänt och icke 
hänt, speciellt som hon utsatts för terapeutens suggestion om sexuella övergrepp. Sedan 
tidigare förekommande uttalanden tjejer emellan om en gammal "äcklig" ridskolechef med 
en ung sambo förvandlas under några dagars som det verkar suggererande och stödjande 
(dvs. inte kritiska) diskussioner flickor och mammor emellan till stora mängder historiska 
sexuella ofredanden, där tydligen just CC nästan jämnt  varit utsatt för ofredanden, medan 
ofredandena av övriga inblandade varit färre och många av ridskolans elever tydligen inte 
drabbats alls. Trots att ofredandena av CC varit så omfattande i mängd och art så beskrivs 
de nästan inte alls utan CC talar mer om hur andra flickor blivit utsatta.  
 
Andra unga flickor och deras mammor som kontaktar eller kontaktas av CC  
verkar påverkas att överta CC:s tolkning att sexuella ofredanden har ägt rum på ridskolan 
och ger stöd åt att CC anmäler för egen del. CC ser själv till att regissera fram 
påverkanssituationer, där hon definierar vad som hänt för mammor och sedan ställs döttrar 
inför en färdig vuxendefinition. CC söker öka antalet fall av ofredande genom att ta kontakt 
med flickor och deras mammor. Socialpsykologiska (gruppsykologiska) processer 
igångsätts där personer påverkas att anpassa sig till det av CC formulerade och genom 
hennes terapeut och terapi den 24 okt införda synsättet. Mycket har pratats, men ytterst lite 
finns dokumenterat från dessa dagar efter den 24 oktober fram till serien av 
polisanmälningar.  
 
Mamman MP uppger i polisförhör 0002-11-14, dvs. nära i tid, att "Någon gång mellan den 
28 -31 oktober berättade CC för MP om att X ofredat henne sexuellt."  Denna 
definition/tolkning har således framförts av CC några få dagar efter terapisessionen den 24 
oktober. Ett så nära tidssamband mellan två uppdykande fenomen (terapeutens suggestion 
om sexuella övergrepp respektive CC:s förstagångstolkning att hon blivit sexuellt ofredad) 
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framstår inte som en tillfällighet utan som en trolig påverkansrelation. Det framgår att 
diskuterandet om sexuella ofredanden tagit mer fart efter att CC själv säger upp sig den 31 
okt, något som antyds av datumen för samtal i det fjärde polisförhöret med CC. Under 
tidsperioden 2-8 nov verkar de sexuella ofredandena formuleras för CC, TS, LS och NP och 
där CC är med i formuleringsprocesserna för de tre andra.  
Därefter företas polisanmälan. Efter polisanmälan den 11 nov så utökas 13-17 nov kretsen 
med SA och EA, medan EJ och kanske fler som tillfrågats av CC inte alls delar de övrigas 
tolkningar.  
 
Som tydligt framgått drabbas tolkningen att CC:s uppgifter om sexuella ofredanden är 
sanna av en mängd svårigheter när den ställs mot materialet i  
polisförhören och mot materialet i behandlingsjournalen, bl.a. motsägelser, vaghet i 
uppgifter och att den dyker upp just efter terapeutens suggestion. Tolkningen att CC:s 
uppgifter om sexuella ofredanden tillkommit genom påverkan från hennes terapeut GG och 
ytterst från terapeutens handledare LP ger en god förklaring till att CC:s uppgifter är vaga 
och generaliserande samt motsägande mellan olika förhör och till avsaknaden av konkreta 
situationer i CC:s uppgifter.  
 
Bedömning i fallet CC. Huvudanmälaren CC:s uppgifter om sexuella ofredanden från X:s 
sida bedöms på grundval av här redovisade och preciserade förhållanden i befintligt 
material som otillförlitliga.  
 
 
Kommentar från X i polisförhör 0002-11-23 till CC:s uppgifter 
I polisförhöret finns enbart en allmän replik från X till CC:s uppgifter (vilket möjligen kan 
sammanhänga med att det är i slutet av förhöret och att det avbryts efter att ha pågått i 3 tim 
och 35 minuter). X säger att han har haft vanliga, normala kontakter med CC, men 
ingenting som kan tolkas som sexuellt. Allt CC har uppgivit i förhör är lögner.   
En skrivelse från sambon YY och X överlämnas till polisen.  Genom att polisförhöret ser ut 
som det gör på denna punkt så klargörs inte X:s version kring de konkreta händelser som 
CC anfört (Gotlands-resan) och kattbegravningen. Här har ju skeenden ägt rum även om de 
inte varit av någon sexuell art.  
 
Genom advokat AA har jag fått några få uppgifter i en skrivelse som  
tyder på att X har en annorlunda version än CC vad gäller de två händelserna.  
 
Ett vittnesmål från den gotländske värden OO kan på annat sätt än den textanalys jag 
presenterat avgöra hur det förhåller sig med den version kring Gotlands-händelsen, som CC 
uppgivit i det första polisförhöret, men sedan inte erinrat sig i de följande förhören. OO har 
inte kontaktats inom förundersökningen, vilket framstår som obegripligt ur 
utredningsmetodisk synpunkt. Ett vittnesmål från denne skulle t ex ha kunnat leda till en 
falsifiering av CC:s uppgifter om Gotlandshändelsen, vilket i så fall borde fått avsevärda 
utredningsmetodiska konsekvenser för resten av CC:s uppgifter.   
 
Skrivelse från YY och X till advokat AA 0002-11-23 
I denna skrivelse beskrivs CC på följande sätt: 
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"Som person är hon mån om att stå i fokus, framhäva sig själv och få mycket 
uppmärksamhet. Hon har en manipulerande läggning och har lätt att "få med sig" 
människor. Hon har en sida att utnyttja andra människor. Hemifrån har hon lärt sig vilka 
sorts människor hon kan ha nytta av. Oftast ekonomiskt. Hon är mycket skicklig på att få 
saker gratis eller till rabatt samt att få andra människor att ställa upp för henne. 
 
Vi har bekostat hennes utbildning, tävlingar och träningar. Hon har haft en bra lön och fått 
tillgång till all vår kompetens och hela vår kundkrets. Hennes elever har ofta blivit hennes 
vänner. Hon har umgåtts personligt med flera. Flera har slutat på regelbundna lektioner i 
ridskolans regi och börjar rida privat hos CC. 
 
CC har berättat om en trasslig uppväxt med separerade föräldrar och många konflikter. 
Hon kom tidigt i kontakt med alkohol och sex genom sin äldre bror. Hon kan vara mycket 
grov i munnen och berättar gärna detaljer om sitt eget sexliv och om vilda fester. Hon 
skryter ofta om vilka män som är attraherade av henne. 
 
Hon har en "snygg fasad" och är tillgjort trevlig och korrekt. Hon är ertappad med rena 
lögner." 
 
Flera av dessa bedömningar är källkritiskt relevanta och ger något stöd åt möjligheten att 
CC "fått med sig" de övriga flickorna i att anklaga X för 
sexuella ofredanden och konstruerat sina egna uppgifter. Andra uppgifter pekar på 
personlighetsdrag som jag återkommer till nedan. Då en konflikt föreligger bör båda 
parternas uppgifter om varandra bedömas med källkritisk vaksamhet och oberoende 
bekräftelser bör eftersträvas för uppgifter som ges betydelse.  
 
Skrivelse från YY och X, ingiven som bilaga 1 och 2 till skrivelse från advokat AA 
0003-01-16 
Detta är en lång kronologisk redovisning och personförteckningar med vissa specifikationer 
för personerna på totalt 32 sidor. Liksom i den förra skrivelsen verkar det vara YY som fört 
pennan, men med X införstådd.  
 
Jag kommer här enbart att ta upp tre aspekter som jag finner  
mycket relevanta ur källkritisk synpunkt. 
 
1. Övertalning från CC att starta islandshästverksamhet och att anställa henne själv 
Under våren 0000 skall CC ofta ha kommit till ridskolan för att tala med X om 
islandshästar och möjligheterna att starta en separat islandshästskola på ridskolan. X 
bearbetades med planer om att finansiera inköp av hästar och att ge CC arbete, vilket 
lyckades. Den relativt oerfarna, okunniga (ännu ej hästskötarexamen) och unga (inte 20 år 
fyllda) CC lyckas påverka en gammal ridledare och företagsledare X att starta en 
verksamhet, bekosta utbildning åt henne och bekosta reklam för verksamheten samt inte 
minst att anställa CC att förestå verksamheten. Snart är även YY med på noterna och driver 
projektet framåt och det är med YY, som CC har kontakterna om turer, lektioner, elever, 
lön m.m.  
YY skriver följande: 
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"Vid denna tidpunkt upplever YY  CC som mycket manipulativ. CC knyter X mera till sig 
och håller mig ifrån planerna. CC och X planerar tillsammans hur idén skall förankras 
även hos YY."  
  
Det är inte svårt att inse att påverkan av de två företagsledarna YY och X att 
med stora investeringar starta upp en islandshäst-verksamhet med henne själv som lärare, 
och utifrån en så svag kunskapsplattform som CC hade, bör ha varit avsevärt svårare och 
krävt mer psykologiskt handlag än att t ex skapa en uppjagad stämning och påverka några 
yngre närstående flickor att omtolka ordinära beröringar till sexuella ofredanden (exemplet 
är här tänkt utan ställningstagande till sanningsvärde).  
 
2. CC:s planer på privat verksamhet 
I skrivelsen redovisas även kronologiskt en mängd indikationer på att  
CC tidigt planerat en egen privat islandshäst-verksamhet avskild från ridskolan, varvid hon 
skulle kunna utnyttja det extra kunnande hon fått genom ridskolan. Redan i ett TV-
reportage oktober 0000 förmedlar CC till tittarna ett intryck av att hon då driver en egen 
verksamhet på ridskolan. Hon pekar där på fyra egna hästar och sex från ridskolan. 
Det framgår hur hon själv eller hennes privata sponsorer efterhand köper in fler och fler 
islandshästar och när hon slutar på ridskolan 31 okt 0002 så har hon nio stycken egna 
islandshästar. Det framkommer även indikationer på att CC planerar starta egen 
verksamhet, tar hand om hästar, knyter elever till sig, ger privatlektioner och tillsammans 
med DD letar efter lämplig gård. Vad som sägs i skrivelsen tillsammans med uppgifter i 
polisförhör med CC och med andra hörda personer leder till bedömningen att det får anses 
säkerställt att CC haft planer på att starta egen verksamhet under nästan hela den tid hon är 
anställd på ridskolan. Det förefaller dock som det inte förelegat någon särskilt fast, 
långsiktig form (genom egen gård eller arrende) för en egen privat verksamhet ännu när 
hon säger upp sig. Det är dock tänkbart att det skulle kunna underlätta en uppstart, dvs. 
skada en konkurrent, att få en av företagsledarna på ridskolan fälld för sexuella ofredanden.  
 
Av skrivelsen framgår t ex för YY vid besök av en privat islandshästägare 
den 16 nov att hästen lämnats för tillridning hos CC på stallet i K. Den 29 nov säger DD till 
YY att "Det enda hon har gjort är att under hösten tittat på olika hästgårdar i trakten 
tillsammans med CC till hennes nya verksamhet."  Det är, märk väl, månaderna närmast 
före anmälan som avses här. Vid rekrytering i liten skala till K eller i större skala till 
verksamhet på en sådan gård skulle det kunna antas underlätta om en konkurrent fått  dåligt 
rykte genom anmälan och kanske fällande dom om sexuella ofredanden.  
 
3. Personlighetsdrag 
Den tredje källkritiskt viktiga aspekten gäller de många händelser i skrivelsen som ger 
indikationer på personlighetsdrag hos CC. Jag skall här mycket kort antyda vad det är 
frågan om för typer av händelser: 
- berättar upprepat hämningslöst om eget sexliv 
- en pojkvän betecknas som ett bra "knullobjekt" så länge 
- framhäver sig själv och sina hästar i ett TV-reportage okt 0000 i  
  reklamfasen för den nya verksamheten för islandshästar på ridskolan 
- försökt beställa mycket material i ridskolans namn i butik, sådant som  
  ridskolan inte har råd med eller behöver 
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- använt den av ridskolan bekostade mobiltelefonen för privat bruk utan 
  att överenskommelse därom förelegat 
- blir attraherad av en av de intagna på kriminalvårdsanstalten i U under en rehabiliterande 
turridning, besöker denne på anstalten och har en sexuell relation. YY påtalar 
olämpligheten i att ridskolans personal beblandas med en intagens känsloliv och särskilt när 
ridningen skulle ske i rehabiliteringssyfte. 
- den 17 juni 0001 rider CC, klädd i ridbyxor med BH-topp och bar mage och rygg, i täten 
för en grupp på 10 st manliga militärer som bokat en turridning - tillrättavisas av X. 
- berättar för YY att hon vid höskörd på gård där hon har hästar varit klädd i liten BH-topp 
och att gårdens ägare kastar lustfyllda blickar på henne. Hävdar att dennes sambo inte alls 
har en sådan sexig kropp som hon själv har.  
- missar att ordna musik till en riduppvisning, vilket hon ansvarat för 
Kan inte acceptera X:s kritik och smutskastar honom inför ryttarna.  
- X har kört CC, NP och EJ till en islandshästtävling med ridskolans lastbil. Vid 
prisutdelning är CC klädd i ridbyxor och BH-top, får kritik av X, gräl och CC anser sig vara 
privatperson och eleverna (från ridskolan) hennes privata elever eftersom de har egna 
hästar. 
- islandshästgruppen får tillgång till en egen lokal, men CC vill använda denna för egen 
räkning och låser den och ger inför YY sken av att det är hon själv som gjort jobbet med 
lokalen. (Detta är ett praktiskt exempel på hur mycket CC i praktiken brydde sig om 
flickorna i islandshästgruppen) 
- kommer för sent en morgon sommaren 0002 och berättar för X följande: 
"ursäkta att jag är sen men Olle ville ha en avsugning". 
- skall hjälpa eleven EE och går efter ett verktyg men kommer inte tillbaka, varvid EE går 
till kontoret ser CC sittande pratande i stolen alldeles intill X. 
CC kommer då på att hon är försenad till en lektion och ber X hjälpa EE. 
I detta fall glömmer CC bort både verktyget och lektionen för att vara social med X och har 
satt sig i en av tre stolar som var närmast X.  
- missar att ta febern på sjuka hästar enligt överenskommelse en dag 
- arbetar privat med två tillridningshästar och kräver sjuklön av ridskolan samtidigt 
 
Att dessa uppgifter (förutsatt rimlig säkerhet) ger bilden av en inte särskilt ordinär 
personlighet torde stå klart. Här syns benägenheter att dra till sig uppmärksamhet, att 
chockera, att fokusera på sexualitet, att inte ta ansvar, egocentrisk hållning, att uppträda 
bedrägligt, att låta egna impulser få företräde framför arbetets krav. Jag återkommer till 
förteckningen även i samband med frågan om indikationer på personlighetsstörning nedan.  
 
Det bör tilläggas att det av skrivelsen även framgår att CC den 26 okt 0002 kommer in i 
stallet till YY och TT och "säger att hon mår allmänt dåligt", vilket väl stämmer med 
terapijournalen för den 24 okt-besöket.  
 
Vad gäller händelser kort före anmälan från CC hävdas följande i skrivelsen. 
 
2 nov 0002 äter CC middag hos familjen LT/EJ och informerar då om sin  
nya verksamhet. 
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3 nov åker CC till en tidigare elev på ridskolan ET och håller lektion. EJ följer med och EJ 
tillfrågas om hon inte vill flytta sin häst till stallet i K. 
 
5 nov håller YY möte med islandshästägare och CC:s efterträdare AR och BO presenteras 
på  mötet. Härvid berättar LT från middagen med CC att denna berättat att hon skall starta 
egen verksamhet.  
 
5-6 nov jagar YY sin f.d. anställda CC per telefon då ridskolan fortfarande inte fått 
redovisning, pengar samt söker uppgifter om halvfodervärdar samt vill ha tillbaka nycklar 
och mobiltelefon. En lapp lämnas på CC:s dörr i bostaden men CC ringer inte tillbaka.  
 
7 nov får YY tag i CC per telefon och mobiltelefon, redovisning +del av pengar och 
nycklar lämnas vid lunchtid. CC framför härvid att hon vill ha 100 kr/månad och häst för 
"hantering" av ridskolans unghästar som går i en hage intill stallet i K. Ridskolan betalar 
redan gårdens arrendator för hästarnas vistelse. YY tycker det är fel att i efterhand komma 
och kräva detta. Dock framgår att CC redan tagit pengarna (hur nämns inte).  
 
CC frågar varför X säger att det är kvarka på H och detta skulle ha smittat ridskolan. YY 
meddelar att det måste vara ett missförstånd. CC står på sig och undrar om hon har 
"straffats" för hon slutat. YY diskuterar inte med CC utan säger att det är skitprat och inget 
som har med hennes avbrott i anställningen att göra. När YY berättar om AR som skall 
börja på ridskolan kan CC inte bortse från att hon är duktig men nämner henne som en 
"sämre ryttare" lite bittert. Ganska kylig stämning enligt YY.  
 
7-8 nov hämtar CC sina saker och berättar att DD skall betala YY de  
resterande pengarna och så blir det.  
 
Parallellt med den utveckling som beskrivits ovan sker som framgår av polisförhören med 
CC och andra en intensifiering av diskussionen om 
sexuella ofredanden från X och det verkar vara den 8 nov som det överenskoms om att 
anmäla X. Enligt YY:s uppgifter uttalar CC dagen före, den 7 nov, tanken att "hon har 
straffats för hon slutat" genom ryktesspridning från X:s sida och eftersom uppkomsten av 
den felaktiga uppgiften inte klaras ut kan det verka som CC lämnar samtalet i tron att X 
faktiskt spridit rykten om K och kvarkan. Detta öppnar för att anmälan av X möjligen 
skulle kunna vara en motaktion/hämnd och där CC inte heller skulle behöva känna skrupler 
för att lämna falska uppgifter då ju X enligt hennes uppfattning spridit falsk uppgift. Det 
kan även vara så att för CC:s del kan det falska kvarkaryktet ha funnits med i bilden under 
hela den sociala intensifieringsprocessen kring att X skulle ägnat sig åt sexuella 
ofredanden. Det framgår inte hur länge CC känt till ryktet. 
 
Skrivelse från YY och X 0004-03-04 
Det klargörs i skrivelsen att YY hade större del i utbildningsplanerna för CC och 
uppbyggnaden av islandshästprojektet än X genom sitt administrativa ansvar. YY hade lika 
stor delaktighet i beslutet som X och har varit delägare ända sedan aktiebolaget bildades.  
 
Det klargörs att CC har haft sin arbetsplats bland islandshästarna och fick tidigt en egen 
mobiltelefon för att sköta alla sina kontakter med elever och företagsledarna. "Besöken på 
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kontoret måste ses som rent sociala och hade lätt kunnat kortas ned eller undvikas av CC."  
Detta bör ställas i relation till CC:s uppgifter om att hon ansträngt sig för att undvika 
kontakt med X.  
 
Det klargörs angående CC:s påstådda telefonsamtal på X:s kontor att CC har en egen 
mobiltelefon som ridskolan betalar samt att CC även hade tillgång till och använde YY:s 
kontor. Det fanns alltså flera möjligheter att undvika att ringa från X:s kontor. Dessutom 
hävdas att 
"Framför skrivbordet där telefonen står finns ett stort fönster till ridskolans bilparkering. 
Kontorsdörren är dessutom olåst och folk passerar hela tiden och befinner sig ofta därinne. 
Att tro att X gjort sig skyldig till det som beskrivs på s 11 utan att någon märkt det är 
uteslutet."  
Skrivelsen sätter här fingret på en stor brist i utredningen, nämligen bristen på 
dokumentation av fysiska förhållanden i form av skisser kring rumsliga förhållanden, foton 
och videoinspelningar. En enkel simulering av vad som skulle ha tilldragit sig på kontoret 
verkar inte ha gjorts.  
 
Det hävdas att "CC var själv pådrivande om resan till Gotland. Bl.a. tittade hon på hästar 
till en kompis i Sverige. YY kollade också med CC om det var ok att hon inte följde med. 
Det skulle enl CC vara utan problem."   
Det hade enligt detta varit lätt för CC att undvika att åka med X till Gotland.  
 
Det framgår hur CC räknat fel på utrustning typ sadlar till en tur med islandshästar på 
annan plats. CC hade hävdat att sadlarna skulle räcka. CC kunde inte ta att hon gjort fel - 
enligt skrivelsen. Detta är ytterligare en händelse som bestyrker CC:s personliga 
egenskaper som antytts i en längre förteckning av händelser ovan.  
 
Det klargörs att "CC haft alla kontakter beträffande turer, lektioner, lön m m med YY. Så 
har det varit hela tiden." "CC:s schema över lektioner har löpt och varit i stort sett samma 
hela tiden."  
"Ang turer utöver detta har vi fler ledare om CC velat vara ledig. Till YY har hon anmält 
vilka dagar och tider hon velat vara ledig och när hon varit tillgänglig. Många turer och 
lektioner har CC bokat in själv och sedan har YY och CC stämt av tillsammans. X har 
överhuvudtaget inte haft med detta att göra. Möjligen har han lämnat någon lapp när CC 
fått ett telefonsamtal och de bett henne ringa upp."  
 
Dessutom påpekas att CC inte skött mockning eller regelbundna utfordringar till hästarna, 
vilket stallpersonal utfört. Vissa perioder har hon gett hästarna kvällsmålet efter lektionen 
och tunga lyft har eleverna hjälpt henne med. 
 
Med sådana arbetsledningsförhållanden torde det vara svårt att som CC hävda vad soms 
står på sid 22 i förundersökningen (första polisförhöret): 
"Jag har nio hästar dom föder man inte utan pengar. Det har han utnyttjat i många fall 
genom att styra med mig hela tiden dit han vill va. För han vet att jag säger bara ja och det 
var väl dumt men så vart det från början." 
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Om CC:s uppgift i förhöret jämförs med uppgifterna om administrativa och 
arbetsledningsmässiga förhållanden kring verksamheten, vilket noga borde utretts i 
förundersökningen, så framstår CC:s uppgift ovan som en känslomässig upplevelse eller 
fabulering snarare än som en korrekt beskrivning av faktiska förhållanden i 
arbetsledningen. Denna svepande uppgift bör jämföras med de svepande uppgifterna om 
sexuella ofredanden. Jämförelsen är källkritiskt relevant - det är möjligt att CC har svårt att 
hålla sig till faktiska förhållanden även vad gäller påståenden om sexuella ofredanden. 
Exemplet ger upplysning om hur verkligheten kan hanteras i CC:s medvetande. En allmän 
reflektion kan vara att det är en vedertagen princip i vårt samhälle att man skall utföra ett 
arbete för att få lön. 
 
I det andra polisförhöret med CC hävdas att X slickat sig mellan två fingrar. 
I skrivelsen från YY och X kommenteras detta på följande sätt: 
"Det här är uteslutet med tanke på X:s arbete som är smutsigt. Han mockar, är i verkstaden 
och kör traktor. Alltid väldigt smutsig om händerna. Ofta med olja och liknande." 
Denna kommentar visar exempel på hur förundersökningen underlåtit att klargöra 
verksamhetens innehåll. Därigenom blir påståenden om ofredande inte kritiskt prövade i 
förhållande till verksamhetens faktiska innehåll.  
 
I skrivelsen påpekas till sist följande:  
"De stalltjejer som rider ponny och storhäst vistas mycket mer i stallet än de som gjort 
anmälan. De vistas dessutom i stora stallet där X befinner sig oftast och där han har sitt 
kontor. De har mer kontakt med X och träffar honom också oftare." 
Det är en källkritiskt central fråga varför det inte finns några anmälningar 
från den majoritet av flickor som har haft mest kontakt med X. Hur kan  
detta förhållande tolkas?  
 
En närliggande tolkning är att anmälningarna i islandshästgruppen är felaktiga utifrån en 
eller flera av de grunder för detta som framskymtat i materialet. Det är t ex möjligt att X 
betett sig likadant i de två grupperna, men att flickornas tolkning i början av november 
0002 blivit en annan i islandshästgruppen genom påverkan från CC. Om CC i stället varit 
en inflytelserik ledare som kunnat påverka till omtolkning av vad som skett i den stora 
gruppen, så kunde kanske ett knippe av anmälningar ha kommit därifrån och inga från 
islandshästgruppen?  
 
En annan möjlighet är att X skulle ha inriktat sig och disciplinerat sig på så sätt att han 
enbart ägnat sig åt sexuella ofredanden i den lilla islandshästgruppen. Det saknas dock 
uppgifter om varför det skulle vara på det viset. I detta fall råkar den anmäldes sambo 
dessutom vara den andre företagsledaren och X har god anledning räkna med att uppgifter 
om sexuella ofredanden läcker fram till henne. De nära och frekventa kontakterna mellan 
sambon YY och huvudanmälaren, den påstått mest utsatta flickan och ridledaren CC, 
innebär en stor risk för upptäckt vad gäller att ge sig på just CC och henne närstående 
flickor. Ofredanden borde dessutom lättare försvinna i mängden i en stor grupp.  
 
Strategiskt verkar det därför olämpligt av X att välja CC och henne närstående flickor som 
objekt för ofredanden, dvs. X borde inte valt att ägna sig åt ofredanden i islandshästgruppen 
och speciellt inte gentemot den sexuellt mycket talföra CC? 
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En tredje möjlighet är att X ägnat sig åt sexuella ofredanden i båda grupperna, men att 
saken mörklagts genom en för förundersökarna dold överenskommelse mellan alla 
inblandade flickor i den stora gruppen att inte säga något om saken och inga andra hörda 
personer har därigenom någonsin fått veta om detta? Att det inte skulle läckt fram uppgifter 
i en sådan situation ter sig orimligt och ridskolan anges totalt ha storleksordningen 500 
elever. Att en 56-årig mans sexuella intressen ofta är betydligt mer begränsade än vad unga 
flickor med livskraftig sexualitet är benägna att tolka in i blickar, gester eller beröringar bör 
också vägas in vid en kritisk granskning.  
 
Det rimligaste torde vara att tänka sig att X uppträtt på likartat sätt mot  
flickor i den stora och i den lilla gruppen. Att medvetet riskera att stöta bort flickor genom 
sexuella ofredanden torde inte vara ekonomiskt tilltalande i en intäktsberoende verksamhet. 
I många andra verksamheter med chefer som ofredar sexuellt drabbas cheferna inte 
ekonomiskt, men här är förutsättningarna annorlunda.   
 
Skrivelse från YY och X till advokat AA 0004-03-26 
I en kort skrivelse 0004-03-26 till adv0kat AA anger YY tre tänkbara grunder för en 
anmälan från CC mot X. 
 
"- Ekonomi, skadestånd - egen vinning 
- Hämnd för konflikter med X. CC hade svårt att rätta till egna brister. 
   Ålder. 1:a jobbet. 
- Ojämn uppmärksamhet. CC hade behov av att "stå i centrum" och ville få 
  uppskattning. Detta skedde mer i början av verksamheten. " 
 
Det kan anmärkas att samtliga tre faktorer enligt min erfarenhet kan förekomma uttalade 
eller belagda i vittnesmål i fall med påstådda sexuella övergrepp, där det föreligger stora 
källkritiska problem i övrigt.  
 
Frågan om personlighetsdrag hos CC 
De bedömningar och iakttagelser kring inträffade händelser samt fenomen i polisförhören 
med CC, som rapporterats ovan, kan om de är korrekta, innebära någon grad av s k 
histrionisk personlighetsstörning, vilken har som ett centralt fenomen att vilja vara i 
centrum för uppmärksamheten. Som framgår nedan kan förekomst av en sådan störning 
vara relevant för tillförlitlighetsbedömning respektive att förklara uppkomst av uppgifter, 
varför jag här skall något antyda förekomst och vanliga beteenden.   
 
Denna störning omfattar enligt Nolen-Hoeksema (2001) cirka 1-2 % av befolkningen och 
förekommer övervägande bland kvinnor. Ottosson (2000) refererar till en amerikansk 
undersökning som anger prevalensen av personlighetsstörning till 9,3% och vanligast var 
histrioniska och anankastiska (tvångs-) störningar. Enligt Ottosson har patienter på 
psykiatriska mottagningar personlighetsstörningar i 60-80% av fallen. Termen histrionisk 
kommer av det grekiska ordet för skådespelare. Förr användes termer som "hysteroid 
personlighet".  
 
Psykiatriprofessorn Ottosson (2000) beskriver i sin lärobok en del vanliga 
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beteenden hos histrioniska (hysteroida) personligheter. Han nämner t ex följande: 
- affektlabilitet och sökande efter spänning och aktiviteter som drar uppmärksamhet till den 
egna personen 
- reaktionerna på smärre händelser är överstarka 
- förförisk 
- uppfattningen av omvärlden är oskarp och en histrionisk person samlar mer på intryck och 
upplevelser än på kunskaper 
- förmågan till kritiskt tänkande är bristfällig 
- relationerna är instabila 
- manipulativt beteende 
- tendens att se mänskliga relationer i ett erotiskt perspektiv 
- relationen till personer av motsatta könet får ofta en erotisk färgning 
- tendens att utveckla somatiserings- och dissociationssyndrom, vilka är vanliga i vården; 
Ottosson (s 412) påpekar att  somatiseringssyndrom utvecklas främst hos personer med 
osjälvständiga och histrioniska drag.  
Enligt Nolen-Hoeksema (2001) gör gruppen av histrioniker "more medical visits than the 
average person", dvs. ligger över genomsnittet i medicinska besök. De söker ofta för 
depression eller ångest.  
 
I manualen för det psykiatriska diagnossystemet DSM IV (American Psychiatric 
Association, 1994) finns likartad beskrivning som hos Ottosson. 
En i detta sammanhang inte ointressant formulering är följande: 
"If they are not the center of attention, they may do something dramatic (e. g., make up 
stories, create a scene) to draw the focus of attention to themselves." 
(Om de inte är i centrum för uppmärksamheten kan de göra något dramatiskt, t ex hitta på 
historier, skapa en scen) för att dra uppmärksamhetens fokus till sig själva.) 
 
Jämförs de drag som Ottosson nämner med tidigare återgivna uppgifter om beteenden hos 
CC och inträffade händelser med CC som aktör så verkar en hypotes om histrionisk 
personlighetsstörning eller i vart fall drag i denna riktning få avsevärt stöd.  
 
I detta fall får hypotesen om histrionisk personlighetsstörning visst stöd även av 
terapijournalens beskrivningar av somatiska symtom och av hur sådana symtom släppt eller 
försvunnit efter att CC slutat arbeta på ridskolan. Terapeuten bedömer i polisförhöret att 
hon "byggt upp en otrolig spänning i sin kropp"(som sjukgymnast bör terapeuten vara 
sakkunnig i detta till skillnad från avsaknaden av skolning i psykologi). Somatiska problem 
som kan hänföras till inträffade skador bör inte anföras här. CC:s manipulativa/ingripande 
uppträdande i samband med den snabba tillkomsten av ett knippe av anmälningar framgår 
ytterligare av det följande materialet. Att CC gjort egna sexuella uttalanden (som skapat 
uppmärksamhet) har hon själv och andra uppgivit.  
 
Möjligheten finns att i flera avseenden källkritiskt anmärkningsvärda påståenden från CC 
om sexuellt ofredande kan ha uppkommit genom överdrivna reaktioner på ordinära 
mellanmänskliga händelser, t ex triviala beröringar, och genom benägenhet att tolka sådana 
händelser i ett erotiskt perspektiv samt genom oskarpt uppfattande av omvärlden och 
genom brister i kritiskt tänkande. Att CC mådde psykiskt mycket dåligt och terapeutens 
suggestioner om sexuella övergrepp kan ha förstärkt sådana tendenser. Att göra anmälan 
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om sexuella övergrepp innebär också ofta att få mycket uppmärksamhet. Detta kliniskt 
orienterade resonemang bör, även om det har avsevärt stöd i materialet i det aktuella fallet, 
ses som tentativt (påstående på försök/ hypotes) utifrån befintliga uppgifter.  
 
Det har inte funnits möjlighet till en samtalsmässig klinisk-psykologisk bedömning av CC 
från min sida i detta fall utan här kan en bedömning grundas enbart på befintliga 
dokumentuppgifter. Terapijournalen är tunn vad gäller anamnes-information och innehåller 
inget försök till diagnostik av personlighetsstörning (den aktuella terapeuten - i första hand 
sjukgymnast - har knappast sådan kompetens). Det bör även påpekas att personer med 
histrionisk personlighetsstörning självfallet liksom andra kan bli utsatta för faktiska 
sexuella ofredanden. Hypotesen innebär således enbart att påvisa en möjlig alternativ 
förklaring till uppkomsten av otillförlitlighetsbedömda uppgifter och till det pådrivande 
agerandet gentemot de övriga anmälarna/målsägandena. CC:s lämnade uppgifter är enligt 
källkritisk analys otillförlitliga oavsett vilken personlighet hon har.  
 
Att CC:s uppgifter inte kan bedömas som tillförlitliga avgörs som framgått i detta fall på 
andra källkritiska grunder vid en noggrann granskning av vad hon sagt i polisförhören och 
vid jämförelser/motsägelser mellan CC:s uppgifter och andra hörda personers uppgifter. 
För denna bedömning saknar frågan om personlighetsstörning eller dess art betydelse i 
detta fall. Dock kan allmänt konstateras att histrionisk personlighetsstörning ökar risken för 
otillförlitliga uppgifter, vilket bl a. framgått av citatet från DSM IV ovan.  
 
Målsäganden TS 
Polisanmälan och första förhörsprotokollet för TS är daterade 0002-11-14, dvs. tre dagar 
efter anmälan och polisförhör för målsäganden CC. Förhöret föreligger inte i dialogutskrift 
vilket mycket försvårar källkritisk granskning 
av målsägandens uppgifter och ur källkritisk synpunkt bör detta slag av material avvisas då 
det är förändrat av den som  gjort förhöret. Det förtjänar att utredningsmetodiskt påtalas att 
det första polisförhöret anges ha omfattat 55 minuter och här sammanfattas med en text  på 
cirka 1 och 2/3  sidor (inte fullt två sidor). Det andra polisförhöret 0003-06-25  anges ha 
omfattat 35 minuter (avslut anges till 11.35, vilket nog är felskrivning av 12.35, om inte 
startpunkten är felskriven; ett förhör kan inte avslutas innan det börjat) och sammanfattas 
på 2/3 sida text. Som jämförelse kan nämnas att dialogutskriften av det första förhöret med 
CC omfattar 15,5 textsidor utifrån 50 minuters förhör. Texterna utgör mycket starka 
sammandrag och varken ställda frågor eller svar framgår tydligt och det finns anledning 
räkna med bortfall, förändringar och omformuleringar i detta slag av förhörsprotokoll. 
Exempelvis kan ledtrådar från förhörsledare bortredigeras, språkliga osäkerhetsmarkeringar 
i svaren falla bort och motsägelser och vagheter i svar kan vara bortredigerade.  
Vad som skrivs i ett sammanfattningsprotokoll kan i hög grad vara en  konstruktion av 
utredaren, t ex genom selektivt urval och logiska tillrättalägganden. Den misstänkte kan bli 
missgynnad genom bortredigering, redigering och avsaknaden av objektiv dialogutskrift 
eller inspelning.  
 
Den enda konkreta situationen som beskrivs påstås ha inträffat den 8 nov i dörröppningen 
till stallbyggnaden. "X kramade då trots att TS försökte undvika detta om TS och höll kvar 
henne i sin famn. TS sade genast att hon ringt efter sin mor samt att denna väntade utanför 
stallet. X svarade då ´Vad är det med det då?´ X släppte sedan taget om TS."  
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Vad gäller tidsplaceringen bör påpekas att händelsen skall ha inträffat den 8 nov, dvs. i 
slutet av den intensiva period av samtal den 2 - 8 nov, då flickor och mödrar med CC 
diskuterar att polisanmäla X. Det kan röra sig om att allt som X då företar sig tolkas med 
sexuellt sökarljus och risken för perceptuell distorsion (förvrängd varseblivning) och 
snedvriden tolkning och snedvridet minne är avsevärd i det klimat som råder. Det går inte 
att se exakt hur beskrivningen av den påstådda händelsen framkommit i ett sammandrag, t 
ex om beskrivningen varit spontan och någorlunda likalydande eller om förhörsledaren 
medverkat vid uppkomsten av beskrivningen. Om förhörsledaren inte medverkat vid 
uppkomsten och beskrivningen ovan är spontan, så kan det röra sig om en verkligt inträffad 
händelse. I beskrivningen ingår t ex ett förlopp, egen reaktion och referat av vad både TS 
själv och X skall ha sagt. Det är dock möjligt att konstruera detta slag av inte särskilt 
komplex beskrivning utan att det föreligger någon inträffad händelse och tidspositionen den 
8 nov ökar risken för att det kan vara en konstruktion. Som redan antytts bör dock 
beskrivningen ur strikt källkritisk synpunkt avvisas, då det inte är känt exakt vad 
förhörsledaren respektive flickan uttalat. Tidspositionen och risken för påverkan ger 
ytterligare grund för avvisande.  
 
Övriga uppgifter  från målsäganden i sammanfattningsprotokollet refererar inte till konkreta 
situationer och har en generaliserande karaktär samt uppvisar en del likheter med de 
uppgifter som lämnats av målsäganden CC. Till  likheterna med CC:s uppgifter hör t ex att 
det förekommer ett flertal vaga generaliseringar, att de sexuella ofredandena skall ha börjat 
för cirka två år sedan, att TS försökte liksom CC undvika X, att X "blev mer och mer 
närgången" (samma språkliga uttryck som CC enl. protokoll), att ofredanden skulle ha skett 
då andra närvarande tittade bort, att smekning av lår förekommit, att X kört upp handen 
under TS:s tröja och smekt henne (samma skall ha skett för CC), att X skall ha gjort gester 
som TS gett sexuell tolkning (pussa i luften, sticka ut tungan och härma att han slickade; 
liknande tolkningar rapporteras av CC).  
 
En begrundansvärd uppgift är följande: 
"Om de närvarande vände bort blicken kunde X smeka TS på stjärten eller på lårens utsida 
samt utmed insidan av låren." 
Detta förutsätter att X skulle ha haft sin uppmärksamhet på två eller ännu flera håll 
samtidigt, dels på den/de närvarandes blickriktning/ar/ och dels inriktad på att smeka 
flickan TS. Från uppmärksamhetsforskningen (se t ex Reisberg, 2010) vet vi att en 
människas uppmärksamhetsresurser är begränsade och det vållar svårigheter att utföra flera 
uppgifter samtidigt. Detta är som alla vet t ex ett skäl till att det kan sitta skyltar i bussar om 
att man inte får samtala med föraren när fordonet rullar. Det ter sig även som en stressande 
situation för X att behöva hålla kontroll på en eller flera andra personers blickar, medan han 
samtidigt skall ta ut det sexuella nöjet av att smeka TS. Att anseendet och ekonomin för 
honom själv och företaget står på spel är också något X inte kan vara omedveten om. Det 
TS här beskriver ter sig föga realistiskt och beteendet påminner om vad någon enstaka 
tonårspojke skulle kunna tänkas någon gång göra mot en ung flicka (TS är 16 år under år 
0002) och det är möjligt att idén kommer från det hållet.  
Inte ett namn nämns på vilka som skall ha varit närvarande och ingen konkret situation 
beskrivs. Källkritiskt bör uppgiften även därför avvisas.  
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Det framkommer inte alls av förhörsprotokollet att frågor skulle ha ställts om huruvida TS 
talat med och påverkats av målsäganden CC före förhöret. Av uppgifter från CC är det dock 
känt att samtal ägt rum, där X:s sexuella ofredanden diskuterats. Detta innebär att det finns 
minst två möjliga tolkningar av likheterna mellan uppgifterna från CC respektive TS. Den 
misstänkte kan tänkas ha betett sig likartat mot båda under lika lång tidsperiod och båda har 
under lika lång tidsperiod sökt undvika X, men ändå drabbats, eller flickorna har påverkat 
varandra till konstruerade uppgifter, t ex kan TS ha övertagit uppgiftsidéer från CC, men 
även påverkan i andra riktningen eller gemensamt tillskapande av uppgifter i samtal är 
möjliga uppkomstbetingelser.  
 
Den bristfälliga dokumentationen (enbart tillrättalagt sammanfattningsprotokoll och mycket 
bortredigerat material), de vaga och generaliserande uppgifterna utan konkreta situationer, 
möjligheten av påverkan från CC och de avsevärda likheterna mellan CC:s och TS:s 
uppgifter och tolkningar innebär att påståendena om sexuellt ofredande i förhöret bör 
källkritiskt avvisas.  
 
Förhörsledaren verkar inte alls ha efterfrågat vad TS kan ha iakttagit beträffande andra 
flickor, inklusive CC. Däremot har CC i sina förhör gjort generaliserande uttalanden om 
vad hon anser sig ha iakttagit beträffande TS. 
Den i första förhöret med CC påstådda händelsen där TS frågat om hon fick låna en 
klippmaskin (s 10-11) har inte TS alls berört enligt förhörssammanfattningen. I övrigt 
refererar inte CC till någon konkret händelse rörande TS.  
 
Av det andra polisförhöret 0003-06-25 med TS framgår bl.a. följande. 
"Ryktet att X skulle vara gubbsjuk har TS hört men då ej vetat anledningen till."   (försäger 
sig, logiken inte möjlig om hon varit utsatt)  
Detta upplyser om att det funnits vaga rykten kring X. Det framstår som anmärkningsvärt 
att TS inte anser sig ha vetat anledningen om hon själv 
varit utsatt i 2 år? Detta påstående tyder på att TS själv inte varit utsatt för sexuella 
ofredanden. Personer som lämnar falska uppgifter kan på ett eller annat ställe, vilket i detta 
exempel framgick, råka försäga sig. Det är därför viktigt med full dokumentation av vad 
som sagts, vilket inte föreligger i de båda förhören.  
 
I det andra polisförhöret hänvisas till en händelse den 13 nov, som TS i det  
första förhöret skulle ha glömt att nämna. Det anges inte i förhöret vari 
händelsen skulle ha bestått, vilket väl får betraktas som en dokumentationslapsus, som lätt 
uppkommer när inte dialogutskrift görs.  Dessutom borde självfallet kritiskt uppföljande 
frågor kring denna påstådda händelse (förmodligen avses den påstådda "ska vi knulla"-
händelsen) ha ställts, något som inte verkar ha skett.  
 
Det framgår av det första sammanfattningsprotokollet att TS "försökte undvika X för att 
slippa bli utsatt för dessa närmanden". Dock saknas helt konkret beskrivning av hur påstått 
undvikandebeteende skulle ha gått till. 
 
Ur utredningsmetodisk synpunkt bör anmärkas att det i förhören med TS inte verkar ha 
gjorts några ansträngningar att klarlägga  arbetsschema för TS och vid vilka moment och 
vid vilka tidpunkter respektive konkreta platser som de påstådda sexuella ofredandena skall 
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ha ägt rum. Inte heller verkar förhören ha inneburit försök att klargöra vilka som skulle ha 
varit i närheten när de påstådda sexuella ofredandena ägt rum. Inte heller har försök gjorts 
att klargöra vem/vilka TS samtalat med om de påstådda sexuella ofredandena och med 
vilket innehåll i samtalen. Försök till kritisk prövning av lämnade uppgifter verkar inte ha 
skett i polisförhören med TS.  
 
Även de grava bristerna i dokumentation, utredningsmetodik och kritisk prövning leder till 
bedömningen att de uppgifter som anförs i sammanfattningsprotokollen bör avvisas ur 
tillförlitlighetssynpunkt. Detta sätt att "utreda" innebär angrepp på rättsäkerheten (Heaton-
Armstrong & Wolchover, 1999, och forskning kring samtalsminne t ex av mig själv, pekar 
på de problem enbart sammandrag ger upphov till).  
 
Bedömning av fallet TS. På ovan redovisade och preciserade grunder bedöms TS:s 
uppgifter om sexuella ofredanden som otillförlitliga.  
 
Kommentar från X i polisförhör 0002-11-23 till TS:s uppgifter 
X ger vissa kommentarer kring TS:s personlighet. Bland annat anser X att det i början var 
mycket problem med TS, att hon misskötte hästen, att hon blev ovän med flera i stallet, att 
hon ljög mycket. X anser också att TS tidigare under åren har varit väldigt växlande i 
humöret, ibland glad, ibland ledsen. Han har flera gånger hittat henne gråtande i stallet.   
 
Ur klinisk psykologisk synpunkt antyder X:s iakttagelser (om de är korrekta) att det här 
skulle kunna vara frågan om någon form och grad av affektstörning, vilket kräver en mer 
ingående klinisk bedömning för säkerställande. I sådana störningsbilder kan förekomma 
inslag av bristande verklighetsrelaterande, varför saken kan vara  av intresse för förklaring 
av tillkomst av uppgifter. Möjligheten finns dock att gråten har samband med tillfälliga 
livshändelser eller en övergående kris.  
 
Vad gäller att TS "ljög mycket" hade det varit lämpligt av utredaren att följa upp och 
begära preciseringar från X rörande arten av lögner och konkreta exempel. Om en person 
har lögnbeteende inom sin handlingsrepertoar så är det av källkritiskt intresse, något som 
torde vara en utbredd inställning hos 
gemene man. Det torde vara få försäljare som påkommits med lögn som lyckas sälja något 
till samma kund en gång till. De flesta är klara över att 
redan en enda lögn utgör en tung indikator på otillförlitlighet.  
 
X hävdar även att TS arbetat mycket som fodervärd åt en häst ägd av CC och uppställd där 
CC bor tills det skar sig mellan dem i september 0002.  
 
Beträffande beröringarna så hävdar X följande: 
1. han lade vid ett tillfälle händerna på hennes axlar 
2. han har tidigare tagit henne om axlarna och försökt trösta henne när han hittat henne 
gråtande i stallet 
3. möjligen kan han ha gjort en rörelse med munnen som en puss i luften mot henne, någon 
gång, men absolut ingenting annat, eller något som kan missuppfattas 
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X har inte i polisförhöret konfronterats med den påstådda "ska vi knulla"-händelsen, då den 
inte rapporterats av TS i polisförhöret och ingen komplettering gjorts av TS under den 
vecka som förflutit. De av X själv rapporterade handlingarna förefaller ingå i en 
normalvariation av handlingar människor emellan och kanske något mer mellan vuxna och 
barn i vår kultur.  
 
Det framgår av X:s uppgifter att TS tillsammans med sin mor skall ha varit hemma hos X 
(medan denne var hemma) och städat X:s bostad den 22 november, dvs. dagen före 
polisförhöret med X. TS har därmed inte uppvisat något undvikande gentemot X vid detta 
tillfälle.  
 
Målsäganden LS 
Förhöret har genomförts 0002-11-14, dvs. tre dagar efter polisanmälan från CC, och görs 
samtidigt med att systern TS förhörs av en annan polis. Det anges ha omfattat 53 minuter 
och sammanfattas på mindre än 2 textsidor. Principer för urval respektive bortval av 
material anges inte. Som jämförelse kan nämnas att det första polisförhöret med CC på 50 
minuter innebar en dialogutskrift på 15,5 sidor. Den misstänkte kan ha missgynnats av 
redigering, bortredigering och frånvaron av dialogutskrift.  
 
LS är syster till den föregående målsäganden TS och har som tidigare framgått även 
samtalat med CC före anmälan. Vilka samtal som ägt rum och med vilket innehåll berörs 
dock inte i förhörsutskriften. Att samtal före anmälan ägt rum med CC, med systern TS och 
med modern MQ framgår dock av annat material. 
 
Den knapphändiga dokumentationen innebär att det inte går att avgöra i vilken utsträckning 
som förhörsledaren medverkat till uppkomsten av de 
uppgifter som finns i det starka sammandraget.  
 
Det finns i förhöret omnämnt endast två konkreta situationer under sommaren 0002 då X 
skall ha uppträtt på följande sätt, när LS satt i förarsätet på sin bil på gården på baksidan av 
stallet. 
"Vid tillfället kom X fram och växlade några ord varefter han satte sig på huk framför 
henne och lade båda sina händer över hennes båda lår och klämde på låren. Tillfrågad om 
X sade något vid tillfället uppgav LS att hon ej kom ihåg. LS drog in benen och åkte 
därefter därifrån." 
I polisförhöret med X bekräftar denne att han lagt sina händer på LS:s ben 
vid detta tillfälle.  
 
Den andra situationen är inte tidsplacerad och anges ha ägt rum i en korridor på ridskolan. 
"X tog tag med båda händerna i midjan på henne och sade något i stil med ´att du borde 
lägga på dig lite´. " Detta kan vara en korrekt 
beskrivning, men är även lätt att minnas fel, t ex genom sammanblandning med andra 
händelser, eller i sin enkelhet lätt att mentalt konstruera.  
 
Vad gäller LS:s övriga uppgifter är de vaga och generaliserande. Vid flera olika tillfällen 
påstås att X skall ha sagt "skall du med in på kontoret och ta en snabbis". Denna uppgift är 
likartad påståenden från CC (första förhöret sid 10 "hej ska vi gå och pippa lite hör, kom 
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igen då CC en snabbis då"). Det kan påpekas att ordet "snabbis" kan förekomma även i 
andra betydelser än snabbt sexuellt umgänge, t ex att fixa ett papper på ett kontor, snabb 
fråga etc. LS hävdar även liksom CC att X vid flera tillfällen "räckt ut tungan och gjort 
slickande rörelser mot henne". Agerandet "har skett vid så många tillfällen att hon ej kunde 
redogöra för vilken tid eller exakt plats de olika ofredandena skett". Vad jag förstår rör det 
sig om upprepade sexuella tolkningar av X:s beteenden från LS:s sida. 
Att det förekommer likheter mellan uppgifter från CC respektive LS kan även i detta fall 
tolkas som att X uppträtt likartat mot dem var för sig eller tänkas ha uppstått genom de 
samtal som förekommit före anmälan, t ex genom att LS tagit till sig uppgifter och 
tolkningar från CC. 
 
LS uppger sig inte ha sökt undvika X och beskriver inga konkreta undvikandebeteenden 
från sin sida under den tid som de sexuella ofredandena påstås ha pågått.  
 
Vad jag förstått vistades LS som praktikant 3 dagar i veckan under en månad våren 0002, 
troligen mars månad, och var anställd som turledare på sommaren. Det framstår som 
anmärkningsvärt att hon under dessa korta tider år 0002 skulle ha hunnit bli ofredad vid så 
"många tillfällen" som hon uppger och ändå den 14 nov har så lite konkreta uppgifter om 
dessa tillfällen. Även den påstådda monotonin i X:s  beteende ter sig anmärkningsvärd: "LS 
uppgav vidare att det var snarare regel än undantag att X gjorde handlingar som beskrivits 
tidigare". Varför hon inte avstår från att arbeta som turledare under sommaren ter sig 
svårbegripligt ur undvikandesynpunkt.  
 
Sammanfattningsvis leder den bristfälliga dokumentationen, påverkanssituationen före 
anmälan, bristen på redovisning av konkreta situationer och förekomsten av tolkningar (när 
alternativa tolkningsmöjligheter finns) och generaliseringar i uppgifterna till att materialet 
bör källkritiskt avvisas. Att så "många tillfällen" inte, såvitt framgår, lett till lett till något 
undvikandebeteende är mycket anmärkningsvärt. Att en 19-årig flicka skulle ha glömt av så 
mycket av de "många tillfällen" som påstås inger skepsis. Att kvinnor i 20-års-åldern har 
bäst minne av alla har tidigare påpekats.   
 
Bedömning av fallet LS. På ovan redovisade och preciserade grunder bedöms LS:s 
uppgifter om sexuella ofredanden som  otillförlitliga.  
 
Kommentar från X i polisförhör 0002-11-23 till LS:s uppgifter 
X uppger att LS aldrig ridit lektioner för honom.  
 
X uppger även att LS har haft en häst uppstallad hemma hos anmälaren CC,  
vilket belägger en förbindelse med CC även utanför ridskolan.  
 
X anser att det är konstigt att LS frågat om hon kunde få arbete på ridskolan, om hon tycker 
han är obehaglig. Detta pekar på att upplevelsen av sexuellt ofredande och obehag kan vara 
en tolkning/mental konstruktion som tillkommit i efterhand.  
 
Beträffande beröringar hävdar X att det förekommit ett tillfälle när LS kom 



 45

i sin bil till ridskolan och satt kvar i denna, varvid X satte sig på huk och "lade sina händer 
på hennes knän", när han pratade. X säger att han inte kan svara på i fall han kanske klämde 
lite på knäna, men han är definitivt säker på att han inte tog högre upp på hennes ben.  
 
Den handling som X själv beskriver kan kanske betecknas som socialt obetänksam, men 
något som kan förekomma utan några som helst sexuella intentioner. Möjligen kan en 
sådan handling uppkomma utifrån åldersskillnaden, att LS i X:s ögon är en ung person 
snarare än en vuxen och utifrån att fysiska beröringar inte verkar vara särskilt ovanliga vid 
instruktionsgivning och korrigeringar i själva verksamheten. Detta kan göra att X handlar 
vanemässigt, när hans uppmärksamhet är fokuserad på att samtala med LS.   
 
Målsäganden NP 
Detta polisförhör 0002-11-14 omfattar 23 minuter och föreligger i dialogutskrift med 17 
sidor text. En utredningsmetodiskt intressant fråga är hur denna utskrift skulle ha sett ut i 
sammanfattningsprotokoll. Här får vi en aning om de tveksamheter som skulle kunna ha 
framkommit i dialogutskrifter i de andra fallen, t ex TS, LS och EA. Dialogutskrift är 
mycket mer klargörande vad gäller uppgifternas natur och eventuella svagheter.  
 
I början på sid. 2 säger förhörsledaren olämpligt ledande följande: 
F: "JCC. Hur kom det här upp nu? Det som har hänt det är en form av  
ofredande, vad jag förstår?" 
 
På sid. 3 beskriver NP generaliserande vad som hänt på följande sätt. 
 
NP: "Han har håll´t fast mig och tafsat på rumpan och CC...typ...idag har du var´t duktig 
och sen klappat mig på rumpan och håll´t kvar handen...och sen om man sitter på hästen, 
jag har hjälpt till å rida turer, så då rider jag alltid sist och då så kan han hålla mig på 
låret och sen när vi går iväg så drar han ner handen så här försiktigt längs låret... och se´n 
har han håll´t fast mig och kittlar mig och då har handen glidit över bröstet eller ner på 
rumpan eller...CC..." 
F: När började det här? 
NP: För ett år se´n...ett år...ett och ett halvt år sedan kanske... 
F: Mmm. Du säger att han håller fast dig, var är du någonstans då? 
NP: Inne i stallet har jag var´t då. 
F: Någon mer som har varit där då? 
NP: Inte just vid det tillfället. Näe...det har bara hänt en gång att han har hållt fast mig. 
 
Kontrasten mellan generaliseringarna i NP:s första svar i sekvensen ovan och 
konstaterandet i sista svaret är anmärkningsvärd. I början ges närmast intryck av att det 
skulle röra sig om flera tillfällen och upprepade fasthållanden, men detta krymper i sista 
svaret till ett tillfälle och ett fasthållande. Observera även uttrycket "kan" i första svaret och 
den senare vagheten i tidsangivelse. Förhörsledaren kontrollfrågar här inte om hur många 
gånger de övriga påstådda beröringarna skall ha skett. NP generaliserar här och beskriver 
ingen konkret situation i sitt förlopp och sammanhang.  
 
I det fortsatta förhöret försöker förhörsledaren något pröva hur NP uppfattar beröringar. 
Dock kommer ingenstans i förhöret en beskrivning 
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av en konkret situation där X skall ha ofredat NP.  
 
På sid. 6 säger NP starkt värderande följande: 
NP: Det är äckligt. För jag tycker att han är gammal och snuskig och jag gillar inte 
närheten...jag tycker att det är äckligt för att han kommer så nära... 
Detta citat säger mycket om de psykologiska grunderna bakom påståendena om sexuella 
ofredanden från NP. 
 
På sid. 7 finns ett antal tvekande och i fyra fall med osäkerhetsmarkören "kanske" försedda 
svar. 
Se t ex följande sekvens: 
F: Om du visar på benet. 
NP: Typ sådär kanske. 
F: Mmm. Säger han nå´nting? (ledande fråga) 
NP: Näe...kanske han typ säger idag var du ju duktig eller...vad bra det gick idag eller  nåt 
sånt där´nt. (observera hur svaret börjar med "näe" och sedan ändras till ett vagt "kanske"-
svar)  
Sådana svar bör bedömas som otillförlitliga.  
 
På sid. 8 förekommer ordet "kan" tre gånger från NP. Inga konkreta situationer beskrivs.  
 
På sid. 8 hävdar NP på direkt fråga med antalssuggestioner att det är mer än tio gånger som 
X vidrört henne "på ett sätt som du inte har tyckt om" (vilket inte alls är samma sak som 
ofredande). De flesta av oss har nog råkat ut för 
många beröringar som vi inte tyckt om utan att det varit frågan om ofredande.  
 
På sid 9 säger NP att hon inte pratat med någon om det som skett. På sid. 11 framgår att NP 
först "nu den här veckan" har talat med en killkompis, en före detta pojkvän och sin bästa 
kompis. Detta tyder på att frågan om att tolka tidigare händelser som sexuella ofredanden 
blivit aktuell nyligen. Jfr här att CC:s tolkning att sexuella ofredanden ägt rum dök upp 
efter den 24 okt. Förhöret äger rum den 14 nov och det har gått 6 dagar sedan de upprepade 
samtalen med CC (och i sista fallet modern) den 8 nov. En nära tillhands liggande tolkning 
är att CC påverkade NP den 8 nov till att tolka sådant som skett som sexuella ofredanden. 
Det märks på frågorna att den kvinnliga förhörsledaren ställer sig något undrande till att NP 
inte berättat för någon kompis eller mamma.  
 
På sid. 12 framgår såvitt jag förstår att det är CC som anmält fallet NP. Det är 
anmärkningsvärt att flickan NP tydligen inte ens klart informerats eller att ingen 
överenskommelse träffats om att CC skulle anmäla, något som framgår genom ordet "tror". 
Det var även CC som berättade för NP:s mamma.  
F: Ja ja...du vet vem som till slut anmälde det? 
NP: CC tror jag. 
F: Mmm. Hon har inte heller pratat med dig om det här?  
NP: Inte förrän den här veckan eller förra veckan tror jag. 
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På sid. 14 finns följande anmärkningsvärda sekvens som motsäger att sexuella fredanden 
skulle ha förekommit - NP råkar försäga sig, ge upplysning om vad som verkar vara det 
centrala psykologiska problemet för henne. 
 
F: Hur har det känts då? 
NP: Obehagligt. Äckligt. 
F: Vari ligger obehaget i det? 
NP: Nä men...närheten och jag gillar inte folk som är nära mig och så tänker man ju 
på...det kan...han kan ju få för sig och göra nå´t... och...så." 
F: Men det har inte antytts nå´n gång?  
NP: Näe...näe aldrig. (dvs. det har inte antytts att X skulle göra något såvitt kan förstås 
otillbörligt)  
 
Jämför även citatet ovan från sid 6 med uttalandet "han är gammal och snuskig och jag 
gillar inte närheten...jag tycker det är äckligt för han kommer så nära" - temat repeteras 
här på sid 14.  
Detta klargör den allmänna inställningen hos NP att "jag gillar inte folk som är nära mig" 
och de risker som därmed föreligger för förvrängd varseblivning, feltolkning och minnesfel 
i för X negativ riktning. Det kan påpekas att människor varierar i hur fysiskt nära de tycker 
det är tolerabelt att andra kommer. Att inte gilla människor som är nära fysiskt eller som 
man subjektivt tolkar som  snuskiga utgör ingen godtagbar grund för anklagelser om 
sexuella ofredanden och när detta på andra håll i förhöret skall konkretiseras så svävar 
svaren med "kanske/kan" m.m. Dessutom innebär både NP:s långa svar "han kan ju få för 
sig att göra nå´t" och svaret "Näe...näe aldrig" att X inte har gjort något otillbörligt eller det 
har inte ens antytts. En inre motsägelse i förhörsuppgifterna uppkommer.  
 
Med sådana här starka känsloyttringar i svaren bör NP:s uppgifter bedömas löpa stor risk 
för känslomässig snedvridning, t ex genom att känslor minskar den kritiska granskningen i 
medvetandet, påverkar minnet och enbart tänkt eller pratat material eller material från andra 
minnen kan tränga sig in i medvetandet, s k intrångsfel ("intrusion errors" inom modern 
minnesforskning, se t ex Reisberg, 2010).  
 
På sid. 15-16 säger NP att ofredandena skall ha skett inne i stallet eller ute på stallplan. I 
stallet skall de "oftast" ha skett i kafeterian eller utanför X:s kontor. Ofredanden skall ha 
skett när X varit ensam med NP, men observera det egendomliga svaret på förhörsledarens 
ledande fråga. 
NP: I kafeterian...eller ...utanför hans kontor. Oftast har det var´t där. (verkar som NP 
tvekar i svaret) 
F: Verkar det som han har passat på när ni har varit ensamma eller har han väntat ut 
nå´n? (ledande tvåvalsfråga) 
NP: Jag tror att han har passat på när vi har var´t ensamma. Det är inte så´nt man vill gå 
ut med kanske att man tafsar på småbarn. (försäger sig genom "tror"; har ofredanden 
faktiskt inträffat när de varit ensamma så vet NP detta) 
 
Observera att NP här "tror" om situationer hon själv påstår sig ha varit med om, vilket tyder 
på att hon inte varit med om dem. Det är även tydligt att hon i stället för att gå in och 
precisera kring t ex var och hur de blivit ensamma i stället i andra meningen glider över i ett 
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tänkt motiv hos X till att de skulle vara ensamma. Detta kan inträffa när inget konkret 
minne finns (jfr s.k. "reality monitoring"-kriterier i internationell forskning för att skilja 
falska och sanna uppgifter, se t ex Vrij, 2000). Därigenom slipper hon tala om de precisa 
sakomständigheterna kring situationerna. Förhörsledaren missar att följa upp antydningarna 
om att situationerna inte inträffat, vilket skulle kunna ha lett till ett ännu mer tydligt 
sammanbrott för NP:s vaga uppgifter. Två tecken på att det NP talar om inte inträffat finns 
således i svaret och användningen av "tror" bör anses som att hon råkar försäga sig. Det är 
möjligt att hon blir överraskad av frågan och inte har tänkt på att det borde krävas ensamhet 
för att historien skall hålla. En konsekvens blir att det hon nämnt precis före om kafeterian 
och utanför kontoret inte kommer att stämma särskilt väl med svaret om ensamhet, vilket 
bör bedömas som en förhörsartefakt (resultat av felaktig förhörsteknik) på grund av den 
ledande tvåvalsfrågan.  
 
En kritisk fråga är även i vilken utsträckning ensam-situationer inträffar i en verksamhet 
med så många människor i rörelse (ca 200 en vanlig vardagskväll). Det är även 
svårbegripligt varför NP skulle ha sökt sig till ensam-situationer med X, dvs. 
närmandebeteenden. Ingen förklaring ges till hur hon skulle ha blivit ensam med X. "I 
kafeterian" respektive "utanför hans kontor" torde inte vara lämpliga ställen för ensamhet - 
och varför befanns sig NP där ensam med X om ofredanden inträffade?  
 
På sid. 16 framgår att NP fått veta en del kring de andra inblandade flickorna före 
polisförhöret. 
 
NP: Jag vet ju lite vad som har hänt med dom, men... 
F: När fick du veta det då? 
NP: Den här veckan...efter jag hade berättat det så...efter jag hade berättat vad han hade 
gjort mot mig så berätta...CC vad han hade gjort med henne. 
F: Mmm. 
NP: Och sen...lite vad han hade gjort mot TS...och SA... 
 
Det är tydligt att NP fått höra en hel del från CC före polisförhöret, vilket kan ha påverkat 
hennes uppgifter. En intressant fråga är om uppgifterna NP fått om SA skiljer sig från det 
som SA:s mor uppger i polisförhör 0002-11-20, nämligen att X tagit på dotterns ben en 
gång när hon satt på hästen (anmälan återtogs 0003-08-14, en möjlighet är att en återtagen 
anmälan varit falsk). Det kan ha funnits flera versioner i omlopp, något som vore av stort 
källkritiskt intresse, men förhörsledaren utforskar inte innehållet i versionerna.  
 
En ytterligare iakttagelse rörande dialogutskriften av förhöret med NP  
är att NP ingenstans rapporterar något undvikandebeteende, vilket vore ett 
naturligt inslag om det förhållit sig så som hon påstår. Avsaknaden av rapporterat 
undvikandebeteende talar liksom vagheten kring vad hon skall ha varit utsatt för emot 
korrektheten i hennes uppgifter. Det är extra anmärkningsvärt i NP:s fall att 
undvikandebeteende inte nämns med tanke på det äckel hon påstått sig känna inför X. Det 
borde inte på en stor ridskola med så många människor i rörelse hela tiden ha varit särskilt 
svårt att undvika att bli ensam med X, t ex genom att undvika de platser där denne befann 
sig eller rörde sig. Att ofredandena "oftast" skulle ha skett på kafeterian eller utanför X:s  
kontor verkar egendomligt och tyder på att NP inte tänkt igenom konsekvensen av 
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uppgiften. En kafeteria har i allmänhet någon personal och besökare och det kan knappast 
ha varit särskilt svårt att undvika kafeterian om X var helt ensam där. Varför befann sig NP 
just utanför X:s kontor om hon inte ville ha någon fysisk närhet till denne - det kan nästan 
verka som hon om hon ville komma i närheten av denne. Tyvärr försvåras bedömningar av 
att förundersökningen inte intresserat sig för de rumsliga förhållandena, verksamhetens 
innehåll och de centrala aktörernas rörelsemönster i olika lokaliteter inne och ute. Kan det 
här vara så som i CC:s fall att NP uppvisat närmandebeteenden till X på kafeterian och vid 
hans kontor? I så fall är det förståeligt att inget nämns om undvikandebeteenden, vilket 
motsäger NP:s påståenden om ofredanden.  
Den som ofredar, dvs. vållar obehag eller som i detta fall förorsakar äckelupplevelser, 
undviker man och detta är ett väl etablerat resultat inom inlärningsforskning sedan länge. 
En enda obehaglig upplevelse kan räcka för undvikandebeteende. Men var det så att NP 
undvek X före den 8 nov? Uppgifterna tyder inte på det.  
 
Modern MP:s uppgifter  
Modern MP polisförhördes 0002-11-14 och beskriver där som hon uppfattat det skoj och 
naturliga beröringar mellan X och ridflickorna, inräknat hennes egen dotter. MP har inte 
uppfattat det hon sett som något anmärkningsvärt.  
MP säger vidare, som tidigare refererats: 
"Någon gång mellan den 28-31 oktober berättade CC för MP om att X ofredat henne 
sexuellt."    
Källkritiskt mycket viktig är även MP:s relativt färska beskrivning (6 dagar efter) av vad 
som hänt den 8 nov mellan CC, dottern och henne själv, där jag återger polisförhörets 
referat av MP. 
 
"Onsdagen den 8 november var MP i stallet med sin dotter NP. De satt i fikarummet 
tillsammans med CC. Plötsligt började CC gråta. Hon berättade sedan att X tafsat även på 
NP. NP hade berättat det för henne några dagar tidigare och bett henne att inte säga något 
till MP, men CC sa att hon var tvungen att berätta. CC berättade att hon och NP varit ute 
och ridit. NP hade sagt att hon skulle kunna sätta dit X för pedofili. När CC undrade vad 
hon menade hade NP berättat att X hållit fast henne, kittlat henne och sedan glidit upp med 
sina händer över hennes bröst. Vidare att han klappat henne på stjärten och när hon satt 
på hästen hade han lagt handen på hennes lår och låtit handen glida ner över hennes ben. 
NP berättade sedan för MP att det var på det här viset, men hon har inte velat prata mera 
om det. " 
 
Det framgår att det är CC, inte NP, som börjar gråta. Detta inger en misstanke om hur 
känslosituationen varit tidigare under dagen när NP påstås ha berättat för CC.  Det framgår 
även att det är CC som först berättar och medan NP lyssnar. En möjlig tolkning är att dessa 
tillvägagångssätt från CC tillhör en manipulativ strategi. Vad som under den antydda 
ridturen exakt sagts mellan CC och NP går inte att fastställa. Det kan t ex vara så att CC 
signalerat känslor, har riktat förväntningar mot NP och givit ledtrådar eller hjälpt till att 
konstruera uppgifter. Det kan även vara så att NP här inte vill motsäga vad CC säger till 
hennes mor. Att NP skall ha bett CC hålla tyst inför modern kan innebära att hon hittar på 
uppgifter för att göra CC nöjd och inte vill stå för uppgifterna. Att CC skulle svika och 
komma att utnyttja uppgifterna torde ha varit svårt för NP att förutse.  
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Det är även källkritiskt mycket viktigt vad som händer redan 7 dagar efter förhöret med 
modern MP. Modern ringer 0002-11-21 upp förhörsledaren 
"och ville ta tillbaka sin anmälan", vilket tydligen förvägras henne. Detta kan naturligtvis 
sammanhänga med det modern säger om att hon tyckte utvecklingen på ridskolan "blivit så 
otäck". Men det kan även finnas outtalade tvivel på dotterns uppgifter eller på hur de bör 
tolkas bakom ett sådant agerande. Modern har i det första förhöret framfört en oskyldigare 
tolkning kring X:s agerande än vad de anmälande flickorna gör. 
  
Källkritiskt viktigt är även följande: 
"Hon tillfrågas om alla flickorna som gjort anmälan har anknytning till islandshästar. MP 
säger att alla antingen har egen islandshäst eller har anknytning till CC, som varit 
ridlärare för islandshästarna." 
 
Det är således inom en verksamhetsmässigt och socialt avgränsad grupp 
som tolkningen av X:s beteenden som sexuella ofredanden har uppkommit 
och hos ett flertal flickor ungefär samtidigt i tid. Detta öppnar för tolkningar som att CC har 
dels påverkat övrigas uppgifter, dels definierat för övriga att de beteenden hos X som 
förekommit är att anse som sexuella ofredanden och dels att andra flickor kan ha hittat på 
uppgifter för att göra CC nöjd eller behålla en god relation till CC. Att CC satt och grät för 
NP:s skull säger en del om vilka gruppsykologiska krafter och emotioner som kan ha varit i 
rörelse.  
 
MP uppger att "Alldeles i början efter att hon gjort anmälan mådde CC dåligt." Detta kan 
jämföras med terapijournalen enligt vilken CC den 24 oktober "Mår väldigt dåligt just nu. 
Mycket ont i magen och tar väldigt mycket värktabletter. Bestämt sig för att det inte går att 
jobba längre." 
 
Enligt nästa anteckning i terapijournalen den 14 nov, dvs. 3 dagar efter anmälan, så verkar 
CC "nöjd med att hon äntligen sagt upp sig", men har "väldigt ont i kroppen". Det framgår 
inget om att CC skulle mått dåligt på grund av sin anmälan. Vad som också framgår är att 
CC den 31 oktober verkställer ett beslut om uppsägning som fanns fattat redan den 24 
oktober eller tidigare. Det kan allmänt sett vara så att det förhållandet att CC mådde dåligt 
kan ha påverkat (emotionell smitta) de andra flickorna kring henne, bl a NP. Hennes mor 
beskriver hur CC satt och grät.  
 
Sammanfattningsvis saknas konkreta situationer med beskrivningar av förlopp och 
sammanhang helt i NP:s uppgifter, som är vaga och generaliserande. På ett ställe krymper 
generaliseringen ihop till att X skall ha "hållt fast" henne "bara en gång". NP:s svårigheter 
med att personer kommer fysiskt nära henne framgår av hennes uttalanden. Att en person är 
gammal verkar även vara något negativt för NP. Det förekommer även en del 
anmärkningsvärda språkliga formuleringar av typen osäkerhetsmarkerande "kanske" och 
generaliserande, osäkerhetsmarkerande "kan". Det framkommer att NP talat med CC före 
anmälan som även gjorts av CC, inte av NP. Risk för påverkan från CC vid samtal 
föreligger och det förhållandet att det är CC som gråter rörande NP, och dessutom som det 
verkar polisanmält, ger visst stöd för att påverkan förekommit. Att NP inte alls talat med 
någon om de påstådda sexuella ofredandena förrän kort tid före anmälan och som det 
verkar i tid efter det att CC uttalat sina sexuella tolkningar i början av november talar för att 
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hon dragits med i den omtolkningsprocess av det förflutna och det vagt generaliserande tal 
om sexuella ofredanden som CC verkar ha startat eller i vart fall starkt intensifierat i den 
aktuella ridgruppen med islandshästar efter sin uppsägning den 31 oktober.  
 
Det föreligger flera sakliga grunder för att källkritiskt avvisa NP:s uppgifter. En av de 
viktigaste grunderna är att CC verkar ha spelat stor roll för uppkomsten av NP:s uppgifter 
och använder hennes uppgifter.  
Som tidigare påvisats har CC lämnat få och vaga uppgifter i sitt eget fall och kan tänkas 
vilja ge stöd åt sitt eget fall genom att andra fall tillskapas, något som CC i vart fall aktivt 
söker åstadkomma. I NP:s fall är CC:s aktiva roll i tillkomstprocessen för uppgifterna 
tydlig.  
 
En av CC driven, möjligen strategiskt uttänkt, flerstegsprocess kan iakttas: 
1. CC säger någon gång 28-31 okt till mamman MP att CC varit utsatt för sexuella 
ofredanden från X. Detta kan möjligen ha inneburit att dottern NP fått frågor från mamman 
eller att mamman riktat förväntningar mot dottern om att hon varit utsatt.  
2. CC är den 8 nov ute och rider med dottern NP och just vid detta tillfälle 
så berättar NP om sexuella ofredanden från X. Det framgår inte av CC:s uppgifter 
(polisförhör 0003-07-31) huruvida CC uppvisat känslor och kommit med antydningar och 
påståenden eller ställt frågor först och det lär inte gå att reda ut idag.  
3. CC iscensätter senare den 8 nov en gråtscen (hon kan ha gråtit vid det tidigare samtalet?) 
och berättar för modern MP vad NP har sagt då NP är närvarande.  
4. CC gör anmälan rörande NP och modern kan inte återta den. 
Det framgår inte av vad CC säger att hon skulle ha fått klartecken av modern MP eller 
flickan NP att göra en anmälan. 
5. CC förarbetar med några uppgifter om NP i sitt eget polisförhör den 11 nov. 
6. NP blir polisförhörd den 14 nov på grund av anmälan och säger där att 
hon "tror" det var CC som anmälde, vilket tyder på att det inte förelegat någon 
överenskommelse. NP kan inte redovisa några konkreta händelser och ger vaga och 
svävande svar samt motsäger sig.  
 
Hela processen kan röra sig om manipulerande påverkan och utnyttjande från CC:s sida och 
följsamhet genom falska bekännelser från NP:s sida. Den brittiske rättspsykologen 
Gudjonsson (1992) har pekat på att ungdom är en viktig sårbarhetsfaktor vid uppkomsten 
av falska bekännelser. Forskning om falska bekännelser (se t ex Gudjonsson, 1992; Ost, 
Costall & Bull, 2001) har klart visat att i stort sett alla människor vid starkt socialt tryck 
kan avge falska bekännelser. I detta fall kan det röra sig om socialt tryck och även om 
emotionell smitta två gånger under samma dag den 8 nov mellan den 22-åriga CC och 
hennes 14-åriga ridelev NP, dvs. åldersskillnaden är cirka 8 år och CC kan ha varit flickans 
idol. För en 14-årig flicka kan det vara så att de vuxnas uppfattningar blir avgörande för 
vad hon skall säga. YY och X uppger i skrivelse att CC är personlig vän med NP:s familj 
och att NP har sin islandshäst i samma stall som CC:s hästar. De skall ha deltagit på samma 
fester och tävlingar.   
 
Bedömning i fallet NP. Flickan NP:s uppgifter om sexuella ofredanden bedöms som 
otillförlitliga på här redovisade och preciserade grunder. Stark misstanke föreligger att 
flickan NP använts som spelbricka för den pådrivande CC:s syften.  
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Kommentar från X i polisförhör 0002-12-23 till NP:s uppgifter 
X hävdar att NP:s påståenden om ofredanden är "nonsens".  
 
X upplyser även om att NP sommaren 0002 flyttade hästen till det stall som anmälaren CC 
har. Detta pekar på en nära förbindelse mellan anmälaren CC och NP.  
 
X uppger att han aldrig tagit i NP förutom när hon har suttit till häst och han beskriver då 
de aktuella greppen vilka skall ha skett enligt gällande instruktioner. X erinrar sig även ett 
tillfälle då NP ramlade av hästen och han tog då tag i hennes händer och höll dem över 
huvudet för att hon skulle få lättare att andas. 
 
Målsäganden EA 
Ett polisförhör 0002-11-20 på 35 minuter föreligger i en sammanfattande utskrift på mindre 
än 2 sidor. Principer för urval och bortval av material redovisas inte. En stor mängd frågor 
och svar finns förvisso inte redovisade. Det är således mycket som sagts som inte finns med 
i sammanfattningsprotokollet, t ex skulle det kunna vara sådant som gör att EA:s uppgifter 
kan ifrågasättas mer än vad som sker här och vara till den misstänktes fördel. Ur 
utredningsmetodisk synpunkt hade en dialogutskrift varit till stor fördel för att ta ställning 
till tillförlitligheten.  
 
Det framgår av själva protokollet att det förekommit en konflikt mellan X och EA, där X 
varit angripare. Denna konflikt ligger i tiden före anmälan. 
 
"Senare på hösten blev det ett stallmöte, då X gick till personangrepp mot EA och beskyllde 
henne för att inte hålla ordning på sina saker, att hon skitade ner och att hon hade fel 
kläder. EA tröttnade och tog sin häst ifrån stallet 8 november." 
 
Det framgår även att när EA flyttade sin häst till ridskolan så "hörde hon från andra att X 
hade kladdat på flickor". EA har alltså en förhandsinformation i form av ett rykte/skvaller.  
 
En konkret händelse som EA beskrivit finns i förhörsprotokollet. Vid denna händelse med 
häst utanför kontoret vintern 0001/0002 skall X ha lagt händerna på EA:s höfter bakifrån. 
Denna händelse är beskriven med förlopp, egna reaktioner och sammanhang på ett såpass 
tydligt och konkret sätt att den kan ha inträffat. Dock finns anledning ställa sig skeptisk till 
tidsuppskattningen "kanske 30 sekunder". Det är mycket vanskligt att göra korrekta 
tidsuppskattningar, speciellt så långt i efterhand och med känslomässiga influenser. Enligt 
Ainsworth (1998, s 36) verkar vittnen rutinmässigt överskatta tidslängden för 
brottshändelser. Det är naturligtvis även möjligt att överdriva/övertolka en lättare beröring 
eller mentalt konstruera en sådan händelsebeskrivning utan att någon händelse inträffat, t ex 
genom att förväxla situationer med olika personer i minnet. Någon ytterligare konkret 
händelse beskrivs inte.  
 
Det framkommer även att målsäganden TS och EA har "pratat lite med varandra om att de 
tycker X är snuskig och då i den benämningen att han kladdar".  
 
Det framkommer att TS har berättat för CC om att EA varit utsatt för X.  
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EA uppger att "CC ringde till EA någon vecka före förhörsdagen och då berättade EA vad 
hon varit med om."  
 
"EA säger också att både hon själv och TS funderade på att anmäla X redan under 
vintern/våren 0002, men de tyckte att de inte hade något att komma med." 
 
Om hon känt sig ofredad av X hade det varit lätt att ställa hästen någon annanstans än just 
utanför kontoret och därigenom undvika att stöta på X i den trånga gången. Att ställa sig i 
gången utanför kontoret verkar snarast vara ett närmandebeteende till X. Det kan nästan 
verka som EA önskade beröringar (av X eller andra) genom att ställa sig just där. Att klä 
sig utmanande innebär inte heller något undvikandebeteende vad gäller sexuellt ofredande. 
Den beskrivna bristen på undvikandebeteende innebär att påståendena om sexuellt 
ofredande kan vara en tolkning/mental konstruktion som tillkommit i efterhand. Däremot 
beskriver EA visst undvikande på andra grunder när hon säger sig ha flyttat sina saker till 
det lilla stallet på grund av att hon fått påpekanden att "hon inte höll ordning". Det framstår 
som motsägelsefullt att inte flytta på grund av sexuella ofredanden men se till att flytta "så 
han skulle slippa se henne" för att hon inte höll ordning.  
 
Å andra sidan uppger EA att hon tagit med sin pojkvän till stallet ifall X skulle komma. Det 
förefaller mig dock ha funnits enklare sätt att undvika X på en så stor ridskola - hon kunde 
likaväl flyttat till det lilla stallet "dit X aldrig går" enligt EA och hon flyttade faktiskt senare 
dit på grund av påpekanden att hon inte höll ordning. Uppgiften om pojkvännen kan vara en 
efterkonstruktion på det viset att han kan ha följt med av andra skäl, t ex för att hålla 
sällskap eller på egen önskan. Vad jag förstår är det inget ovanligt att närstående personer 
följer med till ridskolor och de flesta som följt med hästägare/elever dit har rimligen gjort 
det av andra skäl än att de behövde skydd mot X. YY har lämnat cirka-uppgifter om antal 
personer i rörelse en vardagskväll via advokat CC: 
 
Elever 85 st, Föräldrar/syskon 70 st, Hästägare och deras föräldrar 30 st, 
Hästskötare som inte rider denna dag 20 st. Summa: cirka 200 st.  
Det förefaller mig som rätt många personer är på ridskolan som  
följeslagare. I efterhand kan varje sådan person hävdas ha varit där för 
att skydda eleven/hästägaren mot X.  
 
Förhör med EA:s far DA 0003-07-19 
Uppgifterna som fadern lämnar överensstämmer på många punkter inte med de uppgifter 
som EA själv har lämnat och fadern kan inte beskriva några konkreta sexuella ofredanden 
och nämner inte pojkvännens existens.  
 
1. Fadern har inte fått de uppgifter som lämnas i förhöret 
"Hon berättade att X försökte tafsa på henne och efter en tid så sa hon även att han hade 
tafsat på henne. DA har aldrig i detalj tagit reda på vad det här tafsandet bestod i. EA sade 
också att X fortsatte komma med sexuella anspelningar, DA vet inga detaljer om dessa 
heller." 
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2. Den uppgift om "sexuella anspelningar" som fadern refererar finns inte alls nämnd av 
EA i polisförhörets protokoll.   
 
3. "EA fräste ifrån till X och då övergick han till att bli elak mot henne." 
Uppgift om denna händelse och reaktion saknas helt i förhöret med EA.  
 
4. Enligt fadern har EA flyttat sin häst till annat stall utanför ridskolan därför att det var 
obehagligt att riskera att stöta ihop med X. Enligt EA själv i polisförhöret flyttade hon sin 
häst den 8 nov med anledning av angreppet från X vid ett möte och det nämns inte att hon 
skulle gjort det med anledning av sexuella ofredanden. 
 
5. X:s kritik vid mötet skall enligt fadern ha bestått i att "hon hade fel grejor och fel 
utrustning till sin häst". Enligt EA själv vid polisförhöret skall X ha beskyllt henne "för att 
inte hålla ordning på sina saker, att hon skitade ner och att hon hade fel kläder", dvs. inte en 
punkt stämmer med faderns version. 
Det kan verka som fadern fått höra en putsad version.  
 
6. Att EA:s pojkvän upprepat fått följa med EA till stallet nämner fadern inget om.  
 
7. Att EA flyttat sina saker till det lilla stallet för att komma ifrån att X var "otrevlig" 
nämner fadern inte.  
 
8. Att X skulle ha lagt händerna om hennes höfter finns inget nämnt om i 
faderns uppgifter. 
 
9. I faderns uppgifter finns följande anmärkningsvärda händelse. 
"Han erinrar sig också att EA för ett år sedan sade att X hade kommit med ett direkt 
förslag till henne. Han kommer inte ihåg nu vad X hade sagt, men det var någonting om att 
han ville hoppa i säng med EA. Det här berättade EA vid ett telefonsamtal hem till 
föräldrarna." 
 
Att vissa framträdande händelser som sexuella anspelningar, att fräsa ifrån (mot de sexuella 
anspelningarna eller tafsande) och förslaget om att hoppa i säng inte finns med i 
polisförhörets uppgifter och att pojkvännen inte finns med i faderns uppgifter tyder liksom 
förbättringen av möteshändelsen på att EA gett en annan version till fadern än till polisen - 
en källkritiskt relevant omständighet. Om två versioner motsäger varandra så kan  högst 
den ena vara korrekt, men det är inget ovanligt att personer som har svårt att hålla sig till 
sanningen kan avge två eller fler osanna versioner. En förklaring kan vara att en person 
hittar på saker och inte minns så väl från det ena tillfället till det andra vad personen 
tidigare sagt, speciellt som inget ursprungligt minne finns. Det kan vara så i EA:s fall. 
Möjligheten kan inte uteslutas att faderns uppgifter skulle vara helt eller delvis felaktiga, 
men det blir då svårt att förstå var han skulle fått uppgifterna om de framträdande 
händelserna ifrån. En möjlighet är att dottern inför polisförhöret juli 0003 försett fadern 
med några lämpliga uppgifter eller råkat prata med honom om saken (historien kan ha 
"förbättrats" i socialt samspel) utan att så noga komma ihåg vad hon uppgivit den 20 nov  
0002. En inte oväsentlig iakttagelse är att förhörsledaren är densamma för fadern och 
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dottern och tydligen inte har konfronterat dottern med skillnaderna i uppgifter - därigenom 
kan förhörsledaren ha missat att påvisa indikationer på otillförlitlighet i EA:s uppgifter.  
 
Sammanfattningsvis är dokumentationen av förhöret så extremt bristfällig att uppgifterna 
bör källkritiskt avvisas, t ex kan förhörsledaren ha bidragit till konstruktionen av den enda 
konkreta händelse som redovisas utan att detta märks i sammanfattningen. Det kan även t 
ex ha funnits motsägande omständigheter och uttalad osäkerhet som inte skrivits in i 
sammanfattningen. Det framgår inte att förhörsledaren sökt klargöra varför EA stod med 
hästen utanför kontoret. Detta ter sig närmast som ett närmandebeteende till X, inte ett 
undvikandebeteende.  
 
Att EA upplevt sig utsatt för personangrepp och upprepad kritik från X någon tid före den 8 
nov, tidigare erfarit rykten om X och att EA samtalat med CC någon vecka före 
förhörsdagen innebär att dessa faktorer kan ha inverkat vid uppkomsten av hennes uppgifter 
och givit upphov till överdrifter, minnesfel eller möjligen påhittade uppgifter. Det har även 
framgått att EA reagerat på X:s kritik med att placera sin saker i det lilla stallet, men inte 
reagerat med sådant undvikandebeteende på de påstådda sexuella ofredandena, vilket ter sig 
svårförståeligt om de faktiskt inträffat och rimligt om de är mentala 
efterhandskonstruktioner. Att EA enligt fadern har lämnat annorlunda uppgifter till honom 
bör vägas in i tillförlitlighetsbedömningen och förundersökningen har här brustit i att 
konfrontera dottern med de annorlunda uppgifterna. Att CC:s uppgifter inte kan bedömas 
som tillförlitliga bör vägas in i bedömningen, då hon samtalat med EA kort före förhöret. 
Det framgår inte att förhörsledaren skulle ha sökt att närmare klargöra innehållet i samtalet 
med CC, vilket är mycket viktigt då det kan ha innehållit avsevärd påverkan.  
 
Bedömning av fallet EA. På ovan redovisade och preciserade grunder bedöms EA:s 
uppgifter om sexuella ofredanden som otillförlitliga.  
 
Kommentar från X i polisförhör 0002-11-23 till EA:s uppgifter 
X uppger att EA har en islandshäst och att anmälaren CC har hjälpt henne mycket med den  
hästen. X uppger även att av någon anledning har EA alltid ställt upp sin häst i gången 
utanför kontoret, när hon sysslat med den. Där är det trångt och de har stått i vägen. (jfr den 
redan diskuterade frågan om närmandebeteende kontra undvikandebeteende; detta är 
närmandebeteende) 
 
X säger att han vid flera tillfällen tagit tag med händerna om midjan på EA eller någonstans 
där för att flytta henne. Det har varit helt normala kontakter och har absolut ingenting med 
sex att göra enligt X. Han kan inte svara på om han möjligen kan ha klappat till henne i 
stjärten om EA varit glad och uppspelt. Inte heller detta kan ha haft med sex att göra 
 enligt X.  
 
X anmärker även på att EA uppträtt så utmanande i stallet under sommaren med ridbyxor 
och minimal BH att en av stallpersonalen reagerat på detta. Vidare uppger X att EA:s 
pojkvän för det mesta var med i stallet.  
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Målsäganden FF  
Ett polisförhör i form av telefonförhör 0003-11-16 med sammanfattningsprotokoll 
föreligger. Det framgår klockslag för påbörjande men inte när detta förhör avslutats.   
"FF informeras om anledningen till förhöret och uppger att hon inte känner till att någon 
sådan anmälan gjorts." (Det framgår inte vem som är anmälare och upplysningen indikerar 
anmälarens angelägenhet att göra anmälan utan att ta upp saken med den berörde.) 
"FF anser inte att något skett som ger anledning till att hon skulle göra anmälan mot X." 
FF uppger att det förekommit, som det verkar, naturliga beröringar, men anser tydligen inte 
att dessa bör föranleda någon anmälan för sexuellt ofredande, något som anmälaren verkar 
ha ansett. FF bekräftar rykten/skvaller om "tafsande" och "tyckte väl att han kunde hålla sig 
till sin tjej, YY". Detta sista uttalande ger en antydan om hur X beteende tolkats och 
värderats i ett socialt sammanhang, dvs. existensen av sambon. Förekomsten av en sambo i 
närheten kan ha påverkat vilka tolkningar och värderingar som gjorts av de unga flickorna. 
Med t ex en ung manlig ridlärare utan sambo kunde värderingen och pratet blivit 
annorlunda. 
 
FF innefattas inte i stämningsansökan. Fallet bekräftar CC:s aktivitet i samband med 
uppkomsten av anmälningarna.  
 
Kommentar från X i polisförhör 0002-12-23 till FF:s uppgifter 
X kan inte erinra sig vem FF är.  
 
Enligt en av mig begärd redovisning finns stallplatser för ett 80-tal hästar och ca 480 elever 
på ridskolan samt cirka 200 personer (elever, hästägare, föräldrar, syskon) i rörelse en 
vardagskväll.  
 
Utredningsmetodiskt kan det i en sådan situation vara lämpligt att använda foton av 
målsäganden och av ridskolans miljöer, så det inte blir fel.  
 
Vittnet BA 
Vittnet BA är mor till flickan SA och har 0002-11-20 anmält att dottern skall ha utsatts för 
sexuellt ofredande. Två förhörsprotokoll föreligger med modern och inget med dottern. Det 
framgår av referatet följande om uppkomsten av uppgifterna. 
 
"BA fick veta detta den 12 november. SA blev då hemskjutsad av förra ridläraren på 
ridskolan, CC. CC berättade för BA att hon själv blivit utsatt för sexuella ofredanden av X 
under längre tid. När hon hade beslutat sig för att göra något åt det, så hade hon frågat 
några andra flickor, om de blivit utsatta. SA hade då berättat om en händelse och den 12 
november berättade SA även för sin mamma, det hade hon inte gjort innan."  
 
Det framgår här av BA:s uppgifter att CC spelat en aktiv roll vid uppkomsten av uppgiften. 
Den verkar först ha uppkommit i ett samtal mellan CC och SA och CC berättar dessutom 
för mamman och anmälaren om att hon själv blivit utsatt.  
 
I förhöret finns en andrahandsuppgift från modern (ingen uppgift finns från SA direkt) 
enligt vilken X påstås ha lagt handen på SA:s ben, när hon skulle rida iväg på en häst. Ett 
anmärkningsvärt inslag i uppgiften är följande formulering.  
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"Han drog med handen, antingen från knät och upp till skrevet eller också från skrevet och 
ner till knät. Han klämde lite under tiden han drog med handen, men inte så det gjorde 
ont."  
 
Enligt uppgiftens lydelse så skulle SA inte minnas i vilken riktning handen hade dragits, 
vilket indikerar betydande minnesmässig osäkerhet och risk för fabulativt tillägg. Dessutom 
anges att X "klämde lite" - vad är skillnaden mellan detta och att enbart vidröra? Uppgiften 
har varit föremål för samtal mellan CC och SA innan den berättas för mamman BA. 
Uppgiftens karaktär leder till misstanken att det är en trivial beröring som i rådande klimat 
har "förbättrats"/utökats med mer graverande detaljer.  
 
I det andra förhöret 0003-08-14 meddelar modern BA att föräldrarna beslutat att inte låta 
dottern medverka i någon rättegång. Det kan naturligtvis även finnas icke uttalade 
överväganden eller misstankar kring uppgiftens tillförlitlighet bakom detta beslut.  
  
Den i förhöret beskrivna andrahandsuppgiften bör avvisas på redovisade källkritiska 
grunder, speciellt som uppgiften uppkommit i samtal med CC. 
Förstahandsuppgifterna från modern om CC:s agerande i samband med 
uppkomsten av uppgiften har ett källkritiskt intresse även utanför detta 
enskilda fall. Beskrivningen ger ytterligare bekräftelse på den aktiva roll 
som CC spelat i början av november 0002.  
 
SA innefattas inte i stämningsansökan. Fallet bekräftar CC:s aktivitet 
i samband med uppkomsten av anmälningarna.  
 
Kommentar från X i polisförhör  0002-11-23 till anmälan från SA:s mor 
X säger att den här flickan styrs helt av anmälaren CC, hon har hjälpt CC mycket, både i 
ridskolan och i CC:s eget stall, och mer eller mindre bor i CC:s stall.  
 
Den aktuella händelsen inträffade enligt X troligen i början av oktober. 
X uppger sig ha fällt yttrandet "Och översteprästen rider sist", så hon var rak i ryggen. X 
säger att det är mycket möjligt att han också gav henne en klapp på benet. Däremot säger 
han sig veta definitivt att han inte dragit med handen från skrevet och knäet eller tvärtom 
och klämt henne på benet. 
 
Vittnet UH 
Förhöret har skett i form av telefonförhör 0003-05-15 och pågått 25 minuter. UH har häst 
på ridskolans stall, rider själv och har två döttrar som rider på ridskolan. UH tillhör liksom 
mamman MP de äldre, livserfarna bedömarna med inblick i ridskolans aktiviteter.   
 
"UH säger att hon aldrig har sett honom tafsa på någon eller uppfattat honom som ful i 
munnen. Hon säger att han kan ha ett väldigt burdust sätt, men hon kan svara tillbaka. Han 
har aldrig kommit med några sexuella anspelningar emot henne. Hon tillfrågas  om hon 
har sett honom tafsa på några andra eller hört honom komma med sexuella anspelningar 
till andra. Hon säger att det har hon aldrig gjort. Ibland kan han lägga armen om axlarna 
på någon och prata, men det tycker UH är helt okey."  
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"UH omtalar vidare att det var DD som vid ett tillfälle under hösten 0002 i 
stallet på ridskolan sa till UH att hon skulle se till sin tonårsdotter, för det var någonting 
med att X skulle ha tafsat på någon. UH blev chockad över det DD sa, hon själv hade inte 
sett något sådant. Strax därpå höll UH på att rykta sin häst och intill fanns TS 
(målsägande). UH frågade TS om något hade hänt. TS talade då om att X hade tryckt upp 
henne mot en vägg och frågat om dom skulle knulla. UH säger att hon inte vet om hon ska 
tro på det TS berättade. TS är sån att hon kastar ur sig saker ibland." 
 
Det framgår här hur DD spridit uppgifter eller rykten. Det är mycket anmärkningsvärt att 
målsäganden TS här skall ha sagt att "X hade tryckt upp henne mot en vägg och frågat om 
dom skulle knulla", då denna påstådda händelse inte framkommit i polisförhör med TS. 
Även den bedömning som görs att TS "kastar ur sig saker ibland" har källkritiskt intresse. 
Denna bedömning går i samma riktning som uppgiften från X att TS "ljög mycket" 
i början av sin tid på ridskolan.  
 
UH säger även "att hon har hört lite löst prat från antingen CC eller DD om att dom skulle 
starta något eget".  
 
Ur källkritisk synpunkt kan även noteras att UH hade CC som ridlärare och tyckte mycket 
bra om CC. Det framgår indirekt av det första citatet ovan att 
UH inte sett X ofreda CC. Förhörsledaren verkar dock ha underlåtit att fråga om UH har 
sett CC och X i socialt samspel och i så fall vad hon iakttagit.  
 
Annan hörd: MB 
Telefonförhör 0003-11-23 på 15 minuter.  
MB började rida lektioner för den anmälde X redan 0000. Efter ett halvår började hon sköta 
om en höst och sedan andra hästar och ända fram till augusti 0003 var hon i stort sett varje 
dag på ridskolan.  
 
"I stort sett varje dag när MB var på ridskolan så träffade hon X. Hon har ingenting emot 
honom. Han har aldrig tafsat på henne eller kommit med några sexuella anspelningar. Hon 
kan få en kram av honom ibland, men det har hon inte upplevt som obehagligt." 
 
" MB kan inte påstå att hon känner CC, men hon vet vem hon är. Ibland har hon sett CC 
och X stå och prata i stallet och ibland har dom suttit på kontoret och pratat. MB har inte 
uppfattat det som att CC på nåt sätt försökt undvika X. CC har ju själv gått in på kontoret 
ibland och MB antar att hon förstod att X skulle vara därinne. Vad MB minns så var det 
även under hösten  0002 som hon såg CC gå in på kontoret då och då. "  
 
"CC har aldrig sagt någonting om X till MB. Det finns en del andra tjejer i stallet som har 
sagt en del negativa saker om X, men då har det främst handlat om hans humör. En tjej 
heter E, MB minns inte hennes efternamn, hade en häst uppstallad på ridskolan. Hon sa vid 
något tillfälle, MB minns inte när, någonting om att X var närgången. Som MB uppfattade 
det, så syftade E då på att X brukade krama om henne. MB tillfrågas om hon har sett X 
vara närgången mot någon. Hon säger då att det har hon inte gjort, hon har bara sett 
honom krama om personer. " 
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Flickan MB har en omfattande erfarenhet av X och av aktiviteterna på ridskolan. Det är av 
stor källkritisk betydelse att MB inte själv upplevt sig ofredad och inte iakttagit sexuella 
ofredanden av CC och andra. MB har inte heller iakttagit de undvikandebeteenden hos CC, 
som CC själv påstått sig ha använt.  
 
Annan hörd: TT 
Ridinstruktören TT med 75% arbete på ridskolan har förhörts per telefon 0003-11-22 i 35 
minuter. Hon började på ridskolan redan för fem år sedan och har jobbat för X hela tiden. 
Hon jobbar bara med halvbloden och har ingenting med islandshästarna att göra. TT säger 
att hon har inga problem med X,  och nämner att hon har inga problem med X:s humör. 
"Hon säger vidare att alla vet om X:s häftiga humör och det är det han har emot sig".  
 
"X har aldrig tafsat på TT. Han kan komma och krama henne eller ta tag i henne, men det 
är aldrig någonting som hon på något sätt har upplevt som obehagligt. Om hon gjorde det 
så skulle hon säga ifrån till honom." 
 
"TT säger att X är sån till sin natur att han kramar folk. Om det är någon han inte har sett 
på länge så tar han gärna och håller om den personen och ger en kram." 
 
"Hon tillfrågas om X någon gång daskat till henne i stjärten. Hon säger att det har väl hänt 
nån gång på skoj men det är absolut ingenting som hon har tagit illa upp vid. Då var det 
också några andra som var där. Hon tillfrågas om hon har sett honom daska till någon 
annan och säger det har hon inte gjort vad hon kan minnas." 
 
"TT har uppfattat CC som en tjej som säger vad hon tycker och tänker till alla. CC är 
öppen och positiv. TT tycker det låter mycket konstigt om inte CC skulle våga säga ifrån om 
det var någonting som inte passade henne. TT har inte hört CC och X diskutera någon 
gång och ha olika uppfattning, men hon tror att CC skulle säga sin mening om hon inte 
samtyckte med det X sa." 
 
Det är en källkritiskt viktig punkt som TT för fram här. I hela materialet kan inte jag 
påminna mig ha sett någonstans en uppgift om att någon av de 
påstått ofredade skulle ha sagt ifrån till X. Som framgått ter det sig naturligt för TT att säga 
ifrån. Varför har det inte tett sig naturligt för CC och andra flickor?  
 
"Hon tillfrågas om hon och CC pratade ibland om X. TT säger att det gjorde dom väl 
ibland. CC har aldrig sagt till TT någonting om att X tafsade. TT tycker att dom borde ha 
sagt det till henne för i så fall, för att kolla av ifall han tafsade även på TT. TT tycker också 
att hon kanske borde ha sett någonting om det var så att X tafsade på CC. " 
 
Även här går TT in på källkritiskt viktiga punkter. Om CC varit utsatt i den omfattning hon 
hävdat så ligger det nära tillhands att åtminstone något borde ha antytts av CC till TT eller 
att TT borde ha sett någonting under de år ofredandena skall ha pågått.  
 
"TT tillfrågas om CC och X var fräcka i mun mot varandra och kom med sexuella 
anspelningar. TT säger att det kunde väl hända, men båda två var likadana och hade ingen 
känsla av att CC tyckte det var obehagligt. " 
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Det TT här säger stämmer med det som framgått av polisförhör med CC, att 
hon själv startade upp fräck munhuggning. 
 
"När X är i stallet, så är han oftast i stora stallet på sitt kontor. Han är nästan aldrig nere i 
islandsstallet, om han inte ska fodra hästar eller harva i ridhuset. Det var den som hade 
hand om islandshästar, alltså CC, som hade ansvaret för att djuren blev utfodrade. Ibland 
har även TT fodrat islandshästarna. CC brukade inte vara i stora stallet utan höll till hos 
islandshästarna." 
 
"CC brukade komma på eftermiddagen och åka hem på kvällen. Ibland var hon inne på 
kontoret i stora stallet hos X, TT antar att hon väl hade något ärende dit. Ibland satt hon 
därinne och rökte. TT själv röker inte, hon brukar undvika att gå in där när det satt folk 
och rökte." 
 
TT:s uppgifter tyder inte heller här på att CC, som hon uppgett, sökte undvika X och att 
sitta och röka med X och kanske andra indikerar snarast motsatsen till undvikande. En 
källkritiskt viktig fråga som borde penetrerats med CC och andra är om det fanns ärenden 
som gjorde CC:s besök på kontoret nödvändiga trots hennes påstådda undvikandebeteende.  
 
"TT tillfrågas hur hon reagerade när hon fick veta om att X var anmäld. Hon säger att det 
kändes lustigt och obehagligt. Alla tyckte att det var lustigt för ingen hade märkt något. 
Hon tycker också att det är märkligt att anmälan kom i samma veva som CC slutade på 
ridskolan. Hon säger ´det kom lite för lägligt, hon skötte inte sitt jobb på slutet´. Det är YY 
som har berättat att CC ibland inte dök upp som hon skulle eller att hon kom för sent och 
att hon var sjuk ibland. Hon var i stallet mindre och mindre tills hon slutade. TT har tänkt 
ibland att anmälan kanske var en hämnd. Hon  har tänkt att CC kanske ville smutskasta 
ridskolan lite grand." 
 
Den känsla att anmälan var "lustig" som här rapporteras bör innebära att den tedde sig 
obefogad. Hade anmälan tett sig befogad borde andra känslor uppkommit. TT pekar även 
här på det källkritiskt viktiga förhållandet att anmälan kommer efter en process med allt 
sämre relation mellan CC och arbetsplatsen. TT för här fram en hämndhypotes, för vilken 
det finns visst stöd i de av CC själv rapporterade upplevelserna av arbetsmässiga 
kränkningar.  
 
"TT säger att det bara var islandshästfolket som har sagt att X har tafsat på dom. Man har 
tyckt i stallet att det i så fall borde vara så att han tafsade även på dom som är i stora 
stallet och rider halvbloden, för det var där X har varit mest. TT säger att anmälan kom 
som en chock, det var ingen som kunde tänka sig något sådant." 
 
TT pekar även  här på ett källkritiskt viktigt förhållande, som lätt bör kunna kontrolleras. 
Om de sexuella ofredandena har ägt rum så har X betett sig mycket olika i de två stallen. 
Detta skall ställas mot en alternativ tolkning att samma beteenden från X har tolkats olika i 
de två stallen eller snarare att det   i november 0002 i en social påverkansprocess med CC 
som starkaste pådrivaren har uppkommit tolkningen att X ägnat sig åt sexuella ofredanden 
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mot ett antal flickor i just islandshästgruppen. Att TT säger att anmälan kom som en 
"chock" indikerar att X:s påstådda ofredandebeteenden inte var kända innan.  
 
Sammanfattningsvis bidrar TT med flera källkritiskt viktiga iakttagelser. TT:s uppgifter 
talar emot CC:s uppgifter. Mycket viktiga iakttagelser är 
- CC har inget sagt till TT om sexuella ofredanden under åren som gått 
- TT har inte sett att CC skulle ha blivit sexuellt ofredad under åren som  
  gått. 
- CC har inte uppvisat undvikandebeteenden enligt TT:s iakttagelser 
- CC har tvärtom uppvisat närmandebeteenden till kontoret och X - 
  hon har upprepat suttit där och rökt med X. 
- CC:s anmälningar föregicks av en försämringsprocess vad gäller hennes  
  deltagande i arbetet på ridskolan. 
- Om X betett sig som det påstås så är det svårt att förklara varför han inte 
  ägnat sig åt sexuella ofredanden även i det stora stallet, där han vistades  
  mest.  
- Språkliga uttryck som "lustigt" och "chock" indikerar att uppgifterna om  
   X påstådda sexuella ofredanden kom som en överraskning. Detta som  
   påstods om X var inte känt tidigare. Det kan anmärkas att den sociala    
   processen i islandshästgruppen var snabb och intensiv under några dagar i  
   början av november före anmälan 11 november och den nya tolkningen  
   (med ett och annat tvivelaktigt tillägg av händelser) som CC framfört hade  
   inte hunnit sprida sig till det stora stallet.  
 
Annan hörd: SE 
Telefonförhör 0003-11-22 på 20 minuter. Uppgiftslämnaren har tidigare varit sekreterare i 
ridklubben och är nu suppleant där. SE rider själv och har en dotter RE som rider. De har 
haft få beröringar med islandshästverksamheten. SE är i stort sett varje dag på ridskolan, då 
hon sköter och har ansvar för cafeterian där och rider en gång i veckan.  
 
"SE har aldrig haft något ont av X." 
"SE säger att det är svårt att förstå det här. Hon säger vidare att CC är trevlig och mycket 
verbal."  
 
Även här framgår att CC bedöms som mycket verbal, vilket bl.a. innebär att  
det inte borde varit alltför svårt att säga ifrån till X eller att kunna referera händelseförlopp 
mer detaljerat eller språkligt konstruera händelser som inte inträffat. 
 
"SE får frågan om hon har sett att CC försökt undvika X och det säger hon att det har hon 
inte märkt. Hon har heller inte tänkt på att dom på något sätt har verkat konstiga i 
uppträdandet mot varandra. SE brukar komma ner till ridskolan i stort sett varje dag, på 
vardagarna efter 17 och på helgerna någon gång på eftermiddagen. Ganska ofta när hon 
har kommit dit så har CC och X suttit i det kombinerade köket och fikarummet och rökt 
ihop. Det är oftast därinne hon har sett dom tillsammans. Dom har då suttit på varsin sida 
om ett bord och rökt. "  
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"SE tillfrågas om det var ända tills hon slutade som CC satt på kontoret och rökte med X, 
eller om hon möjligen slutade med det en tid innan hon sa upp sej. SE säger då att CC satt 
ihop med X och rökte ända in i det sista. Det var någonting som SE efteråt tyckte var 
väldigt konstigt." 
 
Det som SE här har upprepat iakttagit rörande rökning är av stor källkritisk betydelse, då 
det innebär att CC upprepat uppvisat närmandebeteenden i form av att sitta vid samma bord 
och röka med X.  
Detta motsäger CC:s egna uppgifter om starkt undvikandebeteende gentemot X.  Om SE:s 
uppgifter är korrekta så utgör CC:s uppgifter om starkt undvikandebeteende lögn eller 
fabulering. Att SE tyckte det var väldigt konstigt framstår som en sund källkritisk 
värdering.  
 
"SE får frågan hur hon reagerade när hon fick höra att CC slutat på ridskolan och att hon 
anmält X. SE säger att hon tyckte det här var konstigt, eftersom hon själv aldrig hade märkt 
någonting och inga rykten hade hört." 
 
SE använder uttrycket "konstigt" vilket indikerar att hon inte känt till något 
innan. Hon har inget märkt och inga rykten hört trots sin som det verkar rätt centrala 
position i cafeterian och sitt eget och dotterns deltagande i ridning. En naturlig förklaring 
till detta är att inga sexuella ofredanden har inträffat och att de kring CC i början av 
november i islandshästgruppen utvecklade uppgifterna inte nått henne.  
 
"Hon vet också att CC fick med sig några till sitt nya stall." 
"Ryktesvis har hon också hört att CC skulle försöka starta någon ny verksamhet i det stall 
där hon är nu." 
 
Det finns i SE:s uppgifter osäkra antydningar om att CC tänkte starta eget. SE nämner även 
en sen ankomst till turridning från CC på slutet när hon var kvar som ridlärare, vilket 
stämmer med uppgifter från TT om arbetsmässiga försämringar på slutet.  
 
Annan hörd: RE 
RE är dotter till SE. Telefonförhör 0004-01-03 på 20 minuter.  
RE har en egen häst uppstallad på ridskolan.  
 
"RE säger att hon kommer bra överens med X, det har inte varit några problem. RE hoppar 
in och hjälper till som ridlärare ibland och ibland hjälper hon till i stallet på mornarna 
med mockning och fodringar. X  brukar vara med då också." 
 
Det framgår här att det förekommit ett omfattande samspel mellan X och uppgiftslämnaren 
och utan problem.  
 
"Hon säger att X kan komma och lägga armen om axlarna på henne och fråga hur hon 
mår. Det är helt vänskapligt och hon har aldrig tyckt att han tafsar på henne. Han har 
aldrig tagit på henne på något annat sätt och har inte klappat exempelvis i stjärten. RE har 
sett att X lagt armen om axlarna på andra också, kramat och frågat hur dom mår. Detta är 
det enda sätt hon har sett honom beröra andra människor på."  



 63

 
RE har inte uppfattat X:s beröringar som sexuella ofredanden.  
 
"Hon tillfrågas om hon uppfattar honom som fräck i munnen. Hon svarar att det är i alla 
fall ingenting som hon har reagerat på och fortsätter ´i så fall är jag likadan´. " 
 
RE har inte uppfattat verbala sexuella ofredanden. 
 
"Det enda HN upplever negativt är att X ibland kan komma lite väl nära. Om de står intill 
varandra och han vill säga någonting lågt så ingen annan hör, så böjer han sig över henne. 
Eftersom han är så lång, så kommer han nära intill på något vis, när han ska med låg röst 
säga det han vill. RE förstår att det troligen är därför att han är så lång, som han kommer 
så nära och det är absolut ingenting som hon upplever störande, det är bara att hon känner 
att det är lite för nära. Vid sådana här tillfällen säger X inget dumt på något sätt, utan det 
kan vara en kommentar om någonting som ingen annan behöver höra."   
 
Det beteende som RE här beskriver har hon inte uppfattat som ofredande.  
 
"RE tillfrågas om CC har sagt någonting negativt om X någon gång. Hon svarar att det har 
CC aldrig gjort." 
"Det RE har sett av CC och X tillsammans, är att dom pratar normalt med varandra, mest 
om hästar och hon har inte sett att någon av dem försökt undvika den andra."  
 
RE har inte uppfattat att CC sagt något om att hon skulle varit utsatt och  
inte sett några starka undvikandebeteenden från CC:s sida.  
 
"RE tillfrågas om hon har hört någon annan säga något negativt om X. Det säger hon att 
hon inte har gjort, förutom att folk kanske har haft någonting att säga om honom när han 
har skällt på någon, han har ju ett häftigt humör. RE har inte hört någon säga någonting 
om att X skulle vara snuskig. Det var lite prat ute på ridskolan när han för några år sen 
blev ihop med YY som är ganska mycket yngre. Det pratet har tystnat nu." 
 
RE har haft föga att göra med verksamheten med islandshästar. Hon har varit i stallet och 
hälsat på och hjälpt till lite med turridningen på islandshästar.  
 
"RE tillfrågas hur hon reagerade när hon fick veta att X var anmäld. RE säger då att hon 
trodde inte på att det skulle ha hänt, som X var anmäld för. 
Hon tycker att hade det varit någonting, så borde hon själv ha märkt någonting. Vidare 
säger hon att hon har uppfattat CC som en ganska tuff tjej och det känns ändå som att CC 
skulle ha sagt ifrån om hon hade varit utsatt för någonting. RE har också efteråt fått veta 
att innan anmälan så var CC väldigt mycket hemma hos X och YY och fikade och hon var 
bra kompis med YY. SE tycker kanske inte att CC borde ha åkt hem till X, om det var så att 
hon uppfattade honom som jobbig."  
 
RE har inget hört och inget märkt själv och menar att CC skulle ha sagt ifrån om hon hade 
varit utsatt för någonting. Om uppgiften om att CC mycket var hemma hos X och YY och 
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fikade så utgör den en närmandebeteende och talar emot CC:s uppgift om starkt 
undvikandebeteende.  
 
Annan hörd: UZ 
UZ har varit elev till CC på islandshäst och har en dotter som fortfarande rider på ridskolan. 
Telefonförhör 0003-08-10, dvs. långt efter den intensiva perioden i november 0002, på 55 
minuter och redovisat med cirka 1 sida text - vad mer sades?  
 
UZ berättar om ett tillfälle när CC var ledsen efter att ha fått skäll 
av X.  
"CC berättade då, att hon var ledsen, därför att X hade skällt på henne. Han hade kommit 
in under en ridlektion hon hade, och gapat och skällt på henne, om vad minns UZ inte nu. 
Han skällde ut henne inför hennes ridgrupp, där det fanns elever från 9 år och uppåt. CC 
berättade vidare att hon alltid försökte göra sitt bästa på ridskolan, men att inget dög. 
vidare att hon hade glömt att släcka ljuset i lilla stallet någon gång, och X hade blivit 
jättearg. 
CC sade också, att hon snart inte stod ut längre på ridskolan. Hon sade ingenting om att X 
skulle ha rört henne på något sätt."  
 
Uppgiftslämnaren beskriver här en för CC säkerligen mycket kränkande händelse.  
 
"När CC berättade för henne vad de hade anmält X för, så sade hon just inga detaljer, utan 
mera att X inte hade låtit henne vara, och att det var sexuellt. CC sade också, att hon 
gjorde den här anmälan mot X, därför att det visade sig, att hon inte var ensam om att vara 
utsatt ,utan att det var fler tjejer, och att de var yngre än hon. UZ blev förvånad över det 
CC berättade, men hon har aldrig haft känslan av, att det  här inte varit sant. "  
 
Att UZ  blev "förvånad" antyder att hon inte känt till något i denna riktning. Att CC inte 
berättat detaljer stämmer väl med vad jag kunnat konstatera om hennes allmänt hållna 
uppgifter. Temat/motivet att detgällde andra tjejer har CC själv också nämnt i förhör.  
 
De uttalanden om hur CC mår som uppgiftslämnaren ger saknar hänvisning till tidsperiod, 
det kan röra sig om en långt senare tidsperiod sommaren 0003 eftersom förhöret gjorts 
augusti 0003.  
 
Annan hörd: AP 
Ett polisförhör genomfördes 0003-05-18 och omfattar 65 minuter sammanfattade på cirka 4 
sidor text. Ett andra polisförhör genomfördes 0003-05-29 och omfattar 60 minuter 
sammanfattade på cirka 4 sidor text.  
AP rider själv islandshäst sedan augusti 0001 och var dessförinnan ofta på ridskolan med 
sin dotter. AP har känt X under åren på ridskolan och varit sekreterare i ridklubben. AP har 
nu varit med om att bygga upp ridningen med islandshästar sedan CC slutade.  
 
"Hon säger att hon aldrig har haft några bekymmer med honom utan uppfattar honom som 
en person som man har en rak kommunikation med.  
Dom har haft många bra diskussioner. Däremot vet hon att han har ett häftigt humör och 
hon har hört andra som har fått utskällningar av X. AP säger att hon kanske inte väljer att 
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diskutera med X när hon ser att han är stressad. AP har aldrig hört X komma med sexuella 
anspelningar, varken till henne eller till någon annan. Hon har heller aldrig sett honom 
beröra någon på ett sätt som hon uppfattar som konstigt och han har heller aldrig tagit på 
henne på något sätt. Personligen säger hon att hon kände sig chockad när hon fick veta vad 
han var anmäld för." 
 
Att AP här använder uttrycket "chockad" antyder att hon inte anat eller vetat något i denna 
riktning.  
 
Det framgår att AP vet att CC fått en utskällning av X i samband med en kadrilj som 
islandshästryttarna skulle rida Lucia 0001.  
 
Källkritiskt intressant är även uppgiften om den lokal på ridskolan som islandshästryttarna 
fick tillgång till och som sedan CC, trots att andra ville ha tillgång till den, låste för att 
använda för egen del. Detta visar konkret att CC brydde sig mer om sig själv än om de 
andra tjejerna som hon säger sig verka för i samband med anmälan. Ledningen för 
ridskolan hade tagit för givet att dessa hade tillgång till lokalen hela tiden.  
 
I det andra polisförhöret så nämner AP att det förekommit uppgifter från CC och DD om att 
starta eget vad gäller islandshästar.  
 
I det andra polisförhöret bekräftar AP att DD för henne den 15 nov berättat om att TS 
skulle ha berättat att X tryckte upp henne mot en vägg måndagen den 13 nov och frågat 
´ska vi knulla´. Som vi tidigare sett kom inte TS själv ihåg detta i sitt första polisförhör den 
14 nov, trots att hon hade lite material att relatera (utskriften är mindre än 2 sidor för 55 
minuter). En möjlig tolkning är att TS visste att det hon sagt var påhittat och därför inte 
ville nämna det, men tvingas vidgå det när hon blir påmind. En annan tolkning kan vara att 
hon hittat på uppgiften men glömt av den till dagen efter. En tredje tolkning är att 
händelsen faktiskt inträffat och att hon ändå glömt av den - med tanke på hur psykologiskt 
kraftfull uppgiften verkar och att förhöret pågår 55 minuter med många 
associationsmöjligheter, så ter sig denna tolkning inte rimlig. Uppgiften har inte 
ursprungligen nämnts i en situation med sanningskrav och i den känslomässiga situation 
som rådde efter CC:s anmälningar kan uppgiften ha fabulerats. Det är ägnat att inge 
källkritisk skepsis att händelsen påstås ha inträffat 2 dagar efter CC:s anmälan. Frågan bör 
även ställas hur realistiskt det är att tänka sig att en företagsledare med 
lönsamhetsambitioner skulle bete sig som en extremt ouppfostrad tonårspojke? (något som 
TS möjligen kan ha stött på?) X borde rimligen begripa att han skulle skrämma bort flickor 
från ridskolan. Likheten mellan TS uppgift om "ska vi knulla" och vissa påståenden som 
CC gör om X:s beteende i polisförhör är påfallande och det framgår av materialet att TS 
samtalat med CC före anmälan. En nära tillhands liggande alternativ tolkning är att TS varit 
påverkad av CC, när hon berättar händelsen och t ex förväxlat vad CC sagt med vad som 
hänt henne själv, s k källförväxlingsfel vid erinring.  
 
Att händelsen inte prövats i polisförhör med TS är utredningsmetodiskt 
anmärkningsvärt och TS har bidragit till det genom att inte ta upp händelsen i det första 
polisförhöret. Av det uppföljande polisförhöret framgår inte ens vari händelsen skulle bestå 
(jag förutsätter att det inte finns fler polisförhör).  
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Det framkommer även följande som är källkritiskt intressant. 
 
"AP säger då att DD har berättat för henne om att hon har ringt runt till föräldrar till barn 
som rider på ridskolan och sagt att dom inte ska lämna barnen ensamma på ridskolan, 
därför att dom kan bli sexuellt ofredade av X. DD har också sagt att hon speciellt vaktar  
TS och ser till att hon inte är ensam i stallet. AP minns inte exakt när DD berättade detta 
men det var i den vevan med att anmälan gjordes.....AP fick ett intryck av att man på något 
sätt 
ville göra en grej av det här." 
 
"AP tillfrågas vidare om hon har sett eller hört något före det här som har gjort att hon har 
misstänkt X för sexuella ofredanden. AP svarar nej på den frågan. Hon säger också att hon 
inte heller innan anmälan har hört CC prata om att hon ville starta egen verksamhet. AP 
säger vidare att hon aldrig har kommit på tanken att X skulle ofreda någon. Å andra sidan 
säger hon att islandshästverksamheten ligger lite avsides. CC var mellanhanden till X, dom 
som höll på med islandshästar hade egentligen aldrig någon kontakt med honom. "  
 
Här hävdar AP som själv höll på med islandshästar att de som höll på med dessa hästar 
"egentligen aldrig" hade någon kontakt med X. Det är såvitt framgått bland dessa elever 
som de sexuella ofredandena skall ha skett.  
 
AP kan inte minnas att hon hört rykten om att X skulle vara "gubbsjuk" och "hon har heller 
inte uppfattat honom som sådan".  
 
Annan hörd: EJ 
EJ är en flicka med islandshäst på ridskolan , som förhörts först  0003-05-18 
och i närvara av sin mor. Förhöret på 65 minuter har sammanfattats på cirka 4 textsidor. EJ 
verkar enligt egen uppgift ha tillhört kärnan i islandshästgruppen tillsammans med SA, NP, 
TS och LS.  
 
EJ uppger att  
"De som rider islandshäst håller till i ett eget stall och har inte så mycket kontakt med dem 
som rider ponny och stor häst." 
 
Det framkommer här att det är anmälaren CC som först berättade för EJ att hon hade 
anmält X. "Hon berättade inga detaljer men sa att det rörde sig om  
sexuella trakasserier." 
 
"EJ har aldrig känt sig sexuellt trakasserad av X. Han har aldrig sagt någonting med 
sexuell innebörd till henne och aldrig rört henne på något som hon uppfattat som 
kränkande. Han har kramat om henne en gång med 
det var helt okey och det var föra tt hon hade gjort en bra grej. På fråga om hon har hört 
honom uttrycka sig med sexuella anspelningar mot andra eller sett honom ta på någon 
annan på ett sätt som hon har ställt sig undrande till så svarar EJ: ´nej´. " 
 
EJ säger att hon känt CC i ungefär tre år och att hon tycker bra om henne.  
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"EJ har hört CC prata lite löst om att starta en egen verksamhet. Hon tror att hon funderar 
lite på att ha uppfödning och privatlektioner. Det här har nog CC pratat om så länge EJ 
känt henne. Det har inte varit aktuellt att den här verksamheten skulle bedrivas i H utan i 
staden S, tror EJ. " 
 
EJ uppger även att CC frågat  henne den 3 nov 0002 om hon ville flytta sin islandshäst från 
ridskolan till stallet i H. EJ uppger även att CC klart sagt att 
man aldrig kommer att starta någon verksamhet på H. EJ bedömer även att CC inte kan ha 
någon ekonomisk vinning av att andra hästar blivit uppstallade på K.  
 
Det framkommer att anmälaren CC har ringt till EJ och berättat om att hon hade gjort 
anmälan (bör ha hänt 11 nov eller något senare). "CC frågade EJ om X hade tagit på henne 
eller ofredat henne och EJ svarade nej. Sedan sa CC att även TS hade anmält..." 
(suggestion plus ledande frågor) 
 
"När TS hade ringt till CC, vet inte EJ. CC berättade att TS hade gråtit i telefonen och sa 
att hon inte vågade berätta det här för sin mamma, för hon trodde inte att mamman skulle 
tro på henne. EJ fick uppfattningen att CC hade funderat på att göra anmälan och att detta 
sedan blev av när TS hade ringt till henne och berättade att hon varit utsatt." 
 
"På fråga vad EJ har för uppfattning om X, säger hon att han har gjort bra förändringar 
på ridskolan. Han har kort stubin men allmänt gillar hon honom ganska bra." 
 
"EJ tillfrågas om  hon har sett eller hört något som tyder på att alla de  här flickorna som 
har islandshästar har varit utsatta för övergrepp av X. Hon  
svarar ´Nej´. Hon har träffat de här flickorna dagligen. TS har sagt att hon tycker X är 
snuskig. Hon har berättat att han har tagit henne på låren. Detta har EJ inte sett." 
 
"EJ tillfrågas om hon har hört några rykten om att X skulle vara en snuskgubbe och hon 
svarar: ´Ja´. Hon tillfrågas om hon har hört de här ryktena även innan det här med 
anmälningar kom upp och EJ svarar: ´Ja´. På frågan om vad man har sagt säger EJ att 
man har kallat X för gubbsjuk. Några närmare förklaringar om varför man skulle kallas 
gubbsjuk har hon inte. Hon tror att de här ryktena har pågått länge. " 
... 
"Det är möjligt att man började prata om honom som gubbsjuk efter sedan han blivit ihop 
med YY, eftersom han är så mycket äldre än henne."  
 
Annan hörd: OR 
OR är styrelseordförande i den ridklubb som har hand om ridskolan och har hörts redan 
0002-11-16.  
 
IM beskriver X som en person med "hetsigt temperament" som "brusar upp lätt".  
 
"OR tillfrågas om X brukar ta på henne eller om hon sett att han tar på andra. Hon svarar 
att han tar henne på axlarna ibland, men det är helt naturligt, exv när man ska tacka för 
något. Hon har aldrig sett honom ta på några andra. Hon har heller aldrig hört honom 
komma med sexuella anspelningar. " 
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Den upphetsade känslostämningen i samband med anmälningsperioden och anmälaren 
CC:s centrala roll framskymtar i OR:s uppgifter i följande stycke.  
 
"För ungefär en vecka sedan hade OR ett meddelande på sin mobiltelefon.  
Där stod ´vi polisanmäler X´. OR vill minnas att det kom från MP:s telefon. 
Hon ringde upp henne. MP var ledsen. Hon pratade först om CC, att X varit på henne. 
Sedan sa hon även att X varit på hennes dotter NP och klappat henne i ändan. Hon sa 
också att han gjort något mera mot NP, som  
OR inte minns nu. OR sa till henne att lugna ner sig. Kort därefter blev tydligen X anmäld."  
 
 
Annan hörd: KC 
KC hörs 0003-08-23 och arbetar åt markägaren på lantgården K, där anmälaren CC har 
hästar uppstallade. KC hävdar dels att CC fått information om att hon inte kunde få 
tillåtelse att bedriva ridskoleverksamhet på K och dels att hon fått besked om "att det var 
okej om hon gav några privatlektioner på K."  
  
Detta är diffust då omfattning inte verkar ha reglerats, men det kunde innebära några 
mindre intäkter (kanske betydelsefulla för henne) för CC om hon fick över ridande flickor 
till privatlektioner på K.  
 
Annan hörd: AR 
AR hörs 0003-08-08 och arrenderar lantgården K, där anmälaren CC har hästar uppstallade.  
På gården finns plats för åtta hästar och fyra av platserna har CC och en  
plats har DD. CC har av arrendatorn AR informerats om att hon inte fick bedriva 
ridskoleverksamhet på gården.  
 
Annan hörd: DD 
DD har förhörts 0003-05-18 och 140 minuter har sammanfattats på 10 sidor text. Det 
verkar ha funnits rykten om att DD låg bakom anmälan och att DD och CC tänkt starta 
egen ridskoleverksamhet. DD och CC har umgåtts privat. 
 
DD har blivit utkastad från ridskolan efter anmälan från CC, då hon av X associerats med 
denna. DD säger att det aldrig varit tal om att starta någon egen ridverksamhet på K. 
"Däremot har CC och DD pratat lite smått om att starta någon slags ridskoleverksamhet i 
S." 
 
"DD säger också att X ofta kommer med sexuella anspelningar men att hon inte har 
uppfattat det som kränkande. Hon själv har inte varit utsatt för några sexuella 
kommentarer. DD får frågan om X någon gång har tagit på henne på ett sätt som hon har 
uppfattat som kränkande. Hon säger att det har han aldrig gjort. Ibland har han lagt armen 
på hennes axel när dom har pratat men det har varit helt okej. Hon har heller aldrig sett 
honom ta på någon annan på ett sätt som  hon har uppfattat som gränsöverskridande." 
 
Om anmälaren CC säger DD bl.a. följande: 
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"CC sa aldrig någonting om X utan försvarade alltid honom och talade väl om honom. DD 
visste inte om att CC gjort anmälan, förrän anmälan väl var gjord och då blev hon mycket 
förvånad."  
 
Att DD blivit "mycket förvånad" bekräftar att hon inte anat de påstådda sexuella 
ofredandena före anmälan.  
 
"DD har döttrar i ungefär samma ålder som dom som  har gjort anmälan. Hon frågade 
dessa om dom varit utsatta för någonting från X sida. Döttrarna sa att dom inte hade varit 
det men sa också att X var känd som ´snuskgubbe´." 
 
DD uppger att det aldrig varit tal om att starta någon ridskoleverksamhet på gården K och 
att det inte funnits intresse att få över höstar till K då där redan var ganska fullt. "Däremot 
är det riktigt att CC och DD lite smått har pratat om att kunna starta eget. Det har då varit 
att dom ska starta ridskola någonstans i M. I september 0002 var dom och tittade på en 
gård men den passade inte. Då kom de på att man kanske skulle kunna ha verksamheten på 
DD:s föräldrahem, en gård som ligger en mil utanför S. " 
 
DD uppger även att hon "var också trött på att om en häst var för mager eller någonting 
var dåligt så skylldes det alltid på CC." Detta bekräftar 
konfliktfältet kring CC.  
 
DD uppger att hon berättat om den påstådda "ska vi knulla"-händelsen mellan TS och X för 
AP. "TS har själv berättat för DD om den här händelsen men DD kan nu inte minnas när 
hon berättade det och när hon i sin tur berättade det för AP". (Det är 6 månader efter som 
DD försöker minnas detta)  
 
Anmälaren CC har berättat om sexuella ofredanden för DD först efter det att anmälan 
gjorts. Detta är en viktig tidsrelation, då DD är en person som  CC umgåtts privat med och 
haft planer att starta ridverksamhet tillsammans med. Det kan alltså te sig rätt rimligt att 
DD skulle fått del av uppgifter om sexuella ofredanden före anmälan om de förekommit i 
den omfattning och intensitet som anmälaren CC uppgivit.  
 
DD refererar några typer av sexuella uttalanden som CC efter sin anmälan till henne 
uppgett att X skall ha uttalat. "DD tillfrågas om den enda beröring som CC berättat om är 
att X ska ha tagit henne mellan benen när andra varit närvarande. DD bekräftar att det är 
vad hon kan minnas att CC har sagt om beröringar." Även denna uppgift är viktig då den 
klart motsäger CC:s egna uppgifter i polisförhör enligt vilka CC skulle varit utsatt 
omfattande beröringar av flera olika slag.  
 
"Efter anmälan har CC berättat för DD att den här rädslan hösten 0003, när hon bland 
annat sa till DD att hon tyckte det var otäckt i stallet för att lamporna var trasiga, det 
berodde egentligen inte på att det var mörkt utan det berodde på att det bara var hon och X 
som var kvar i stallet."  
 
Enligt DD har anmälaren CC här vid två olika tidpunkter uppgivit helt olika motiv. Detta 
innebär möjligheten att anmälaren CC senare gjort en omtolkning/efterkonstruktion av sitt 
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motiv för att det skulle stämma med påståenden i anmälan. Den rädsla som anmälaren CC 
påstås ha känt för X stämmer inte särskilt väl med alla de uppgifter om närmandebeteenden 
som förekommer i materialet.  
 
"DD tillfrågas om när hon och CC började prata om att starta eget. Hon svarar att detta 
var under hösten 0001. Och på frågan om det var tänkt verksamhet med islandshästar 
svarar hon ja."  
 
DD uppger att CC varit skyldig pengar för något på ridskolan och av henne fått 1000 kr för 
att betala detta.  
 
DD har frågat döttrarna om uttalandet att X var en "snuskgubbe". "Hon frågade döttrarna 
om på vilket sätt han var det, dom svarade att dom inte visste men att dom andra tjejerna 
sa det. "  Flickor i islandshästgruppen skall ha hört påstående från flickor i den stora 
gruppen, när de var på cafeterian. DD säger sig inte ha hört ryktet i islandshästgruppen (DD 
tillhör inte gruppen av unga flickor).  
 
"DD får frågan när hon fick veta att TS varit utsatt. Hon svarar att det fick hon veta när 
CC talade om att hon gjort polisanmälan. CC berättade att när hon fick veta att det var fler 
flickor som var antastade, det var då hon gjorde anmälan. Då hade TS och NP berättat för 
henne och CC tyckte att när X även var på minderåriga då ville hon göra anmälan. Exakt 
när TS och NP berättade för CC vet inte DD. DD får vidare frågan om hon och CC har 
ringt runt till andra och frågat om dom har råkat ut för X. DD svarar att hon frågade AJ 
och sina egna döttrar. AJ frågade hon därför att AJ skulle 
´se till TS´. DD vet att CC har frågat flickan EJ om hon varit utsatt och när EJ svarade nej 
så sa DD bra. " 
 
DD får frågan om TS har berättat för henne att X tryckte upp henne mot en vägg och sa 
´ska vi knulla?´. DD säger att detta är korrekt. Hon tillfrågas när TS  sa detta. Detta sa TS 
till DD när hon fick kännedom om anmälan." 
 
Som framgått har DD tidigare i förhöret sagt att hon inte kan minnas när 
TS berättade detta. Dessutom har DD godkänt sammanfattningsprotokollet med båda de 
motsägande uppgifterna. Tidsuppgiften kan därför inte anses tillförlitlig. Det står dock klart 
att det inte varit före den 13 nov då händelsen påstås ha inträffat och knappast före den 14 
nov då TS i sitt första polisförhör inte alls kommer ihåg att nämna denna händelse, vilket 
ter sig mycket anmärkningsvärt. Tydligen har TS inte heller efter förhöret kommit att tänka 
på att hon glömt bort att nämna händelsen och tagit kontakt med polisen för komplettering.  
 
AJ ger i sitt förhör 0003-05-15 inget datum för när TS nämnt händelsen för henne. Frågan 
är om den påstådda händelsen konstruerats efter polisförhöret den 14 nov (eftersom den 
inte kom upp då i ett långt förhör), och förlagts till den 13 nov)? Som redan påpekats inger 
dessa och andra omständigheter starkt tvivel på äktheten i påståendena om denna händelse.  
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II. Hotområden rörande tillförlitligheten: generella faktorer i anslutning till det 
befintliga materialet 
 
Hotområde 1: utredningsmetodiken i förundersökningen 
I ett sådant här fall med de grava brottsanklagelser det rymmer bör det ur 
utredningsmetodisk/saklig synpunkt finnas dialogutskrifter av förhören med målsägandena. 
Sådana utskrifter av exakt vad som frågats och svarats skärper rättssäkerheten och 
underlättar avsevärt bedömningen av utredningsmetodik, saklighet och tillförlitlighet (se t 
ex Heaton-Armstrong & Wolchover, 1999). Att utredningsmetodiken (urval och inriktning 
på frågor, frågornas formulering, de exakta svaren) inte är öppet redovisad mer än i två 
stycken förhör (ett med CC och ett med NP) gör att de grundläggande saklighetsprinciperna 
om öppen redovisning och noggrannhet satts ur spel. Vid sammanfattningsprotokoll (även 
godkända sådana) är det möjligt att förutsättande och ledande frågor och påståenden inte 
framkommer, att vagheter, osäkerheter och motsägelser i svar är bortredigerade, att det inte 
klart framgår hur ett svar har följts upp och prövats, att urvalet av och inriktningen på 
frågorna inte blir tydlig. Finns indikationer på skevhet/partiskhet i förundersökningen i stort 
(t ex underlåtenhet att ta fram omständigheter som skulle kunna tänkas tala till den 
misstänktes fördel) finns anledning misstänka att så varit fallet även i 
sammanfattningsprotokollen. En annan lösning än dialogutskrifter kan vara att bevara 
ljudband av förhören mot vilka sammanfattningsprotokollen kan kontrolleras och senare 
tvister om vad som frågats och sagts kan avgöras. Att det innebär ett hot mot rättsäkerheten 
att inte kunna öppet redovisa vad som frågats och svarats torde stå klart. Det försätter den 
åtalade i ett underläge vad gäller möjlighet till kritisk granskning av anklagelserna. 
 
I de här aktuella målsägandeförhören verkar på det hela taget föga av  
uppföljande och kritiskt prövande frågor ha förekommit (en viss ambition 
kan dock märkas i dialogförhöret med NP). Mängder av enkla uppföljningsfrågor kring 
generaliserande påståenden, påstådda händelser och exakta förhållanden vad gäller 
rumsliga, organisatoriska, arbetsmässiga, rörelsemässiga etc. förhållanden verkar inte ha 
ställts.  
 
Det är även vid sidan av förhörsmaterialet anmärkningsvärt att det saknas  
beskrivningar av verksamhetens rumsliga förhållanden inkl foton och skisser, 
verksamhetens innehåll och rörelsemönster för aktiviteter och centrala aktörer i målet. 
Vidare saknas angivelser av avstånd och var på ridskolan vissa händelser skall ha inträffat. 
Utan sådana uppgifter är det svårt att källkritiskt värdera vissa uppgifter i materialet. Fanns 
det t ex insyn genom fönstret på X:s kontor? Var det möjligt för X att upprepat vara ensam 
med NP i kafeterian? Hur trång var gången utanför kontoret där X skall ha ofredat EA?  
 
Att kammaråklagaren i en skrivelse 0004-02-13 anser att en "karta/skiss över den aktuella 
ridskolan...är utan betydelse i målet" är ur saklig synpunkt en obegriplig ståndpunkt och 
arbetet torde vara överkomligt. Frågan är väl om kammaråklagaren här lever upp till lagens 
objektivitetskrav. Ståndpunkten stämmer dock väl överens med de många 
underlåtenheterna att pröva svar och söka efter alternativa förklaringar som 
förhörsmaterialet ger en bild av. Det hade varit befogat att söka mer material kring 
innehållet i de samtal som huvudanmälaren CC hade med de andra målsägandena och deras 
mödrar i samband med uppkomstprocessen för anmälan. Det hade även varit befogat att 
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söka mer information om verksamhetens bedrivande, t ex mer exakt vilka kontakter X och 
målägandena hade anledning att ha och vilka kontakter de faktiskt hade. Det hävdas t ex i 
en skrivelse från YY och X att CC inte behövde ha kontakt  med X om hon inte själv sökte 
sig till honom. Det räckte med kontakten med YY. Sådana förhållanden borde 
förundersökningen ha klarlagt. Även om en hel del användbart material tillkommit genom 
förundersökningen utmärks den av ofullständighet vad gäller sökande efter alternativa 
förklaringar och av bristande kritisk prövning. De utredningsmetodiska bristerna får 
givetvis konsekvenser för bedömning av tillförlitligheten i förundersökningens resultat. En 
förundersökning med så stora brister i förhör, införskaffande av relevant material och 
omfattande underlåtenhet att iaktta kritisk prövning bör bedömas som otillförlitlig i sina 
resultat, även om kvantiteten förhör är relativt stor. Möjligen sammanhänger dessa brister 
med en förutfattad mening om att X är skyldig till det han anklagas för och att något annat 
inte behöver övervägas.  
 
Hotområde 2: episodminnens/händelseminnens sårbarhet 
Det förekommer i materialet påstådda episodminnen eller generaliseringar kring påstådda 
episodminnen. Från modern minnesforskning är det väl känt att episodminnen är sårbara 
och att fel lätt uppkommer (se t ex Reisberg, 2010). Den ibland underförstådda idén att vår 
hjärna skulle fungera som en bandspelare, kamera eller videobandspelare har inte 
vetenskapligt stöd. Det mänskliga minnet är synnerligen felbart och våra erinringar har 
karaktär av rekonstruktioner vid erinringstillfället. Vid rekonstruktioner kan det uppkomma 
fel. Det är inte bara vanlig glömska eller omfattande bortfall som är ett stort problem utan t 
ex sammanblandningar av olika episoders element, förändringar, tillägg av material, 
förväxlingar av personer, platsförväxlingar, källförväxlingar och tidsförskjutningar 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 med andra 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 
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medvetandetillstånd upplever minnen av hur de förts bort och undersökts av främmande 
varelser i rymdskepp (s k abduktioner, mycket 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 det sexuella området skulle vara undantaget från möjligheten av 
uppkomst av självkonstruerade minnen utan grund i en verklig händelse. Med tanke på att 
sexualiteten 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 utvecklas och t ex sammansmältas 
med fantasier, minnen från media och ledtrådar i situationer till erinringar som uppfattas 
som riktiga minnen.  
 
En för episodminne viktig forskning rörande "imagination inflation" har bedrivits av 
ledande minnesforskare som Loftus och Roediger III (se t ex Goff & Roediger III, 1998; 
Loftus, 1997). Denna minnesillusion, som konstaterats även hos vuxna, innebär att om man 
föreställer sig att en händelse eller handling ägt rum, speciellt om det skett upprepat, så 
ökar tron att händelsen/handlingen faktiskt ägde rum. Goff & Roediger III konstaterar att 
"Imagining actions created false memories..." och de pekar på att dessa forskningsresultat 
är relevanta i rättsliga sammanhang. Det kan alltså räcka med att vi tänkt på en episod för 
att vi skall minnas den som något som faktiskt inträffat.  
 
Bekräftande av en händelse från en annan persons sida kan vara en kraftfull teknik för att 
skapa ett falskt minne menar Loftus (1997) utifrån forskning av Kassin & Kiechel (1996). 
Under vissa försöksvillkor (att handlingen gått snabbt och falskt vittne som påstod sig ha 
sett handlingen) så fick forskarna ända upp till 100% av vuxna försökspersoner att skriftligt 
erkänna (dvs. falsk bekännelse) att de begått handlingar (skada en dator genom att trycka på 
fel knapp) som de inte begått. Försökspersonerna rapporterade härvid falska minnen av vad 
som inträffat. Loftus (1997) pekar på att det sociala trycket är en viktig faktor vid uppkomst 
av falska minnen. 
 
Dessa resultat kan även jämföras med den konstaterade förekomsten av falska bekännelser i 
rättsfall (se t ex Gudjonsson, 1992). Resultaten rörande falska bekännelser, där att vara ung 
utgör en sårbarhetsfaktor, har viss relevans även för utredning av sexuella övergrepp 
rörande barn och ungdom.   
 
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 
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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 berättar eller 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. En annan 
praktisk konsekvens är att det krävs att alternativa förklaringsmöjligheter till påstådda 
minnen utreds eller övervägs, när dessa får en avgörande betydelse i t ex ett rättsligt 
sammanhang.  
 
Samtal eller uttalanden kan ingå i episoder. I utredningssammanhang refererar 
uppgiftslämnare ofta vad andra skall ha sagt. 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 (t ex många 
undervisningsexperiment med återgivning av den 22 ord långa vittneseden i svenska 
domstolar som jag genomfört med flera hundra universitetsstuderande i 20-årsåldern så 
klarade under alla år en enda av att återge vittneseden korrekt omedelbart efteråt. Vi 
reducerar samtalsinformationen 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.  
 
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 genom inspelning. Objektiv 
registrering krävs även för att kunna kontrollera urvalet av frågor och utformningen av 
frågorna. I utredningstexter förekommer citat/referat av samtal 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.   
 
Episodminnen kan inbegripa visuella bilder. Forskningen (t ex översikt av Reisberg, 
2010) visar att vi kan skapa inre visuella bilder i viss analogi med yttre bilder. Därav 
följer dock inte att vi exakt bevarar dessa aktiva bilder likt fotografier och att de 
oförändrade eller felfritt kan återges på nytt. Det har t ex visats att åtminstone i vissa 
sammanhang så utvidgar vi återgivna bilder (den återgivna bilden omfattar mer än 
ursprungsbilden) vid återgivning - utvidgningen kan härvid vara felaktig. Detta belyser 
hur vi konstruerar minnebilder. Forskning av Kosslyn med flera (1980,1983) indikerar 
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att inre bilder vid erinring inte skapas genom aktivering av en intakt, bevarad inre bild 
(bläddring i ett inre fotoarkiv) - på det sätt som vi ofta tror.  
 
"Instead, one first creates an "image frame", depicting the form´s global shape. Then 
elaborations can be added to this frame, as the imager wishes, to create a full and 
detailed image. Importantly, the image is created piece-by-piece, and the imager has 
some degree of control over how complete, and how detailed, the ultimate image will 
be." (Reisberg, 2010) 
  
Fritt översatt, så skapar vi först en bildram och bygger därefter upp bilden bit för bit och 
påverkar detaljeringsgraden i slutprodukten. Den som vill kan själv i sitt medvetande 
iaktta hur en bild av en förfluten miljö eller scen kommer till. Vi kan i medvetandet 
snabbt pröva olika synvinklar och positioner och laborera med vilka element som skall 
vara med eller inte i bilden innan bilden stabiliseras - även efter stabiliseringen kan 
bilden ändras. Den tid det tar att stabilisera bilden är i många fall subjektivt fullt 
märkbar för oss. Min kliniska utbildning och kliniska arbete med hypnos och 
symboldramateknik pekar på att det går till likadant när bilder av sådant som inte 
inträffat skapas genom instruktioner eller genom självsuggestion, fantasiflöden etc. från 
patienten själv. Snabba växlingar och att det krävs viss iakttagbar tid för stabilisering är 
vanliga fenomen.   
 
Enligt Kosslyn lagras bilderna i bildfiler ("image files") i minnet som uppsättningar av 
instruktioner och inte som vi gärna vill tänka oss i form av fixa visuella bilder. Bilderna 
lagras därmed likartat med språkligt material i långtidsminnet. Vid erinring 
rekonstrueras en bild bit för bit genom de lagrade instruktionerna. Det kan vid 
rekonstruktionen vara så att inte all information i bildfilen används eller kan göras 
tillgänglig. Det kan även vara så att viss information aldrig har lagrats in i bildfilen. Det 
är även uppenbart att processen är sårbar, till exempel att sammanblandningar kan 
tänkas ske mellan olika bildinstruktioner och att ovidkommande instruktioner kan 
tillkomma, t ex genom påverkan i ett senare samtal eller förhör eller genom tillägg av 
en självsuggestion. Den osäkerhet och det tvivel en person har vid rekonstruktionen kan 
komma till språkligt uttryck i formuleringar som "tror", "kanske", "möjligen", "det var 
så eller så eller så...", "vet inte", "kommer inte ihåg" etc. Vi vet nog alla från vår 
erfarenhet att vi av och till har skapat oss falska bilder av triviala fenomen, t ex av var 
vi lagt ett föremål, av att vi postat ett brev etc. Falska instruktioner har uppkommit och 
använts vid  konstruktionen av bilden av att det vi föreställer oss skulle ha inträffat.  
 
Det här påpekade får naturligtvis konsekvenser för hur vi skall bedöma tillförlitligheten hos 
rapporterade minnesbilder i rättsliga sammanhang. De kan vara (a) tillfredsställande 
korrekta, (b) mer eller mindre ofullständiga eller felaktiga eller (c) helt felaktiga/falska 
minnen. Till detta kommer möjligheten av (d) medvetet felaktig minnesrapportering, dvs. 
lögn. Föreligger indikationer på alternativen (b), (c) eller (d), så går det inte ur kritisk-
vetenskaplig och källkritisk synpunkt att hävda att alternativet (a) är säkerställt. Allmänt 
sett ökar risken för minnesfel med tiden och när det förekommer många likartade händelser 
kan de sammanblandas.  
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Hotområde 3: förväntanseffekter 
Förväntanseffekter eller självuppfyllande profetior, Rosenthaleffekter etc som de ibland 
kallas,  är väl kända inom socialpsykologisk forskning genom mängder av studier (se t 
ex Rosenthal, 1963; Rosenthal, 1969; Rosenthal & Rosnow, 1969; Rosenthal & Rubin, 
1978, som redovisade de första 345 studierna redan för ett par decennier sedan). De är 
till exempel väl kända inom forskningen som störande faktorer vid 
beteendevetenskapliga undersökningar - till exempel kan försöksledarens eller 
intervjuarens outtalade förväntningar slå igenom på resultaten och även vid 
djurexperiment (se t ex Rosenthal, 1966) har det klart påvisats hur djur kan bete sig i 
enlighet med människors förväntningar. För övrigt är historien om hästen Kloke Hans, 
som påstods kunna räkna välkänd. Hästen kunde sannolikt uppfatta kroppsliga signaler 
från beställaren (som visste svaret på det enkla räkneproblemet) om när han skulle sluta 
stampa med hoven. Inom forskningen anses att effekterna uppkommer genom ett brett 
spektrum av beteenden hos den/de som har och signalerar förväntan (se t ex Harris & 
Rosenthal, 1985, som anger 31 beteendekategorier). Exempelvis kan förväntan 
uppfattas av mottagaren genom tonfall, ögonkontakt, ansiktsuttryck, gester, språkliga 
uttryck, beröm, uppmuntran, uppmärksamhet, ignorerande etc. Det hävdas även ofta att 
barn är mer känsliga än vuxna för ledtrådar från vuxna. Ett av de områden som varit 
föremål för studier är förväntanseffekter på skolbarn. Det finns ingen anledning anta att 
livsområdet rörande sexuella övergrepp skulle utgöra något undantag från 
förväntanseffekter. Detta gör det till exempel möjligt att barn skulle kunna uppvisa 
förväntade symtom eller göra uttalade antydningar som en effekt av omgivningens 
förväntningar att de är utsatta för sexuella övergrepp - en självuppfyllande förväntan. 
Problem kan även tänkas uppkomma genom förekomst av snedvriden varseblivning, 
selektiva och felaktiga minnen samt tolkning av naturliga beteenden, från personer med 
förväntningar. Man kan tycka sig ha sett eller minnas något annat än vad som faktiskt 
inträffat.  
 
Inom det rättsliga området anser forskare allmänt att förväntanseffekter är så problematiska 
att exempelvis den förhörsledare som genomför en vittneskonfrontation med en misstänkt 
och flera figuranter inte skall veta om vem den misstänkte är (se aktuella 
rekommendationer från ett antal forskare, en subkommitté vid "American Psychology/Law 
Society" - Wells, Small, Penrod, Malpass, Fulero & Brimacombe, 1998, i samarbete med 
många andra kollegor). 
 
Hotområde 4: konformitet/likformighet, lydnad och grupptänkande 
När människor utsätts för även måttligt socialt tryck kan deras omdöme 
försämras eller de har svårt att säga emot (se t ex Aronson, Wilson & Akert, 2002; Hogg & 
Vaughan, 2002). De kan också på andras önskan företa sig handlingar som människor 
normalt inte företar sig. Exempel på detta utgör de klassiska och upprepade experimenten 
av Asch m.fl. där ett antal av försöksledaren vidtalade personer i en bedömargrupp fick i 
uppgift att avge ett falskt svar beträffande vilken av tre linje som var längst på en visad 
bild. En av de sista bedömarna var inte vidtalad och tre mönster visade sig hos de icke 
vidtalade bedömarna. En betydande grupp instämde med de tidigare. En grupp vacklade - 
instämde i en del fall och inte i en del fall. En grupp avgav självständiga bedömningar. Det 
rätta svaret var uppenbart för alla. Inom politiskt arbete har rapporterats många exempel på 
hur vuxna människor som utifrån sitt partis och egen uppfattning borde reserverat sig mot 
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beslut inte har velat eller vågat göra detta när de suttit med som beslutsfattare. De har valt 
att följa med. Andra har inte haft några svårigheter med detta. I Milgrams (1974)  och 
efterföljares berömda lydnadsexperiment sade en försöksledare till en försöksperson att ge 
en annan person (i ett angränsande rum) elstötar när denne misslyckades med 
inlärningsuppgifter. Många ställde upp på att göra detta och tilldelade även stötar när det 
framgick på apparaten att de var livsfarliga. (Försöket var så upplagt att ingen fick stötar, 
men det visste inte försökspersonerna) Dessa experimentresultat, som lät sig upprepas, 
väckte stort uppseende bland forskare och allmänhet och paralleller drogs till vad som hänt 
under krig.  
 
Inom socialpsykologin har Janis (1972) och andra även studerat s.k. groupthink-fenomen 
(förvrängt grupptänkande), t ex beslutssituationer i vilka grupper av människor i strävan 
efter enighet och under inflytande av en känslostämning skapat sig icke 
verklighetsrelaterade föreställningar (vanföreställningar) om förhållanden och om yttre 
motståndare, vilket lett till bland annat felaktiga beslut. Det vanliga kritiska tänkandet, 
prövningen sätts ur spel vid groupthink, ett förändrat medvetandetillstånd inverkar.  
 
Experiment och undersökningar visar klart liksom en del rapporterade erfarenheter att det 
är möjligt att ibland sätta människors omdöme ur spel genom socialt tryck, inte alla 
människors omdöme, men de flestas.  
 
Det är t ex fullt möjligt att tänka sig en grupp flickor som anpassar sig till en dominerande 
flickas föreställningar eller som utför en anklagande handling 
därför att den dominerande flickan så vill eller att tänka sig att vanföreställningar om en 
yttre motståndare byggs upp i en upplevd konflikt. Det finns en hel del exempel på sådant i 
levande livet. Graden av medvetenhet eller omedvetenhet i sådana processer kan vara 
vanskligt att uttala sig om. Gruppen kan anses ha rätt och kan använda sina egna regler - de 
vanliga lögn- och sanningsbegreppen upphör att gälla.  
 
Den svenske vittnespsykologen Arvid Wachtmeister (1943) refererar i en bok en stor 
mängd konkreta fall vad gäller sexuella anklagelser från barn och ungdomar med 
socialpsykologiska inslag. I en del fall föreligger erkännanden om att anklagelserna  varit 
felaktiga. Ett exempel utgör skolklassen där en flicka berättar för kamraterna att hon blivit 
"osedligt berörd" av en i familjen inneboende poliskonstapel, vilket gav henne mycket 
uppmärksamhet i klassen när hon berättade det. En annan flicka i klassen som var social 
ledarinna i klassen ville återta sin position och anklagade sin klassföreståndare för att ha 
berört henne osedligt på natten i samband med en skolresa. Vid utredning erkände båda 
flickorna att historierna var fantiserade. I ett annat mål anklagades en folkskollärare av ett 
antal 14-åriga flickor för att ha kysst, omfamnat och tagit dem på könsorganet. Professor 
Stern (en av vittnespsykologisk forsknings pionjärer) var sakkunnig och kunde påvisa 
starka suggestioner i polisförhören och dessutom återkallades uppgifter  i domstolsförhören 
- domen blev friande. Fallet belyser både uppkomst av uppgifter genom social smitta och 
inverkan av suggestion och felaktigt utredande.  
 
Hotområde 5: perceptuell distorsion (snedvriden varseblivning) 
Det är väl känt inom psykologisk forskning att människor kan se och höra något annat än 
vad som faktiskt är förhanden eller händer, s k perceptuell distorsion (se t ex Smith, 1986 
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för rättslig anknytning). En starkt inverkande faktor verkar vara förhandsuppfattningen och 
kulturella fördomar. T ex har försökspersoner vid experiment uppfattat att på en bild en 
svart man hotat en vit man med rakkniv trots att bilden visade motsatsen. I ett annat 
experiment hävdade en stor mängd "vittnen" att en ung man angrep en äldre man, trots att 
det faktiska skeendet var att den äldre angrep den yngre. I ytterligare ett experiment har 
normala spädbarn som visats på video tillskrivits negativa egenskaper, när försökspersoner 
felaktigt fick veta att de var "för tidigt födda". En annan närliggande faktor utgör den 
benägenhet vi har när vi lyssnar på vad människor säger att i förväg tolka vilka ord som 
kommer att följa och ibland till och med falla människor i talet med dessa ord. Detta öppnar 
för att vi själva felaktigt tillskriver människor sådant de inte sagt, t ex skulle yttrandet "Ska 
vi.." av den tilltalade kunna i tanken fyllas på med ordet "knulla", varvid den tilltalade inte 
hör vad som faktiskt sägs.  
 
I ett verkligt rättsfall hävdade vittnen att ett angripande ungdomsgäng i en tunnelbanevagn 
skurit sönder en persons kläder och slängt dem genom fönstret. På banvallen återfanns 
kläderna hela. I ett annat fall kunde jag själv som ledamot i en utbildningsnämnd på 
högskola iaktta hur ordföranden konstaterade att de närvarande ropat ja, när samtliga ropat 
nej - det blev givetvis starka protester från ledamöterna. Att ordföranden ville ha ett ja-svar 
var uppenbart: inre tanke hade sammanblandats med yttre skeende. I flera sammanhang har 
jag under åren kunnat konstatera att människor hävdat att jag sagt något, när jag i själva 
verket har sagt motsatsen eller något helt annat. Deras hävdande har dock verkat stämma 
med deras egen inställning eller vad de skulle vilja att jag sagt.  
 
Inom psykologin förekommer även termen "perceptual set" (varseblivnings-inställning), 
dvs. tillfällig eller varaktig benägenhet hos människor att uppfatta omvärlden på visst sätt, t 
ex att överdrivet uppfatta mellanmänskliga händelser som uttryck för sexualitet. 
Bakomliggande inställningar kan ge upphov till snedvriden varseblivning.  
 
Det föreligger således en uppenbar risk för att personer i ett fall som detta har sett och hört 
sådant som inte stämmer med verkligheten. En uppenbar felmöjlighet kan uppkomma 
genom huvudanmälarens och eventuellt andra flickors sexuella fokusering och fördomar 
mot äldre män. Verkligheten kan uppfattas med t ex rykten om "gubbsjuka" som störande 
bakgrundsfaktor.  
 
 III. Hot mot tillförlitligheten: specifika faktorer, som tydligt framträder i det 
befintliga materialet 
Jag skall här sammanfattande peka på ett antal konkret faktorer som kan bedömas som 
säkerställda i materialet. De flesta faktorer har tidigare berörts i anslutning till materialet. 
Vilka konsekvenser faktorerna fått är dock  
inte säkerställt, men de torde utgöra reella hot mot tillförlitligheten i förekommande 
påståenden om sexuella ofredanden.  
 
Dokumentationsfaktorn 
Ett stort dokumentationsproblem utgör att det inte föreligger öppen och noggrann 
redovisning av innehållet i förhören med målsägandena så när som på två förhör där 
dialogutskrift föreligger. Det är tydligt att en mycket mer  
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långtgående kritisk granskning kan utföras när frågeurval, frågeformuleringar, påståenden 
från förhörsledaren och svaren från den förhörde föreligger i exakt form. Sådant som att 
förhörsledarna kan ha hjälpt till med att konstruera uppgifter genom påståenden och 
förutsättande eller ledande frågor samt tveksamheter, osäkerheter och motsägelser i svaren 
kan ha bortredigerats ur materialet. Vad gäller andra hörda personer bör i allmänhet ett av 
den förhörde godkänt sammanfattningsprotokoll anses vara tillfyllest, möjligen undantaget 
något centralt vittnesmål från en icke-målsägande.  
  
Prövningsbristfaktorn 
I det utskrivna dialogförhöret med CC framgår tydligt att föga av kritisk prövning av 
uppgifterna skett. Även sammanfattningsprotokollen med målsägandena verkar ge samma 
bild av bristande prövning. Någon ambition till kritisk prövning förekommer i det utskrivna 
dialogförhöret med NP och det som framkommer leder till att svagheter i NP:s uppgifter 
framkommer. Denna förhörsledare verkar dock föga ha medverkat i övrigt i materialet.  
Bristen på kritisk prövning innebär i praktiken en omfattande partiskhet och bristande 
objektivitet i utredningsarbetet.  
  
Ofullständighetsfaktorn 
Förundersökningens allsidighet brister starkt då ett antal omständigheter som behöver 
klargöras inte har klargjorts, bl a rumsliga förhållanden som lokaler och deras användning, 
avstånd, verksamhetens styrning och innehåll samt nätverket kring CC och klargörande av 
innehåll i de samtal CC hade med andra i anmälningarna inblandade flickor och mammor. 
Avsaknad av viktiga uppgifter innebär att fel bedömningar kan bli gjorda utifrån det  
befintliga materialet.  
 
Gruppfaktorn 
Det står klart att målsägandena tillhör den minoritetsgrupp av flickor som ridit islandshästar 
och som haft ett eget stall längre bort, som X inte så ofta besökt. Från den stora gruppen av 
ridelever kommer inga anmälningar. Det är svårbegripligt varför just den lilla mindre 
besökta  gruppen skulle drabbas.  
 
Sociala relationer 
Av den grupp av fem målsäganden som kvarstår , så verkar fyra stycken (huvudanmälaren 
CC, systrarna TS och LS samt NP) ha haft nära kontakter innefattande även mammorna 
(MQ, MP) till de yngre. Målsäganden och islandshästägaren EA har haft kontakt med CC. 
Enligt YY och X har CC varit "personlig vän" till familjerna S och W.  
 
Auktoritetsrelationer 
Huvudanmälaren CC har varit anställd på ridskolan och ridledare i islandshästgruppen. CC 
är praktiskt taget 22 år vid anmälningsperioden, medan de övriga är yngre (LS 19, TS 16, 
EA 16 och NP 14 - med reservation för bristen på åldersuppgifter i förundersökningen). 
Både CC:s förmodligen större kunnande, position och ålder kan antas göra henne till 
en auktoritet att respektera och följa.  
 
Ryktesfaktorn 
Det framgår av förhörsmaterialet att det förekommit rykten och prat på ridskolan kring X, t 
ex "gubbsjuk", vilket kan ha haft sitt upphov i att X haft en yngre sambo (YY). Det finns 
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uppgifter om att detta prat mer skulle ha härrört från den stora gruppen och via kafeterian 
förts över till islandshästgruppen. Löst prat och rykten kan skapa en mental bakgrund hos 
en del flickor mot vilken tolkningar av vad X gjort eller direkt felaktiga varseblivningar har 
uppkommit.  
 
Temperamentsfaktorn 
Enligt ett flertal hörda personer har X haft ett något hetsigt temperament/humör som av och 
till framskymtat. Han har riktat kritik, antagligen inte utan fog, mot bl.a. flickor i 
islandshästgruppen inkl CC och EA. Det är en allmän mänsklig erfarenhet och även 
framträdande i en del rättsfall att utfall och kritik kan ge upphov till motaktioner och 
hämnd. Det förekommer rättsfall rörande sexuella övergrepp där det är tydligt att starka 
konflikter ligger något före i tid.  
 
Beröringsstil från X:s sida 
Ridskoleverksamhet har med nödvändighet fysiska inslag i form av att instruktörer behöver 
visa och korrigera ridställningar. Detta har X säkerligen gjort och det kan ha känts 
obehagligt för en del som haft inställningen att han varit, som det sägs av någon, "gammal 
och snuskig". Därutöver har X liksom många andra människor haft en beröringsstil 
med naturliga beröringar (huruvida det förekommit något utöver sådana är själva den 
rättsliga frågan). Naturliga beröringar kan ofta eller alltid tolkas sexuellt av den som har 
den inställningen. Därtill kommer möjligheten att varseblivning och minne av en naturlig 
beröring förvrängs/ändras, så att de inte stämmer med hur beröringen faktiskt såg ut.  
 
Generationsfaktorn 
Det är en mycket begrundansvärd faktor att uppfattningar mellan de hörda i 
mödragenerationen (inte bara mammorna utan även några andra i antagligen samma 
generation och de hörda målsägandena skiljer sig åt. Fadersgenerationen verkar mycket 
saknas på ridskolan, vilket i så fall innebär att X inte har jämförts med andra mogna mäns 
uppträdande i ridskolemiljön, vilket kan öppna för godtyckligare tolkningar av t ex sådant 
som att lägga armen om någons axlar etc.  
 
I mödragenerationen tycker kvinnorna att de beröringar de själva utsatts för av X och vad 
de sett X göra mot flickorna tett sig naturligt. Några i den unga flickgenerationen, bland 
dem målsägandena, tolkar som det verkar samma beteenden från X sida som "snuskiga". 
Några flickor verkar ännu inte ha skaffat sig den livserfarenhet som krävs för mer korrekt 
tolkning av moget manligt beteende, vilket mödragenerationen har skaffat sig. Det sexuella 
intresset hos tonårspojkar är nog inte representativt för det sexuella intresset bland mogna 
män, något som kan vara svårt för en tonårsflicka att inse.  
 
Det kan här vara lämpligt att påminna om tonårsflickors ibland rätt överdrivna tolkningar 
av sina manliga gymnastiklärares sexuella intressen ("han stirrar på mig"). 
Gymnastiklärarna kan faktiskt ha en hel del annat i huvudet än sex.   
 
Initiativmobiliseringsfaktorn/faktorn 
I anmälningsfrågorna är det tydligt att det är CC som är den mest drivande. 
Det är hon som frågar och diskuterar med flickor om och hur de varit utsatta. Det har med 
säkerhet framgått att hon tillfrågat EJ, som inte ansett sig utsatt. Vilka hon kan  ha tillfrågat 



 81

utan att det framkommer i materialet är en öppen fråga.  Det är hon som berättar för 
mammorna till fyra flickor och ringer upp flickan EA (eller rings upp av henne), som talat 
med TS innan EA genomgår polisförhör.   
 
Det är CC som får telefonkontakt med polisen och förhörs först och det är CC som nämner  
andras namn i sitt första polisförhör och ger ifrån sig uppgifter om andra till polisen, 
anmärkningsvärt nog mer precisa uppgifter än vad hon ger om händelser kring sig själv. CC 
verkar även tona ner sina motiv genom att ange att hon blev upprörd över att andra varit 
utsatta (vilket verkar framkomma från flera håll hastigt 2-8 nov 0002 efter åratal av 
påstådda sexuella ofredanden).  
  
Terapeutfaktorn 
Det varnas allmänt från forskare inom minnesområdet för terapeuters suggestioner och 
olämpliga suggererande terapimetoder kring sexuella övergrepp. I USA har som påtalats av 
forskare i artiklar och böcker förekommit åtskilliga fall där terapeuter medverkat till 
uppkomsten av vad som bedöms vara falska minnen av sexuella övergrepp. I Sverige hade 
vi för några år sedan Johanna-fallet, där terapeuten efter förnyad prövning i hovrätten 
(resning genom HD) ansågs ha gett upphov till påståendena och friande dom skrevs. 
Johanna hade ansett sig minnas att hon inte varit utsatt. Några andra fall med tvivelaktig 
medverkan av terapeuter, psykologer eller annan vårdpersonal finns redovisade i JK-
rapporten ”Felaktigt dömda” (Axberger m.fl., 2006).  
 
I detta fall finns en terapeut som den 24 okt 0002 till CC ger suggestioner om att hon varit 
utsatt för sexuella övergrepp efter det att terapeuten fått en idé framkastad av sin handledare 
som aldrig träffat CC. Detta sätt att bedriva terapi bör anses utomordentligt oseriöst och 
ansvarslöst. Denna  kritik gäller även terapeutens s.k. handledare som anges ha fört fram 
idén om sexuella övergrepp. Det bör tillhöra en handledares kompetens att kunna påvisa 
alternativa tolkningshypoteser och kunna anvisa hur sådana kan prövas.  
 
Tidsrelationer och påverkan 
Tidsrelationerna i fallet är av stort källkritiskt intresse. Det finns i CC:s terapijournal flera 
indikationer på hennes upplevda problem med arbetsgivaren, men inga indikationer på att 
CC skulle ha ansett sig utsatt för sexuella övergrepp eller ofredanden överhuvudtaget före 
terapeuten ger suggestioner om sexuella övergrepp den 24 okt 0002. Vid detta tillfälle 
verkar CC av journalen och förhöret med terapeuten att döma inte ha gett någon uppgift till 
terapeuten om att hon skulle varit utsatt för något i sexuellt avseende. Några få dagar efter, 
perioden den 28-30 okt, har CC för första gången sagt till någon, nämligen MP (mor till 
NP) att hon varit utsatt för sexuella ofredanden från X. Den 31 okt slutar CC sitt arbete som 
det framställs av hälsoskäl. Under perioden 2 - 8 nov, dvs. ungefär en vecka efter 
terapeutkontakten, uppkommer en intensiv social process med CC som drivande i frågan 
om sexuella ofredanden. Denna börjar 2 nov med samtal mellan TS och CC, inbegriper att 
CC talar med systern LS och berättar för systrarnas mamma MQ samt fortsätter med att och 
slutar med att även NP råkar berätta för CC den 8 nov och CC berättar för modern MP 
senare samma dag. CC lyckas få stöd från mödrarna MQ och MP för att anmäla för egen 
del den 8 nov. Modern MP ringer till polisen den 9 nov för att få deras syn på saken men 
ingen kan ta sig an henne. Den 10 nov ringer CC till polisen och får ej någon som tar sig an 
henne, men den 11 nov får hon genomföra anmälan och förhör. Vid detta tillfälle är 
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mödrarna MQ och MP med henne till polisen. På något sätt som är svårt att utläsa av 
handlingarna har flickorna TS, LS och NP blivit anmälda som offer, som det verkar genom 
CC:s försorg. CC genomgår sitt första polisförhör den 11 nov, definierar sig som utsatt för 
sexuella ofredanden och besöker sin terapeut den 14 nov, varvid hon även där verkar ha 
framställt sig för första gången för terapeuten som utsatt för sexuella ofredanden. Den 12 
nov skjutsar CC hem flickan SA till modern BA och berättar då för modern BA att hon 
själv blivit utsatt för sexuella ofredanden av X. "När hon beslutat sig för att göra något åt 
det så hade hon frågat några andra flickor om de också blivit utsatta. SA hade då berättat 
om en händelse och den 12 nov berättade SA även för sin mamma".  Modern BA anmäler 
20 nov, men återtar 14 aug 0003. Någon vecka före förhörsdagen med EA 20 nov, dvs. ca 
13 nov ringer CC till EA och ser då till att berätta för EA vad hon själv varit med om. Det 
framgår inte när det bestäms att EA skall anmäla. Den 16 januari 0003 förhörs flickan FF 
per telefon och hon "uppger att hon inte känner till att någon sådan anmälan gjorts". FF 
uppger att hon "skulle själv inte göra någon anmälan". Vem som varit så angelägen att 
anmäla FF utan att ens tala med henne om saken framgår inte, men materialet i övrigt talar i 
riktning mot CC.  
 
Av förhör med flickan EJ framgår att CC ringt henne och berättat om sin egen anmälan och 
"frågade EJ om X hade tagit på henne eller ofredat henne"   (dvs. först en suggestiv 
inledning och sedan ledande frågor till EJ - lägg märke till den manipulativa tekniken som 
här framskymtar). Eftersom EJ svarade nej har det inte tillkommit någon anmälan från EJ 
eller CC i detta fall.  
I förhöret 0003-02-28 framkommer följande: 
"CC vill till sist säga att hon absolut inte har gått på olika tjejer och frågat om X har gjort 
någonting utan de har kommit till henne och berättat." 
Av förhöret med BA antyds att CC hade "frågat några andra flickor om de varit utsatta". Av 
förhöret med EJ framgår att CC i detta fall har gett en suggestiv inledning och sedan ställt 
ledande frågor. Förhörsmaterialet antyder en helt annan sanning än den som CC söker föra 
fram den 28 februari om att hon "absolut inte gått på olika tjejer och frågat".  
 
Tidsrelationerna tyder på att det är CC:s terapeut som ger startimpulsen till idén om 
sexuella övergrepp/ofredanden. Det befintliga materialet tyder både på att CC 
påverkat/suggererat och på att hon sökt maximera antal anmälningar. Förundersökningen 
verkar inte ha sökt efter vilka fler som CC sökt påverka och med vilka medel.  
 
Konfliktfaktorn/kvarkafaktorn 
Det framgår av YY:s uppgifter att dagen före den 8 nov, då anmälan intensivt diskuteras 
mellan CC och de två familjerna S och W, så tar hon med YY upp varför X säger att det är 
kvarka på gården H, där CC har sina hästar. YY meddelar att det är ett missförstånd. CC 
står på sig och undrar varför hon "straffats" för hon slutat. YY säger sig ha använt ordet 
"skitprat" mot CC. YY berättar också om den mycket mer kvalificerade ridinstruktör som 
skall efterträda CC och  stämningen är "ganska kylig" enligt YY.  
Detta händer den 7 nov, dvs. dagen före den avgörande diskussionen den 8 nov. Även här 
ter sig tidsrelationen anmärkningsvärd och denna felaktigt  
uppfattade beskyllning om kvarka från H kan tänkas ha spelat roll för att  
diskussionerna den 2-8 nov resulterar i anmälningar.  
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Kritikfaktorn 
Det har framgått av materialet att såväl CC som EA upprepat har fått skarp kritik av X, 
vilket de beklagar sig över. Detta kan leda till att de vill hämnas. 
 
Stödfaktorn 
Att CC fått stöd för sin uppfattning om sexuella ofredanden av två mammor 
har framkommit. De följer även med henne i samband med att hon går till 
polisen den 11 nov. Det kan även vara så att alla eller någon/några av de andra flickor som 
tillhör målsägandegruppen och som samtalat med CC låter sig engageras i de sexuella 
ofredandena därför att de vill ge stöd åt CC i tron att det CC berättar är korrekt. Tre av 
flickorna är döttrar till de två mammor som ger stöd. Detta att ge stöd till CC är knappast 
något som de anmälande/av CC anmälda flickorna skulle uttala till polisen. Att CC sökt 
maximera antalet anmälningar framgår av materialet.   
 
Starta-eget-faktorn 
Det framgår sparsamt från CC själv och mer tydligt från ett flertal andra uppgiftslämnare att 
CC länge har umgåtts med planer, bl a tillsammans med DD, på att starta egen 
ridverksamhet. Det framgår även att hon faktiskt bedrivit sådan i mindre omfattning och det 
framgår att hon värvat över hästägare och s k tillridningar till sitt stall. Det framgår dock att 
någon gård för att starta i större skala inte fanns när anmälningarna kom, vilket inte hindrar 
att anmälningar kan ha tänkts underlätta uppstart av någon sådan verksamhet, oavsett om 
den blivit av senare eller inte. Att CC själv har nio islandshästar när hon säger upp sig utgör 
ett objektivt evidens i riktning mot egen verksamhet.  
 
Att CC som framgått lyckats övertala X och YY att starta verksamhet med islandshästar 
och att anställa och utbilda just henne för att bygga upp detta pekar på vilket starkt intresse 
CC har för att bedriva just sådan verksamhet och vilken förmåga att påverka 
händelseutvecklingen som CC besitter.  
 
Det kan ha varit en bidragande faktor till anklagelserna mot X att CC ville ta över en del av 
hästägarna och rideleverna. Några få övergångar skulle kunna tänkas betyda mycket i CC:s 
av tecken att döma ansträngda ekonomi. Den exakta övergången av hästägare och elever till 
CC efter att uppgifterna om sexuella ofredanden spridits redovisas inte i 
förundersökningen.   
 
Kränkningsfaktorn 
Det har framgått av polisförhör och terapijournal att CC känt sig kränkt av X vid några 
tillfällen och rejäla sammanstötningar har ägt rum. Denna faktor framträder 
anmärkningsvärt nog mer tydligt och konkret i materialet än de sexuella ofredanden som 
påstås ha ägt rum.  
 
Att anmälningar kan göras som en hämnd för kränkningar är ett fullt möjligt motiv. Det är 
inget ovanligt att människor passar på att ge igen, när möjlighet erbjuds. Idén om sexuella 
övergrepp som terapeuten erbjöd kan ha varit en sådan möjlighet som dök upp.  
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Må dåligt-faktorn 
Det framgår av terapijournalen och av andra iakttagelser att CC "mår väldigt dåligt" vid 
tiden kring 24 okt. "Mycket ont i magen och tar väldigt mycket värktabletter. Bestämt sig 
för att det inte  går att jobba längre. " 
CC har själv inget sagt om att detta skulle ha något med sexuella ofredanden att göra. Mitt i 
denna psykologiska situation komplicerar terapeuten situationen genom att införa 
suggestionen om sexuella övergrepp. Suggestioners verkan bygger på att det kritiska 
tänkandet är försvagat och det kan tänkas vara fallet i en sådan påfrestande situation.  
 
Även känslomässiga faktorer kan få större spelrum om omdömet är försvagat, t ex känslor 
av bitterhet, att vilja hämnas etc., och känslor kan komma att ältas. Verklighetshanteringen 
kan försvagas, t ex förmågan att skilja på sådant som hänt och inte hänt eller att det som 
hänt överdrivs eller snedvrids i medvetandet.  
 
Det står att CC "tar väldigt mycket värktabletter". Det framgår tidigare i journalen (15 aug) 
att CC tar tabletterna Celebra och Tiparol. Enligt Patient-FASS 2002-2003 har Celebra 
bland annat "yrsel, sömnlöshet" som "vanliga biverkningar". Med hänvisning till förekomst 
av "yrsel, svindel och dåsighet" varnas för att köra bil eller handha maskiner om man får 
dessa symtom. För Tiparol anges de allra vanligaste biverkningarna var illamående och 
yrsel och dåsighet anges som en av de vanliga. Det varnas för försämrad reaktionsförmåga. 
Detta pekar på att CC kan ha varit psykiskt påverkad av medicineringen. 
Förundersökningen har underlåtit att efterfråga vilka effekter medicinerna hade för just CC. 
Det var förvisso en tung psykisk situation som CC befann sig i och det är just i samband 
med denna som påståendena om sexuella ofredanden uppkommer och tar fart. 
 
Det är möjligt att CC under inflytande av att hon mår dåligt gör mindre 
verklighetsförankrade tolkningar och under inflytande av upplevda kränkningar och 
suggestionen om sexuella övergrepp omtolkar och efterkonstruerar vad som varit till att 
sexuella ofredanden förekommit.  
 
Emotionell smitta 
Om en person mår så dåligt som CC gjorde före anmälningarna så kan knappast personer i 
omgivningen undgå att ta in något av hennes känslor och påverkas. Forskning har påvisat 
att emotioner smittar mellan människor och detta är för övrigt en alldaglig iakttagelse. Så 
kallade spegelneuroner i vårt nervsystem är inriktade på att imitera. Vi som arbetat med 
terapi vet att vi kan bli påverkade av patienternas känslotillstånd. I detta fall kan CC ha 
mått dåligt när hon hade kontakt med flickor som blir målsäganden. Dessa kan ha blivit 
påverkade/suggererade av CC inte bara på kognitiv (tankemässig) nivå utan även på 
emotionell (känslomässig) nivå. Om CC känt t ex bitterhet, så kan detta ha förts över och 
mottagarens inom sig kända bitterhet kan ha påverkat formuleringen av anklagelser 
gentemot X.  
 
Personlighetsfaktorn och frågan om sanning  
Det har tidigare påpekats att CC:s personlighet verkar rymma en del 
icke ordinära drag, t ex manipulativ läggning, att vilja stå i centrum, att kunna påverka 
andra i egen riktning och att fokusera på sexuella aspekter. Märkliga motsägelser mellan 
uppgifter i de olika förhören tyder på att det kan vara så att CC:s upplevda "sanningar" 
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förändras. Den plötsliga uppkomsten i slutet av nov 0002 av tolkningen att sexuella 
ofredanden hade ägt rum kan även det vara en sådan förändring av vad som är "sant". Det 
verkar som om CC använder andra principer för att fastställa vad som är sant än gängse 
saklighetsprinciper. I ett förhör har hon varit utsatt för sexuella ofredanden på Gotland och i 
ett annat existerar inte de ofredandena längre, i ett förhör har hon "absolut inte" frågat olika 
tjejer om X gjort någonting och i ett annat förhör och genom uppgiftslämnare framkommer  
att hon utan tvekan har inte bara har frågat utan suggererat och ställt ledande frågor. I ett 
förhör vet CC inte vad X sagt till LS, i ett annat förhör kan hon citera vad han sagt - 
sanningen har bytts ut. Enligt henne själv har hon "under ett och ett halvt års tid varenda 
gång jag kommer till ridskolan så gör jag allt för att slippa träffa X. Jag går omvägar, åker 
dit på andra tider." Enligt andra hörda personer har CC inte setts undvika,  utan obesvärat 
sökt sig till och befunnit sig i socialt samspel med X, t ex på dennes kontor eller kafeterian, 
trots att det inte funnits några praktiska anledningar, då hon kunnat använda YY:s kontor 
och administrationen skötts av YY. CC:s sanning är en helt annan än de andra hörda 
personernas.  
 
Det är inte säkert att CC uppfattar att hon ljuger, men det kan vara så. Det kan även vara så 
att CC inte uppfattar att hennes sanningar förändras. Lögn är ett vanskligt begrepp om inte 
medvetenhet föreligger. Ur förklarande synpunkt har jag framlagt en hypotes om histrionisk 
(hysteroid) personlighetsstörning, men denna är betydelselös ur källkritisk synpunkt, då 
CC:s uppgifter bör bedömas som otillförlitliga oavsett någon tentativ beteckning på 
personligheten.  
 
Undvikande-/närmande-faktorn 
Vid erfarenhet av obehag sker normalt undvikandeinlärning (undvikandebetingning). Det 
kan ofta räcka med ett enda obehagstillfälle för att etablera ett undvikandebeteende. I det 
aktuella förhörsmaterialet så uppger som vi sett CC extremt undvikandebeteende som starkt 
motsägs av andra hörda personer och av att CC inte behövde ha någon kontakt med X.  
Flickan EA uppvisar närmandebeteende då hon står utanför kontoret med hästen i en trång 
gång där X måste passera och hennes flytt av hästsaker till lilla stallet motiverar hon med 
kritik från X, inte med sexuella ofredanden - uppgifterna blir inte rimliga. Flickan LS 
skaffar sig sommarjobb hos den sexuelle ofredaren X. Flickan TS rapporterar inget om 
undvikandebeteende överhuvudtaget. Varför flickan NP som ogillar närhet och gamla 
snuskiga gubbar skulle ha befunnit sig ensam tillsammans med X på kafeterian eller utanför 
X:s kontor är obegripligt ur undvikandesynpunkt och tyder på starkt närmandebeteende. 
Förhållandena i materialet vad gäller undvikande respektive närmande till X tyder på att de 
framförda uppgifterna om sexuella ofredanden kan vara felaktiga.  
 
Vaghetsfaktorn 
Det förekommer en mängd vaga och generaliserande uttalanden av de aktuella 
målsägandena. Trots att de påstådda sexuella ofredandena skall ha varit av så stor 
omfattning, åtminstone för några flickor, så kommer föga av konkreta situationer fram i 
förhören. Att CC beskriver andra situationer och händelser mer utförligt än de sexuella 
ofredandesituationer hon anför (och sedan inte tar upp i andra förhör) inger stark misstanke 
om att det inte förekommit några sexuella ofredanden i dessa situationer.  
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Motsägelsefaktorn 
Att det förekommer motsägelser inom målsägandeförhör eller mellan målsägandeförhör 
samt mellan målsägandeförhören och förhör med andra hörda personer behöver hanteras. 
Om två versioner motsäger varandra så kan högst en vara sann om de två versionerna 
handlar om samma sak. Ibland kan båda versionerna vara osanna. Klara motsägelser pekar 
på att det inte står rätt till med de lämnade uppgifterna.  
 
Den mest grundläggande motsägelsen i hela mängden förhörsmaterial med målsäganden, 
vittnen och andra hörda personer gäller tolkningen av X:s beteenden. De flesta (mamma-
generationen och de flesta unga) har bedömt X:s beröringsbeteenden som naturliga och mer 
utpekat X:s hetsiga humör som en faktor. En liten grupp av flickor hörande till 
islandshästgruppen har hävdat att mycket omfattande sexuella ofredanden skall ha 
förekommit. En möjlig utväg ur denna motsägelse är att det kan ha förekommit ett annat 
sätt att tolka och minnas X:s beteenden från och med början av nov 0002 i denna grupp, ett 
av CC påverkat sätt att tolka och minnas.  
 
En annan grundläggande motsägelse är den att närmandebeteenden uppvisats när 
undvikandebeteenden borde förekommit. En utväg ur denna motsägelse kan vara att det 
uppkommit ett annat sätt att tolka och minnas vad man gjort från och med början av nov 
0002 hos just målsägandegruppen. När man tidigare faktiskt uppvisade närmandebeteenden 
så bör man då ha tolkat situationen på annat sätt än vad man gjorde från och med början av 
nov 0002. 
 
En tredje typ av motsägelse som mest gäller CC är de motsägande uppgifter som lämnats i 
olika förhör. Även motsägelserna mellan uppgifter från EA och hennes far är märkliga 
liksom motsägelsen som TS uppvisar när hon inte i det första polisförhöret tar upp "ska vi 
knulla"-händelsen och inte dagarna efter förhöret ringer och kompletterar med denna. En 
utväg ur dessa motsägelser är att de nämnda personerna CC, TS och EA kan ha olika 
sanningar i sitt medvetande i olika situationer och att deras sanningar inte är underkastade 
vanliga saklighetsprinciper.  
 
IV. Den källkritiska bedömningen 
Grundprincipen i källkritisk metod är att om betydelsefulla risker och hot (sakligt påvisade 
och preciserade) mot tillförlitligheten påvisas vad gäller lämnade uppgifter (utsagor), så 
skall uppgifterna förkastas.  
 
Det krävs inom källkritisk metod således inte att kunna bevisa att förkastade uppgifter är 
felaktiga, vilket vore ett alltför långtgående och opraktiskt krav. Det räcker med en sakligt 
grundad misstanke.  
 
Vad gäller det här granskade materialet från målsägandena så har påvisats föreligga inte 
blott enstaka hot mot tillförlitligheten eller enstaka sakligt grundade misstankar. I min 
genomförda granskning har redovisats och preciserats en stor mängd 
omständigheter/anmärkningsvärda förhållanden som tillsammans innebär ett mycket starkt 
hot mot tillförlitligheten och som innefattar samtliga målsäganden, även om indikationerna 
på otillförlitlighet är flest för CC. Bedömningen av CC:s uppgifter får konsekvenser även 
för bedömningen av övrigas uppgifter. Det är min bedömning att enbart en mindre del av 
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dessa sakligt grundade misstankar om fel i uppgifterna bör räcka för ett förkastande ur 
källkritisk synpunkt. Ett s.k. källkritiskt kluster, dvs. grupp av sakomständigheter som ger 
saklig grund att misstänka fel föreligger. Ett förkastande av uppgifter är då väl grundat.  
 
V. Tolkningsmöjligheter 
Tolkningsarbete på uppgifter förutsätter att uppgifterna är tydligt redovisade samt 
1. Allsidiga 
2. Relevanta 
3. Tillförlitliga/säkerställda (inkl. källkritiskt prövade) 
4. Rimligt preciserade 
 
Jag bedömer att uppgifterna i det befintliga materialet är i stort relevanta, men de är inte 
tillräckligt allsidiga (det fattas viktiga uppgifter, ensidigt och partisk utredande i 
förundersökningen). De är vad gäller målsägandenas uppgifter inte att bedöma som 
tillförlitliga och de är i en del avseenden vaga (otillräckligt preciserade). Ur strikt saklig 
synvinkel är därför något tolkningsarbete inte aktuellt - materialet når inte upp till den 
sakliga nivå som krävs för ett seriöst och meningsfullt tolkningsarbete. 
 
Den tolkning i linje med anmälarnas påståenden som finns inbegripen i stämningsansökan, 
dvs. att sexuella ofredanden ägt rum i form av beröringar (påstådda verbala ofredanden har 
inte tagits upp) drabbas av de ovan påpekade svårigheterna. Det är en mycket utbredd 
utredningsmetodisk osaklighet att gå till tolkning när viktiga uppgifter fattas (varvid 
alternativa tolkningar kan förbises), att inte tillförlitlighetspröva och inte förkasta icke 
hållbara uppgifter före tolkning, att inte röra sig med uppgifter med rimlig precision, att inte 
söka efter och pröva alternativa tolkningar. Ur saklig synpunkt är det inte godtagbart att 
anta en tolkning som strider mot säkerställda förhållanden/uppgifter. En sådan tolkning kan 
inte heller föredras framför en tolkning som är förenlig med säkerställda 
förhållanden/uppgifter. Ibland kan flera tolkningar vara förenliga med säkerställda 
förhållanden/uppgifter och det kan vara omöjligt eller svårt att avgöra mellan dem.  
 
En alternativ tolkning att målsägandenas uppgifter är påhittade eller tillkomna genom 
påverkan från CC får stöd av  en hel del säkerställda anmärkningsvärda förhållanden i 
materialet som inger misstanke om att uppgifter är påhittade eller tillkomna genom 
påverkan. Att denna tolkning får stöd av rimligt säkerställda förhållanden, t ex bevisade 
motsägelser, vagheter och närmandebeteenden, betyder inte att tolkningen i sig därmed är 
fullt säkerställd. Det kan t ex tänkas finnas okända omständigheter. Men en sådan tolkning 
är väl förenlig med det befintliga materialet.  
 
Observera att min granskning har utförts med kritisk-vetenskaplig metod tillämpad på 
befintligt, mig tillställt material. Sakkunnigyttrandet är avsett 
att kunna ingå som en del i domstolens totala beslutsunderlag i målet.  
 
Efterskrift 
Fallet gick till åtal och jag vittnade som partssakkunnig 
Även om rättssystemet anser det vara lämpligt så minskar det rimligen fokus på och analys 
av vart och ett av fallen i ett sådant här mål att ta in alla, och med stödpersoner, samtidigt i 
domstolen. Det torde inte heller vara en särskilt psykologisk lämplig miljö för vittnen att 
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behöva sitta axel vid axel i vittnesbåset med stödpersoner till målsägandena – det var 
besvärande trångt i salen. Jag säger inget om domslut då jag inte är säker på utfallet för var 
och en av de olika målsägandena och vet inte heller om något domslut omprövades i 
hovrätt. Det viktiga ur min synvinkel är att dra utredningsmetodiska lärdomar av fallet. 
 
Tankefel: en summering 
Även beträffande detta utredningsmaterial försöker jag klargöra vilka tankefel  
(se beträffande begreppet tankefel t.ex. Edvardsson, 2003; Hardman, 2009; Reisberg, 2010) 
som tydligt framgår eller antyds i materialet. Olika beteckningar kan ibland överlappa eller 
stå för samma tankefel. 
  
- alternativa hypoteser ignoreras inte helt, men får alltför svag uppmärksamhet 
och viktiga hypoteser följs inte upp 
 
- arbetsorganisation och rörelsemönster för berörda ignoreras trots att de 
behöver vägas in vid kritisk prövning av påståenden 
 
- falsifieringsfel, dvs. möjligheten av att falsifiera påståenden missas. Exempelvis utnyttjas 
inte det vittne som skulle kunna ha falsifiera Gotlandshändelsen. Inte heller utnyttjas vissa 
uppföljningsmöjligheter i förhören. Beträffande falsifiering vid hypotesprövning, se Popper 
(1959). 
 
- fysiska, rumsliga förhållanden på ridskolan ignoreras, trots att de är miljöfaktorer för 
eventuella sexuella ofredanden och kan avgöra sanningshalten i påståenden. 
 
- förhastad tolkning (av terapeut och terapihandledare) 
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. alternativa orsaker, tolkningar etc. 
förbises 
 
- innehåll i verksamheten ignoreras, t.ex. vad gör ridlärare normalt gentemot 
sina elever? vilka beröringar och grepp kan anses normalt förekommande på en ridskola? 
 
- jämförelsemissar (t ex av hur faktiskt inträffade händelser och eventuella brottshändelser 
beskrivs av samma person eller mellan vad samma person sagt vid olika tillfällen eller 
mellan vad olika personer sagt om samma händelse). 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan eller med svag kritisk prövning 
 
- källförväxlingsfel vid erinring, t.ex. gällande vem som sagt något eller mellan vad som 
sagts respektive enbart tänkts. 
 
- motsägelser ignoreras i utredningsarbetet – de får inte verkan genom att de följs upp och 
det klarläggs om t.ex. ena parten ljuger eller om en person lämnat fel uppgift vid ett tillfälle 
och kanske mer sann uppgift vid ett annat tillfälle. 
 
- noggrannhetsfel vid specificering av respektive påstått sexuellt ofredande  
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- precisering av viktiga händelseförlopp ignoreras 
 
- rörelsemönster för centrala aktörer klarläggs inte (har givetvis betydelse för om, när  och 
var sexuella ofredanden varit möjliga) 
 
- tidsfel, dvs. tidpunkter och/eller tidsperioder för en del uppgifter saknas  
 
- tolkningsarbete med övervägande av och eliminering av alternativ görs ej 
 
- undanhållande av viktiga vittnen och av viktiga informationer om verksamhetens innehåll 
 
- undvikandebeteenden eller frånvaro av sådana ignoreras mycket 
 
- uppföljningsmissar på en del svar i polisförhör 
 
- urvalsprinciper för källor och förhörsfrågor redovisas inte, dvs. förundersökningen kan ha 
skevt urval etc. genom dolda principer 
 
- vaghetsfel, dvs. att nöja sig med vaga informationer/svar 
 
Fler tankefel kan tänkas.  
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