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Sammanfattning. Syftet är att på kritisk-vetenskaplig grund granska ett 
förundersökningsmaterial, där en ung man misstänks för sexuella övergrepp 
gentemot en 9-årig flicka. Vid dessa påstås ha figurerat även något slag av bilder. 
Granskningen är inriktad på utredningsmetodik, tillförlitlighet och tolkningsmöjligheter. En 
del möjliga tillvägagångssätt vid kritisk granskning påvisas. En mängd saklighetsproblem och 
felkällor i förundersökningsmaterialets metodik klargörs. Omfattande påverkan av barnet har 
förekommit. I förundersökningen används cirkulär logik, inom vilken används undvikande av 
motevidens, undvikande av alternativa hypoteser och inriktning på ensidigt 
bekräftelsesökande.  
 
Bakgrund 
Jag har 0001-04-29 erhållit förfrågan från advokat AA om att utarbeta 
ett kritisk-vetenskapligt grundat sakkunnigyttrande rörande förundersökningsmaterial m.m. 
kring för brott misstänkte Rasmus Eriksson och med inriktning på ”utredningsmetodik, 
tillförlitlighet och tolkningsmöjligheter”.  
 
Yttrandet var  avsett för användning i domstol och innebar inget ställningstagande från min 
sida i frågor om brott begåtts, skuld, straff eller skadestånd utan avser de tidigare nämnda 
aspekterna och utgår från kritisk-vetenskapliga synsätt.  
 
Jag hade ingen tidigare relation till eller kännedom om i målet berörda personer och har heller 
inte haft någon kontakt med någon berörd person i samband med utarbetande av yttrandet.  
 
Material 
Följande material i målet har tillställts mig från advokatfirman AA.  
       

- Tjänsteanteckning polismyndigheten 0000-08-21 
- Social utredning med journalanteckningar 0000-08-22 
- Förundersökningsprotokoll 0000-11-22 
- Stämningsansökan 0000-11-23 
- Tilläggsprotokoll till förundersökningen 0000-11-27 
- Skrivelse från advokat Q till T tingsrätt 0000-11-30 med bilagor 
- Två stycken CD-skivor med videoförhör med målsäganden 0000-10-04, 

0000-11-20 samt en med bilder från husrannsakan (att återlämna till advokat AA) 
      -     Dom i T tingsrätt 0000-12-12 med bilagor 
      -     Skrivelse från advokat AA till H hovrätt 0001-02-04 med  bilagor 
      -     Skrivelse från åklagare B till H hovrätt 0001-02-11 
      -     Skrivelse från advokat C till H hovrätt 0001-02-18 
      -     Skrivelse från advokat AA till H hovrätt 0001-02-19 med yttrande 
      -     Protokoll från H hovrätt 0001-04-11    
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      -     Skrivelse från advokat AA till H hovrätt 0001-05-22 med bevisuppgift 
      -     Journalbladskopia för Rasmus Eriksson xxxx-10-18 
      -     Ritning över Rasmus Erikssons rum 0001-01-20 
      -     Dialogutskrift 0001-05-20 av förhör med målsägandens far i T tingsrätt, 
             gjord av sekreterare XA på advokatfirman AA 

- Dialogutskrift 0001-05-29 av förhör med målsägandens mor i T tingsrätt, 
gjord av sekreterare XA på advokatfirman AA 

 
Den sakkunniges arbetssätt 
En grundläggande utgångspunkt vid granskning av utredningsmetodik, tillförlitlighet och  
tolkningsmöjligheter är kravet i RF 1 kap 9§ om att ”iaktta saklighet och opartiskhet” samt 
kravet i RB 23 kap 4§ om att även söka efter sådant som talar till den misstänktes fördel.  
Kravet på saklighet låter sig preciseras utifrån de grundläggande logiska, källkritiska etc. 
principerna i kritisk-vetenskaplig verksamhet. Närmare preciseringar i detta ämne med 
inriktning på utredningsarbete finns i min högskolelärobok ”Kritisk utredningsmetodik – 
begrepp, principer och felkällor” (2:a rev uppl. Liber, 2003). Det kommer 
att i min text framgå vilka principer som kan vara viktiga iaktta.  
 
I detta yttrande innebär mitt arbete att jag granskar dokument- och CD-material med 
inriktning på de begärda aspekterna. Påståenden om själva materialet och de använda 
utredningsmetoderna bör vara kontrollerbara mot det angivna materialet. Påståenden om 
teorier och forskningsresultat inom t.ex. det psykologiska området bör vara kontrollerbara 
mot vetenskaplig litteratur. Påståenden om felkällor kan ofta grundas i vetenskapligt 
framkomna resultat. Vad gäller tillförlitlighet så bör man hålla isär tillförlitlighet hos 
uppgifter och tillförlitlighet hos tolkningar. Det senare slaget av tillförlighetsbedömningar är 
beroende av de använda uppgifternas tillförlitlighet. Grundläggande för påståenden om 
tillförlitlighet är en källkritisk prövning. En sådan innebär enligt vedertagna principer att de 
uppgifter eller hela dokument som det finns sakligt grundad anledning (eller goda skäl) att 
misstänka är felaktiga skall förkastas. Uppgifter/dokument behöver alltså inte bevisas vara 
felaktiga – det räcker med grundade misstankar. I praktiken är det ofta lätt att fatta beslut då 
ett flertal grunder/relevanta tecken för förkastande (s.k. källkritiskt kluster) ofta föreligger. 
Vad gäller tolkningshypoteser (eller ”tolkningar” som de ofta benämns) så låter sig sådana 
ofta inte med säkerhet avgöras. En granskning kan handla om att tydliggöra felkällor, 
tydliggöra förbisedda möjligheter och att påpeka evidens av olika slag för- respektive emot en 
tolkning.  
 
Jag har först läst igenom allt material, tre gånger lyssnat och sett på CD-inspelningarna av 
målsägandeförhören och därefter sökt koncentrera mig på de aspekter, där 
jag kan bidra med något klargörande i enlighet med uppdragets frågeställningar. Det brukar 
vara viktigt att i detta slag av utredningsmaterial tydliggöra uppkomstsituationen för centrala 
utsagor, inkl. eventuell påverkan, och att därefter söka klargöra utredningsmetodik och 
felkällor och om och hur det skett påverkan i samtal eller polisförhör. 
 
Materialet är omfattande och det skulle fört för långt i arbete och textmängd att kommentera 
allt som det finns goda skäl att anmärka på och en del dokument är av liten betydelse.   
Materialet återges avidentifierat vad gäller den misstänkte (här benämnd Rasmus Eriksson), 
målsäganden (M), föräldrarna, orter, domstol och årtal. År för ev. brott har satts till 0000 och 
följande år till 0001. Förhörsledaren betecknas med F i utdragen från dialogutskrifterna.  
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Uppkomstsituation 
Det aktuella händelseförloppet innebär att den misstänkte (då 19 år) vid ett tillfälle skall ha 
begått sexuella handlingar gentemot målsäganden i sitt boenderum. Beträffande plats finns 
ingen tvekan, men beträffande tidpunkt  så anges tidsramen ”april till augusti 0000”, och det 
verkar inte ha gått att genom förhör och vittnesmål fastställa närmare när den misstänktes 
beteende skall ha inträffat, vilket ter sig källkritiskt betänkligt. Det framstår för mig som 
oklart om det ens funnits någon tidsmässig möjlighet för den händelse åklagaren här tänker 
sig skall ha inträffat. Den misstänkte verkar här bli fråntagen möjligheten att invända mot en  
påstådd, mer specificerad tidpunkt, vilket är källkritiskt icke godtagbart.  
 
Påståenden om vad som påstås ha inträffat framkommer först i ett samtal mellan målsäganden 
och hennes far. Detta samtal är uppkomstsituation för de första versionerna av de centrala 
utsagorna. Målsäganden talar inte med modern om vad som påstås ha inträffat utan två på CD 
och i dialogutskrifter dokumenterade polisförhör med målsäganden genomförs efter det att 
socialtjänsten har anmält på grundval av faderns uppgifter. De enda två informanterna som 
har förstahandskännedom om uppkomstsituationen för de centrala utsagorna är målsäganden 
själv och fadern (förutsätter att det inte förekommit något i utredningen icke känt samtal 
om de påstådda handlingarna tidigare).  
 
Faderns beskrivning enligt socialchefens anmälningstext 0000-08-27 
Det står inte mer än följande om samtalet mellan fadern och målsäganden:  
 
”Fadern fick kunskap om händelsen när flickan var och hälsade på honom. Hon berättade att 
Rasmus hade föreslagit att han och hon skulle titta på en barnfilm (Disney). Det var hon med 
på. Det var dock inte en sådan, utifrån hennes berättelse förstod pappan att det var en 
porrfilm. Rasmus hade frågat henne om de skulle göra som de gjorde på filmen. Hon skulle få 
en glass om hon gjorde så. Pappan förstod att hon hade fått hjälpa Rasmus att få utlösning,  
hjälpt honom att onanera. ” 
 
Som framgår av polisförhöret i nästa avsnitt, så finns i anmälan inte nerskrivet vare sig att  
Rasmus påståtts ha pillat mellan benen på målsäganden eller att hon fått ta hans snopp i  
munnen. Detta väcker frågan om uppgifterna därefter tillväxt och hur i så fall eller om fadern 
eller socialchefen tappat bort uppgifter vid anmälningstillfället? Det kan förefalla osannolikt 
att en uppgift om att en 9-åring fått en vuxens snopp i munnen skulle fallit bort bland så pass 
få uppgifter.    
 
Faderns beskrivning i polisförhör (sammanfattningsprotokoll, uppläst och godkänt av fadern) 
Detta förhör är daterat den 13 sept. 0000 och äger således rum drygt två veckor efter anmälan 
och före det första förhöret med målsäganden (M) den 4 okt.   
Av referatet framgår att målsäganden (M) för fadern någon gång i vecka 30 hade berättat  
om att hon varit med Rasmus in på dennes rum. Rasmus skall ha lovat M att 
bränna ner filmen ”Happy feet”. Denna skall redan ha funnits på Rasmus´ dator. Rasmus 
skall då ha letat upp ”en annan film som fanns på datorn”. ”Denna film spelade Rasmus 
upp på datorn”. Kanske föreligger minnesfel av fadern, då både M och Rasmus i förhör 
talar om filmen ”På andra sidan häcken” och inte om den film fadern nämner?  
 
Jag skall här återge hela referatet av den följande interaktionen (som jag fokuserar på) mellan 
fadern och M och har strukit under alla ställen där det tydligt framgår att fadern frågade M, 
totalt 10 ställen plus ett där det framgår indirekt, dvs. minst 11 frågor verkar ha ställts av 
fadern av detta referat att döma, men ytterligare frågor kan förstås ha ställts som fadern inte 
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längre minns vid förhörstillfället och det kan finnas ord i formuleringarna på de refererade 
frågorna, som fadern inte längre minns. Allmänt gäller att man vid minne av samtal är mycket 
mindre benägen att minnas de frågor man själv ställt än svaren. Det bör understrykas att de 
minnesfenomen jag här nämnt är helt normala och alldagliga. Det är naturligtvis även ett 
normalt fenomen att en bekymrad far ställer frågor, men det kan samtidigt tänkas bidra till att 
uppgifter med ringa eller ingen verklighetsbakgrund uppkommer i själva 
samspelet/interaktionen mellan fadern och dottern/målsäganden.  
 
Jag delar tydligt upp texten i referat av frågor (understrukna) respektive referat av svar.  
Mina egna kommentarer skrivs utan den kursivstil som innehåller ordagrant referat.  
 
”Fadern hade frågat M vad det var för film och om den innehöll sex. 
 (M verkar själv ha kommit upp med uppgiften om en film, men det verkar vara fadern själv 
som ledande för in ett sexuellt tema, dvs. den förväntan rörande innehållet som fadern tydligt 
signalerar genom ordet ”sex” kan leda till att barnet säger sådant som det tror att fadern vill 
höra (fadern vill naturligtvis inte höra att det var sex i filmen). Det kan dessvärre vara så att 
historien om sex får sin startpunkt här utan att det förekommit ett tidigare sexuellt övergrepp.) 
 
På detta hade M svarat att det var en kvinna som stod eller satt på en toalettstol och hade en 
mans ´snopp´ i munnen.  
 
Fadern hade frågat M om Rasmus var påklädd  
 
och på detta hade M svarat att han var det och att han hade en röd tröja på sig. 
(på sid 24 i första polisförhöret uppger M att tröjan var ”svart”) 
 
Vad han hade i övrigt kunde M inte minnas (minst en fråga om detta torde ha ställts). 
 
Rasmus hade frågat M om hon ville göra som på filmen. M hade inte förstått vad  Rasmus 
menade. Då hade Rasmus dragit ner byxorna på M och ´pillade´ med fingrarna emellan M:s 
ben. Sedan hade Rasmus dragit ner sina egna byxor och visat hur hon skulle göra för att 
hjälpa honom. Först hade han visat hur hon skulle göra med händerna och sedan med 
munnen. M hade fått ta Rasmus´ ´snopp´ i munnen.  
(det ter sig rimligt att flera icke-ihågkomna frågor kan ha ställts när uppgifterna i detta stycke 
framkom) 
 
Fadern hade frågat  om Rasmus fick göra det 
 
och det fick han hade M svarat.   
 
Fadern frågade M varför Rasmus fick göra så.  
 
M sa att hon var tvungen för annars skulle hon inte få någon glass.  
 
Efter detta hade fadern frågat M om vad som hänt om hon frågat mormor om glass.  
 
M hade svarat att hon tror att hon hade fått glass. (jfr föregående svar) 
 
Fadern frågade vad som hände sedan. (OBS förutsättande fråga) 
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M hade svarat att Rasmus hade kissat på sig själv.  
 
Fadern  hade frågat om det såg ut som kiss 
 
men det gjorde det inte. Det som kom ut hade hamnat på Rasmus tröja. M sa också att 
Rasmus bytt tröja efter detta.  
 
Fadern hade frågat M när detta hade hänt 
 
men det visste hon inte.  (OBS oklar tidpunkt) 
 
Fadern hade även frågat modern och mormor när detta kunde ha skett 
 
men ingen av dem kunde svara på detta. ” (fråga och svar avser här inte M) 
 
Av förhörstexten framgår även att M tidigare i juni månad 0000 skall ha berättat för fadern 
om en sexuell händelse med en klasskamrat.  
Av förhörstexten framgår även hur ordet ”porrfilm” först förs in i M:s språkbruk (det 
används senare i polisförhören av M själv).  
 
”Fadern hade även frågat M om klasskamraten och hon hade sett på porrfilm.  
 
M hade frågat fadern vad porrfilm var och då fick fadern förklara att det var film med sex.  
 
Fadern hade även frågat M om hon sett när hennes mamma hade sex.  
 
M hade svarat att hon inte trodde att mamma hade sex.” 
 
 
Ett par andra detaljer i förhöret kan vara värda att uppmärksamma. Fadern uppger att han 
aldrig tidigare har hört M prata om sex, förutom berättelserna om klasskamraten och Rasmus.  
Fadern uppger även att M, som det verkar vid tidigare tillfälle, skall ha sagt att ”vissa saker  
får men (bör väl stå ”man”) inte berätta”. Detta pekar på möjligheten att M skulle kunna ha 
en del erfarenheter (utöver de båda händelser som omnämns) som inte kommit till vare sig 
föräldrarnas eller senare utredarens kännedom. I utredningsarbetet verkar detta föga ha 
beaktats.  
 
Faderns beskrivning i tingsrättens förhör (dialogutskrift av sekr XA).  
Detta förhör äger rum långt senare i tid (tingsrättens dom är daterad 29 dec) 
än polisförhöret, men ger på en del punkter mer detaljerad information.  
En viktig aspekt är att betydelsen av faderns tolkningar i samtalet med M framgår tydligare. 
Det framgår även att åtminstone några få frågor utöver de i polisförhöret redovisade har ställts 
av fadern till M vid det aktuella tillfället, då uppgifterna om Rasmus´ övergrepp första gången 
hävdades. Exempelvis: ”…frågade jag ju om hade…eh varit med Rasmus fler gånger”.  
 
På sid 1 säger fadern i anslutning till att M skall ha berättat om den sexuella händelsen med 
klasskamraten följande (utdrag ur ett längre svar, mina understrykningar): 
 
Fadern: ”…å då sa hon till mig att… allting kunde man inte berätta för varken mig eller sin 
mamma och …ja… jag ville ju naturligtvis att hon skulle berätta så jag sa det att…det du 
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berättar för mig det kommer naturligtvis inte vidare varken till mamma eller någon annan å 
då valde hon att berätta att…eh…hon  hade träffat Rasmus hemma hos sin mormor och han 
hade lovat henne…eh… en film…Happy Feet…å dem hade då gått in på hans rum och…”  
 
Av citatet av vad fadern inledningsvis säger i tingsrättens förhör framgår att M:s uppgifter 
om vad som skall ha hänt tillsammans med Rasmus uppkommer under tre förutsättningar: 
 

- M har precis före talat om en sexuell händelse med en klasskamrat, vilket fått faderns 
uppmärksamhet (en positiv förstärkning av social art inom inlärningsteorin). Det kan 
även tilläggas att sexuella teman nu är mentalt lätt tillgängliga för både fadern och M 
precis efter att händelsen med klasskamraten diskuterats.   

 
- ”jag ville ju naturligtvis att hon skulle berätta” (fadern förutsätter att det finns något 

att berätta, förväntanstryck. Denna förutsättning kan ha varit felaktig beträffande att 
något anmärkningsvärt hänt med Rasmus.)  

 
- ”det du berättar för mig det kommer naturligtvis inte vidare varken till mamma eller 

någon annan” (detta budskap som fadern ger visar sig senare vara felaktigt, men är 
vad M har att utgå från när hon för fram uppgifterna om Rasmus; ytterligare 
förväntanstryck. Denna uttalade förutsättning innebär att varken M eller Rasmus  
skulle kunna skadas av en fantasihistoria, då fadern lovat att inte vidareföra det som 
sägs. Observera även att fadern att döma av citatet inte uttalat något sanningskrav på  
sådant som M berättar. M behöver alltså inte se det som problematiskt att tillgodose 
faderns förväntan att hon skall berätta något. Det kan tilläggas att sanningsbegreppet 
hos barn i denna ålder inte är fullt utvecklat. ) 

 
På sid 9 framgår att fadern vid tidigare samtal givit M en idé genom en fråga. 
 
Försv: Mm…frågade du henne om…om hon hade gjort så här med någon annan kamrat? 
Fadern: Ja.  
 
Det är en möjlighet att suggestionen om ”någon annan kamrat” senare givit upphov till 
uppgifter om Rasmus.  
 
På sid 10 menar fadern att M:s uppgifter kom ”spontant”, vilket inte överensstämmer med 
de uppgifter om ett antal frågor som fadern ställt, vilka finns i polisförhöret (ur 
minnessynpunkt har det nu gått cirka 2,5 månader sedan polisförhöret den 13 sept.)  
 
Fadern: Nää, det var spontant…för att…jag minns att jag…jag trodde att de hon ville berätta 
som var så hemligt det var ju att hon hade titta på den här filmen och ingenting annat …så 
allting som löd efter det det var ju, det var ju spontant.  
(jfr polisförhöret: ”Fadern hade frågat M vad det var för film och om den innehöll sex.” 
Om fadern först föreslagit att en film kan innehålla ”sex”, så kan det knappast påstås vara en 
spontan uppgift från M om hon därefter påstår att den innehåller sex. Att fadern kan i minnet 
tappa bort att han själv uttalat en förväntan/ledande fråga är förstås att anse som ett naturligt 
minnesbortfall. ) 
 
Längre ner på sid 10 frågar försvararen 
 
Försv: Mm…ställde du några ledande frågor till henne? 
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Fadern: Inte vad jag kan minnas… jag kan ju ha frågat omständigheter kring detta som jag 
sa då att … har det hänt flera gånger…eh…jag är egentligen inte direkt intresserad av å 
få…så mycket detaljer eftersom det här kom som en direkt chock för mig…så var jag ju…mer 
eller mindre chocktillstånd…att detta hade hänt överhuvudtaget då (ohörbart) 
Försv: Va det du som införde begreppet porrfilm er emellan eller? 
Fadern: Ja.  
 
Enligt min erfarenhet är det vanligt att lekmän (och även många professionella) inte uppfattar 
eller inte minns att de ställt förutsättande, ledande eller andra slag av felaktigt formulerade 
frågor – fenomenet vi ser här är alltså naturligt. Fadern förbiser här den grundläggande 
suggestionen om att filmen kunde innehålla ”sex” som han i polisförhör sagt sig ha givit och 
som kan ha givit riktning åt hela förloppet. Han bekräftar även tidigare svar att han själv 
införde begreppet ”porrfilm”. Det kan anmärkas att om han var ”mer eller mindre i 
chocktillstånd”, så kan det inverka på hur observant man är på vad man själv säger och  
även på hur man tolkar svar. En tolkningshypotes bland flera som kan vara värd att tänka på 
är att M, med utgångspunkt i faderns sexuellt inriktade förväntan och kanske under skydd av 
faderns löfte om att inte vidareföra något, passar på att just ”chocktesta” faderns reaktioner 
eller inleda ett rollspel (den obesvärade tonen i polisförhören är förenlig med en sådan 
möjlighet) utan att vara klar över konsekvenserna – fadern skall ju inte föra det vidare.  
 
Följande sekvens på sid 11 i tingsrättens förhör med fadern ter sig mycket informativ vad 
gäller uppkomsten av M:s uppgifter (mina understrykningar). 
 
Försv: Mm…för att i ditt…eller förhöret med dig så är det skrivet på så sätt att fadern hade 
frågat M vad det var för film och om den innehöll sex… 
Fadern: Mm…det kan jag ha frågat henne. (Anm. Fadern har tidigare godkänt polisförhörets 
uppgift cirka 2,5 månader tidigare) 
Försv: Det kan du ha frågat henne?  
Fadern: Ja, det kan ha frågat. 
Försv: Varför frågade du det? 
Fadern: Nää, det var ju för att hon själv…eftersom hon var så hemlighetsfull…så…alltså å 
inte ville berätta om detta…eh incidenten överhuvudtaget utan att jag då frågade henne eller 
sa det att jag…är ju kompis med dig (ohörbart) du kan ju berätta vad du vill för mig…och 
hon började å berätta att dem…dem skulle titta på den här Happy Feet (ohörbart) hade 
laddat ner…han skulle ladda ner filmen…när hon då börja berätta om att…han hade visat en 
annan film…och…än den hon skulle se… då frågade jag henne eftersom hon tystnade så 
fråga jag henne om…om det var en porrfilm eller en sexfilm. 
Försv: Mm…anledningen till att du…fråga om det var den  typen av film…det var att hon 
tystnade? 
Fadern: Ja (ohörbart) hon ville väl inte riktigt berätta eftersom det var ju förtroendet 
antagligen…gentemot Rasmus då…hon har ju lovat å inte säga nånting.  
 
Av det fadern drar sig till minnes framgår att han gjort flera tolkningar i själva 
uppkomstsituationen: att M var ”så hemlighetsfull”, att det fanns en ”incident” att berätta om 
och att när M ”tystnar” så tolkar fadern uttalat att det skulle kunna vara ”porrfilm eller 
sexfilm”. Vidare tolkar fadern in ett ”förtroende” hos barnet gentemot Rasmus. Barnets ide´ 
om att lova att inte säga någonting kan för övrigt ha sitt upphov i faderns löfte om att inte 
säga någonting om vad barnet berättar. Som framgår kan startpunkten för M:s uppgifter om 
övergrepp från Rasmus ha varit förväntan och ett antal tolkningar från den bekymrade fadern. 
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Alla dessa tolkningar kan ha varit felaktiga. Att fadern tyckt att M var ”hemlighetsfull” 
behöver inte betyda att det fanns någon hemlighet att berätta om. Att M ”tystnade” kan ha ett 
flertal grunder och behöver inte betyda att det fanns något med ”sex” att berätta om. 
Händelsen med klasskamraten kan göra att både fadern och M har sexuella teman lätt 
tillgängliga i medvetandet (dvs. snabb kognitiv åtkomst) och samspelar kring detta tema som 
även kulturellt sett är lätt tillgängligt.  
 
Att fadern enligt citatet beskrev sig som en ”kompis” som M kunde ”berätta vad du vill för 
mig” kan bedömas som en suggestion att formulera uppgifter och då ligger det nära tillhands 
att de formuleras i enlighet med barnets tolkning av faderns uppvisade förväntan 
om uppgifter.  
 
Sammanfattningsvis ger en granskning redan av sammanfattningsprotokollet av polisförhöret 
med fadern vid handen att det vid sidan om anmälningshypotesen finns minst en alternativ 
tolkningshypotes rörande uppkomsten av påståenden om sexuella övergrepp från den 
misstänkte gentemot målsäganden. Tingsrättens förhör med fadern ger ytterligare material 
som ger stöd åt minst en  alternativ tolkningshypotes. Denna tolkningshypotes innebär att 
uppgifterna vid uppkomsttillfället har skapats interaktivt, dvs. i samspelet mellan fadern och 
barnet. Faderns förväntningar, tolkningar och uttalanden (påståenden och frågor) har 
samspelat med barnets tro på faderns löfte om att inte föra vidare och tolkningar kring vad 
fadern velat höra samt med den kännedom om sexuella frågor som barnet verkar ha (denna 
kännedoms tillkomst är självklart något att närmare söka utröna i polisförhör med barnet;  
betydande kännedom verkar ha förelegat redan före den påstådda händelsen med Rasmus). 
 
Utöver fadern är det polisens förhörsledare som redovisat samtal med M om vad som hänt.  
Några sådana samtal har inte redovisats av någon annan. Det är därför lämpligt att granska 
de två polisförhören med barnet ur utredningsstrategisk och frågeteknisk synpunkt samt  
beträffande om där finns några relevanta och källkritiskt hållbara uppgifter från barnet 
eller fenomen som kan bidra till att avgöra mellan tolkningshypoteserna.  
 
 
Allmänt om tolkningshypoteser och utredningsstrategiska frågor 
 
Vad barnet uttalar sig om och hur det uttalar sig blir naturligtvis beroende av  
vilka frågor och vilka förväntningar som kommer från förhörsledaren samt av 
tidigare erfarenheter och eventuell inlärning i interaktionen med fadern och  
kanske andra.  
 
Det kan formuleras åtminstone tre rätt olika, nära tillhands liggande hypoteser om vad som 
kan ha inträffat mellan M och Rasmus.  
 
Hypotes 1. En filmvisning med sexuellt innehåll och sexuella händelser har inträffat mellan 
                   M och Rasmus (anmälnings- och åtalshypotesen, huvudhypotesen)  
Hypotes 2: Enbart en filmvisning med sexuellt innehåll, men inga sexuella händelser har  
                  inträffat mellan M och Rasmus.  
Hypotes 3: Uppgifterna om filmvisning med sexuellt innehåll och uppgifterna om sexuella 
                   händelser mellan M och Rasmus är båda felaktiga. Uppgifterna kan ha   
                   formulerats  under förväntanstryck, utifrån hos barnet befintlig sexuell   
                   information, ledande utfrågning, förespegling att inte vidareföra uppgifter från  
                   fadern, uppkommen testning eller rollspel m.m.   
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Vissa blandformer är förstås också möjliga, t.ex. att någon/några sexuella händelser inträffat 
och att de övriga nämnda sexuella händelserna inte inträffat.  Det går också att tänka sig att 
enbart sexuella händelser inträffat och att filmvisningen med sexuellt innehåll är påhittad.  
 
Det kan inte anses utredningsmetodiskt rimligt eller godtagbart att vid genomförande av 
polisförhör enbart söka bekräfta hypotes 1, när det finns åtminstone två andra viktiga 
konkurrerande hypoteser att beakta när frågor ställs. Ett förhör inriktat på att bekräfta en 
av hypoteserna kan inte användas för att avgöra mellan de tre hypoteserna och lider då 
även av det logiska grundfelet att man inte sökt falsifiera den hypotes man sökt bekräfta. Det 
går då inte att hävda att hypotesen är giltig (se Poppers falsifieringskrav i ”The logic of 
scientific discovery”, 1959). Man vet inte om den skulle klara falsifieringsförsök.   
 
I polisförhöret borde inledningsvis frågan om förhörsledarens kritiskt prövande roll och om 
sanningskravet på barnets svar ha tagits upp.  
 
I polisförhöret borde t.ex. relativt ingående ha sökts uppgifter om barnets sexuella kunskaper 
och var och hur barnet hade inhämtat dessa, t.ex. från kamrater och/eller media eller vuxna. 
Vad har t.ex. förekommit på dagis, förskola, i skolan och på fritid vad gäller införskaffande 
av sexuella kunskaper. Vilka sexuella gester har faktiskt förekommit? I exempelvis ett annat 
rättsfall med en 9-årig flicka framkom vid uppföljande polisförhör att barnen hade suttit i en 
koja i skogen och tittat på porrbilder och porrtidningar – kanske inte vad de vuxna i närheten 
tänkt sig. Vad i övrigt kunde M i detta fall ha lärt sig av den pojkkompis hon varit mer intim 
med?  
 
Mycket viktigt borde även varit att ta reda på hur barnet uppfattade samtalet med fadern och 
huruvida barnet då under de av fadern givna villkoren hade sagt sådant som det trodde att 
fadern ville höra snarare än sanningen. Vad skulle M svarat om förhörsledaren frågat om 
det kunde vara så att hon hittat på en hemlighet mellan henne och pappa?  
 
En annan sak att ta upp med M är den påstådda sexfilmen, som kan ha uppkommit genom 
faderns uttalade förväntan om sexuellt innehåll. När man inte alls fann någon sådan sexfilm 
i Rasmus´ dator kunde det varit lämpligt att åter förhöra sig med M om det existerat någon 
sådan film. Dessutom verkar det vara en rätt vag överensstämmelse mellan de bilder (inte film 
?) som under mycket kort tidsram (26/6/00 kl. 06.39 till 27/6/00 kl. 04.25) varit tillgängliga i 
Rasmus´ dator (om jag nu förstått de tekniska uppgifterna rätt ?). Det förekommer förvisso 
badrumsinteriörer (mest badkar och tvättställ) på bilderna, men jag har inte hittat någon bild 
(dålig bildkvalitet på mina bilder) med ett par personer som står på/vid en toalett och där en 
har en snopp i munnen. Vad skulle M svarat på en upplysning om att man inte funnit någon 
sådan bild? I övrigt verkar polisutredaren ha avstått från möjligheten att låta M rita/skissa 
hur personen/personerna på den påstådda filmen stod.    
 
Vad skulle M ha svarat på att få uppläst eller redogjord för sig den version om vad som  
hände som  Rasmus har givit? Ett vanligt replikförfarande vid utredningsarbete.  
 
Polisförhör med barnet 0000-10-04 (41 min, obestyrkt dialogutskrift av ljudbandsförhör  
23 sidor) 
I det följande utgår jag från att dialogutskriften är korrekt. Det är uppenbart så att en viss 
mängd tal i början av förhöret inte skrivits ut, vilket borde skett. Det är inte upp till den som 
gör utskriften att bedöma vad som kan vara av betydelse. Dessutom har det inte angivits i  



 10

dialogutskriften att ett antal uttalanden tagits bort.  
 
I. Utredningsstrategier 
Med utredningsstrategier avses här vissa övergripande beteendemönster, t.ex. vad gäller 
tydlighet gentemot den förhörde om vad som gäller, vad gäller urvalet av frågor, förekomst av 
kritisk prövning eller inte, beaktande av alternativa hypoteser eller inte, hjälp till den förhörde 
att stabilisera uppgifterna eller inte, hur mycket utredaren respektive barnet talar m. m. 
Genomgående utredningsstrategier, t.ex. att inte söka motevidens till en huvudhypotes, får 
nog ofta mycket mer förödande konsekvenser för en utrednings resultat än t.ex. mindre 
minnesfel eller påverkan genom ledande frågor. Utredningsstrategier kan vara mer eller 
mindre medvetna eller omedvetna och traditionsbundna eller till och med felaktiga per 
inlärning. Till undvikande av missförstånd skall klart sägas att jag inte alls menar att en 
polisutredare tar medvetna beslut om att använda felaktiga/olämpliga strategier. Brister i 
utbildning och bristande kvalitetssäkring gör att undermåliga strategier kan fortleva 
vanemässigt i organisationskulturer. Baserat på genomgång av rätt många utredningsmaterial 
menar jag att det är frågan om utbredda systemproblem kring poliser, socialarbetare, 
psykologer, psykiatrer m.fl. grupper vad gäller utredningsmetodik.   
 
1. Otydlighet för barnet 
I inledningen av förhöret säger barnet ”Nej” på frågan om det vet varför det är ”här”.  
Förhörsledaren förklarar då på följande felaktiga sätt: ”Tänkte vi skulle prata lite med dig om 
hur du har det och så där. Har du det bra?” Ingen mer förklaring ges till barnet. 
 
Förhöret sker alltså utan att det verkliga syftet förklarats för barnet, utan att förhörsledarens 
undersökande och kritiskt prövande roll berörts och utan att frågan om att tala sanning alls har  
berörts. Detta förfarande är inte sakligt godtagbart och dessutom oetiskt.  
 
2. Skevt frågeurval i förhållande till hypoteser 
Grovt sett kan en förhörsledares frågor klassificeras i sådana som är hypotesneutrala (oftast 
finns ett antal sådana naturligt åtminstone i början av ett förhör), sådana som är inriktade mot 
huvudhypotesen (i detta fall hypotesen om att sexuellt övergrepp inträffat) och sådana som är 
inriktade mot en eller flera alternativa hypoteser om vad som inträffat.  Antal frågor i 
respektive kategori kan åtminstone grovt bedömas genom kategorisering. Det kan ibland 
diskuteras till vilken kategori en fråga bör föras, t.ex. kan en tillsynes neutral fråga även ha 
betydelse för undersökning av huvudhypotesen. Mindre förändringar av kategoriseringarna 
torde dock inte förändra den förhörsstrategiska bilden i stort. Det mest intressanta för en  
domstol kan vara vilken möjlighet att framträda som givits åt alternativa hypoteser.  
 
Följande resultat erhölls för det första polisförhöret vid kategorisering av samtliga ställda 
frågor/påståenden av förhörsledaren på samtliga 23 sidor (sid 5-27 i förundersökningen). 
 
Frågeinriktning                                             Antal frågor         Procent 
 
Neutrala                                                              78                        27,9 
 
Huvudhypotes (sexuellt övergrepp)                 202                        72,1 
 
Alternativa hypoteser                                          0                           0    
 
Totalantal:                                                       280                        100% 
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Det framgår att inga eller nästan inga frågor/påståenden med inriktning mot alternativa 
hypoteser har ställts och därmed har sådana haft föga möjlighet att framträda som  
alternativ till huvudhypotesen. En cirkulär logik har använts, där utredaren har utgått  
från huvudhypotesen och ställt frågor så att denna skulle kunna bekräftas och, frånsett  
de hypotesneutrala frågorna, undvikit att ställa frågor i annan riktning.  
 
3. Kritiskt prövande motfrågor används föga 
Kritiskt prövande frågor, t.ex. frågor om något faktiskt hänt eller sökande efter 
förklaring på motsägelser och underliga svar förekommer endast i några få exemplar.  
Exempel kan vara F: ”Vet du vad en porrfilm är för något? M: Nej.”  
Många fler motfrågor borde ha ställts i förhöret.  
 
4. Press gentemot barnet 
Med pressande strategi avses här ihållande press och inte enbart några enstaka pressande 
frågor.  
Förhörsledaren har kännedom om vad fadern uppfattat genom det tidigare förhöret med denne 
och pressar barnet att skapa uppgifter i riktning mot det fadern sagt. Därigenom kan om 
förutsättningarna är felaktiga svar som är felaktiga uppkomma, då barnet kan falla undan för 
pressen. Det förekommer press på barnet att ändra tidigare svar och press att presentera någon 
hemlighet.  
 
Det som förekommer på sid 10 är tydligt och kanske avgörande för båda förhörens fortsatta 
förlopp. Bakom pressen finns här faderns uppgifter.  
 
F: Mm. Har du tittat på film tillsammans med Rasmus någon gång? 
M: Nej. (svaret stämmer väl med vad Rasmus uppger i polisförhören – han uppger sig ha tagit 
fram filmen ”På andra sidan häcken” åt M och låtit henne titta själv på den på annan plats i  
huset) 
F: Är det säkert det? (Press efter svar – se skriften Vittnesförhör (1991) från 
Rikspolisstyrelsen; förhörsledaren visar tydligt att svaret borde varit ett annat) 
M: Mm…Oj 
F: Tänk efter om du har tittat på film tillsammans med Rasmus någon gång?  
     (Press före förväntat svar, se Rikspolisstyrelsens skrift, suggererar vad barnet bör säga) 
M: …Näe (vidhåller tidigare svar, som stämmer med vad Rasmus uppgett) 
F: Det har du inte? … …Har du och Rasmus någon hemlighet?  (Förhörsledaren suggererar 
     i ledande fråga att det kan finnas en ”hemlighet” – OBS att det är förhörsledaren, inte   
     barnet som för in tanken om en hemlighet. Denna tanke fanns även hos pappan enligt de  
     förhörsutdrag som tidigare redovisats. Som kommer att framgå av resten av sekvensen på 
     sid 10 pressar förhörsledaren upprepat efter ”hemlighet/hemlis” hela 7 gånger. Barnet  
     självt använder inte alls ordet. Det är här frågan om extrem press och suggestion. ) 
Tystnad 
M: Mm, kommer inte ihåg. (Detta är ett naturligt svar om ingen hemlighet finns.) 
Tystnad 
F: Du vet ju vad en hemlighet är för någonting? (Förhörsledaren biter sig fast och släpper 
inte. Frågan bör bli besvarad jakande i den ålder M är. ) 
M: Mm. (naturligt, vagt  instämmande svar på allmänt, ledande påstående) 
F: Mm. Man kan ju ha hemlisar ibland. (Trivialt påstående lätt att instämma i.) 
M: Mm.  (naturligt, vagt instämmande svar på allmänt, ledande påstående) 
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F: Har du nån hemlis ihop med Rasmus? (ledande fråga efter omfattande press) 
M: Mm. (vagt instämmande; Det kan anmärkas att inom  suggestionspsykologi är det en 
välkänd teknik att man kan få en person att instämma i en fråga/påstående om den omedelbart 
före har föregåtts av några frågor som är av den arten att de måste besvaras instämmande. 
Tekniken redovisas bl a av den världskände hypnosterapeuten Milton Erickson i boken  
”Hypnotiska verkligheter”. Nästan alla skulle besvara de två frågor som föregår Rasmus-
frågan jakande. )  
F: Har du det? Mm. 
M: Jag tror …vet inte riktigt (ohörbart) (M verkar nu inse att hon instämt utan att ha täckning 
i minnet, dvs. barnet var nog rätt försvarslöst inför suggestionsknepet. OBS att svaret 
överensstämmer med Rasmus version om att inget övergrepp hänt. ) 
F: Mm. Har du hemlisar ihop med någon annan? 
M: Nej. Inte någon annan. (OBS att förhörsledaren har inte visat tidigare intresse för att  hon 
skulle ha några hemligheter ihop med någon annan.)  
F: Ingen annan. 
M: Nej.  
F: Nu är det så att nu tänkte vi prata lite hemlisar här, du och jag. Skulle vilja att du 
berättade lite om den här hemlisen. För det får man faktiskt göra när man är här hos mig. 
(Förhörsledaren agerar här förutsättande att det finns någon hemlis och ordergivande – tre 
ordergivande/suggererande meningar i följd. Förhörsledaren beaktar inte det tidigare svaret 
från M som löd ”Jag tror …vet inte riktigt (ohörbart)”, varför det även kan sägas förekomma 
ett felaktigt bakåtreferat här. OBS här uttrycket ”nu tänkte vi”, dvs. förhörsledaren tänker 
även åt barnet, vilket är ett mönster i stort i de båda förhören, som matas fulla med 
förhörsledarens idéer.  
 
Det kan i detta skede av  förhöret anmärkas att förhörsledaren kort före i tid (på samma sida) 
två gånger har suggererat/föreslagit att M ”tittat på film tillsammans med Rasmus”. Dessutom 
har förhörsledaren två gånger i andra uttalanden suggererat att M har en ”hemlighet/hemlis” 
ihop med just Rasmus. Vidare har förhörsledaren varken här eller tidigare tagit upp att  
det krävs att man talar sanning i förhöret. M kan känna sig pressad att göra uttalanden som  
inte är sanna.)  
 
Den press och de suggestioner som förhörsledaren uppvisat på sid 10 ger goda skäl att 
källkritiskt ifrågasätta allt det följande förhörsmaterialet. Fundamenten i båda polisförhören 
som läggs här (dvs. att det finns en hemlighet kring en film att berätta om – något 
förhörsledaren för in och barnet pressas att föreställa sig) uppkommer som framgått inte på ett 
sakligt godtagbart sätt utan genom grovt felaktiga strategier och frågetekniker.  
 
Det kan tilläggas att det på ett flertal senare ställen i det första förhöret förekommer  
olika former av press, t.ex. efter ”mer”, efter sådant som ”hänt sen”, efter sådant som 
”gjordes” (suggererande handlingsverb) osv. Ett exempel i mängden kan vara följande 
 på sid 18: 
 
F: Mm. Hur satt du då? Satt du.. 
M: Bredvid. 
F: Bredvid? Mm. Okej………Hände något mer sen?  
M: Kommer inte ihåg. (naturligt svar om  inget minnesvärt hände) 
Tystnad 
F: Vill du inte berätta? (tolkar, förutsätter, pressar att det finns något att berätta) 
M: Jag satt bredvid, tror jag.  
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F: Vad sa du? 
M: Jag tror jag satt bredvid eller satt väl någon annanstans. (OBS osäkerheten i svaret,  
      helgarderingstekniken) 
F: Mm.  
M: (ohörbart) kunde ju inte sitta på bordet 
F: Vad tänkte du när du hade snoppen i munnen? (plötsligt för förhörsledaren in snoppen) 
 
M har tidigare på sid 16 sagt att hon ”satt” och uttalat ”snoppen i munnen”.  
Förhörsledaren pressar efter material och stabiliserar här uppgifterna genom att själv föra in 
dem på sid 18.  
Därigenom kan t ex ha förhindrats att M i denna version gjorde något annat än ”satt” och att 
”snoppen i munnen” försvinner ur historien, vilket den verkar vara på väg att göra här.  
Beträffande stabilisering se punkt 5 nedan.  
 
5. Stabilisering/bakåtreferat som minskar möjlighet till motsägelser 
Vill man ta reda  på vad som faktiskt hänt, så är det inte lämpligt att hjälpa en förhörd person 
att minnas vad som tidigare sagts (agera minne åt personen) och att därmed hjälpa till att 
stabilisera historien genom korrekta eller felaktiga bakåtreferat. Det är att föredra att den 
förhörde själv erinrar sig och en gång till redogör för vad som förekommit. Dessutom är det 
så att barn ofta inte korrigerar felaktiga bakåtreferat. Om förhörsledaren hjälper till att 
stabilisera en historia, så kan det förhindra att avgörande motsägelser uppkommer. Om något 
inte inträffat, så har den förhörde ingen inträffad händelse att utgå från i minnet och det kan 
vara svårt att minnas vad man sagt tidigare i ett förhör eller i förhör för flera veckor eller 
månader sedan.  
 
Några få exempel utöver det på slutet av föregående punkt: 
 
Sid 12 
M: En satt på en toalett 
F: En…stod på en toalett 
M: Ja 
 
Här rättar inte barnet felreferatet utan det fortsätter i förhörsledarens uttalanden på samma 
sida och nästföljande sida och på sid 15, och barnet säger inte uttryckligen att någon ”stod” på 
en toalett.  
 
Längre ner på sid 12 gör förhörsledaren nästa felreferat. 
 
M: Jag vet inte om det var en tjej eller kille. 
F: Mm. Stod hon bara där eller hon? 
M: Det var nog en kille , tror jag.  
F: En kille som stod på toaletten.  
 
Här refererar förhörsledaren som att barnet sagt ”hon”, men det har barnet inte sagt.  
Felet med ”stod” fortsätter.  
 
På sid 20 finns exempel på följande bakåtreferat och stabiliseringar. 
F: Nej. Men han drog ner dina byxor. (bakåtreferat, stabiliserar) 
M: Mm. 
F: Mm. Och sen pillade han på din muija? (bakåtreferat, stabiliserar) 
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M: Mm.  
F: Mm. Vad hände sen då? (förutsättande) 
 
På sid 21 finns följande stabilisering av vad M sagt på sid 11: 
F: Mm. Och Rasmus sa att det var porrfilm ni skulle titta på.  
 
På sid 26-27 finns ett annat av de många exemplen: 
F: Mm. Hände det någonting mer M? (pressar efter ”mer”) 
M: Nej. 
F: Nej. Du visade ju att du fick dra fram och tillbaka med handen. (korrigerar, stabiliserar) 
M: Mm. 
F: Mm. Hur länge fick du göra så? 
M: Kommer inte ihåg.  
Detta exempel där M svarar klart ”Nej”, men förhörsledaren korrigerar och stabiliserar 
genom att ta upp sådant som sagts tidigare avslutar symptomatiskt nog det första 
polisförhöret. Uppgiften om att dra fram och tillbaka med handen var uppenbarligen 
inte stabil i barnets minne eftersom det säger ”Nej”. Om något inte hänt så kan minnet 
av vad som sagts tidigare i ett förhör lätt försvinna och det blir inte heller så lätt att  
minnas hur länge något som inte hänt pågick (”Kommer inte ihåg”).  
 
Sammanfattningsvis innebär de omfattande och grova förhörsstrategiska bristerna 
på sida efter sida i förhörsprotokollet att påståenden som framkommer genom förhöret 
bör avvisas ur källkritisk synpunkt. Alternativa hypoteser ges inte möjlighet att framkomma 
och barnet utsätts för omfattande press att producera det slags uppgifter som förhörsledaren 
är intresserad av.  
 
 
II. Frågeteknik 
Det jag här avser med frågeteknik ligger mer på detalj- och formuleringsnivå än de mer 
övergripande utredningsstrategierna,  men gränsen är flytande och frågeteknik har redan 
uppvisats i de utredningsstrategiska exemplen. Några av exemplen här kommer att likna 
de utredningsstrategiska exemplen och olämpliga strategier och olämpliga frågetekniker  
går ofta hand i hand. Det kan påpekas att det i princip är möjligt att göra ett förhör med  
frågetekniskt korrekta frågor, men samtidigt med en eller flera felaktiga strategier, t.ex. 
skevt urval av frågor.  
 
Felaktigt formulerade frågor kan vara t.ex. förutsättande, ledande, upprepade, 
argumenterande, pressande, ordergivande, belöningsförespeglande, avbrytande, 
bakåtrefererande (ledande bekräftelseteknik), att inte ge tillräckligt med tid till 
svar, att frågan inte kan begripas (barn säger nästan aldrig att de inte förstår frågan), att frågan 
är multipel (innehåller flera frågor), att två eller flera svarsalternativ föreslås, att tidigare 
svar ignoreras, att felaktigt bakåtreferat används.  
Jag har tidigare påpekat ett suggestionsknep för att få någon att instämma i en fråga 
och jag kommer även här att påvisa en relativt ovanlig växlingsteknik, där förhörsledaren 
olämpligt växlar fram och tillbaka i frågorna mellan en påstådd films innehåll och  
påstådda sexuella händelser i anslutning till den påstådda filmen. Om det t ex  
enbart skulle ha inträffat att M fått se en ”porrfilm”, så kan lätt inses möjliga följder av 
en sådan repeterad växlingsteknik i förhöret. Ett barn skulle då kunna ta över  
innehåll från filmen och anföra det som innehåll i en händelse barnet påstås ha 
varit med om. Om ett barn har fantiserat ihop minnen om en sexfilm och en förhörsledare 
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sedan växlar in dessa fantasier i förhörssekvenser rörande påståenden om sexuella övergrepp, 
så är det ett sakligt sett föga lämpligt förfarande. Det kan tänkas bidra till att skapa felaktiga 
påståenden från barnet.  
 
Några exempel på frågeteknik i polisförhöret är följande lösryckta frågor eller sekvenser. 
 
Sid 13 
F: Okej. Hade han inga byxor på sig eftersom du såg att det var en snopp? 
Argumenterande, ologisk formulering, en snopp kan synas, även när en man har byxor på.  
 
F: Vad gjorde han där på toaletten då? (suggererande handlingsverb - ”gjorde”) 
Det finns ett betydande antal ”göra, gjorde” i förhörets frågor. 
 
 
Sid 14 
F: Okej. Vad hände sen då? (förutsättande fråga, att något hände när de sett filmen) 
Denna fråga ställs efter att det sedan mitten av sid 11 talats om en porrfilm som M skall ha 
sett tillsammans med Rasmus (enligt sid 10 svarade M ”Nej” och ”Näe” på fråga och 
upprepad fråga om hon sett på film tillsammans med Rasmus och utsattes för stark press av 
förhörsledaren som tidigare påvisats. Den förutsättande frågan ovan besvaras av M med 
”Jag skulle göra det…som var på filmerna”, vilket är i överensstämmelse med vad  
förhörsledaren förväntar sig – den ”hemlighet/hemlis” som förhörsledaren nämnt 7 gånger på 
sid 10.  
 
Den påstådda filmen och de påstådda sexuella händelserna mellan M och Rasmus kopplas 
här ihop på sid 14.  
 
F: Okej. Mm. Vem skulle göra som de gjorde på filmen då? (följer upp svar på tidigare 
förutsättande fråga)  
M: Jag. 
F: Du skulle göra så. Och vem mer? 
M: Rasmus.  
 
Det bör här observeras att förhörsledaren visat intresse för sexuella teman i den påstådda 
filmen från mitten av sid 11 ända hit till sid 14, särskilt har nämnts ”snoppen i munnen”, som 
M fört in på mitten av sid 13. Temat har som framgått enligt fadern tidigare framkommit i  
samtalet mellan M och fadern.  
 
På sid  16 förekommer t.ex. följande frågor: 
 
F: Du satt där. Och sen fick du snoppen i munnen? (ledande, föreslår) 
… 
F: Vad hände sen då? (förutsättande att något hände) 
… 
F: Hände det något mer sen? Berätta mera. (förutsättande, pressande ”Berätta mera”) 
… 
F: Nej. Om du tänker efter så  tror jag du kommer ihåg…. (tolkande, förutsättande, 
pressande) 
 
F: Och tröja. Mm. Hur gjorde han då när du skulle ha snoppen i munnen?  
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     (förutsättande, stabiliserande) 
 
 
Förhörsledaren växlar obehövligt och frågetekniskt felaktigt in den påstådda filmen flera 
gånger i förhöret. 
 
Sid 15 längst ner 
F: I tv-rummet. Mm.  Okej. Du, du berättade ju på filmen stod det ju någon på toaletten 
och sen var det ju någon som hade snoppen i munnen.  
(förhörsledaren för här in ”snoppen i munnen” från filmen, när sekvensen handlar om vad 
som skall ha skett mellan M och  Rasmus)  
 
Högst upp på sid 18 växlas den påstådda filmen in igen 
F: Du kommer inte ihåg. nej. De här.. tjejen och killen eller killen på, på filmen, han hade ju 
inga kläder på sig. (växlar in filmen, dessutom är det förhörsledaren själv som på sid 13 
föreslog för M att han hade ”inga byxor på sig”, vilket även är något annat än ”inga kläder 
på sig” – felaktigt bakåtreferat) 
 
M: Mm. 
F: Sa du ju. (felaktigt bakåtreferat, M sa inte det) 
M: Mm.  
F: Mm. Och så skulle ju ni göra likadant som det var på filmen. (växlar in filmen igen, 
suggererar). 
M: Mm.  
F: Mm. Men ni hade kläder på er? (återväxlar till M och Rasmus, ledande, suggererar) 
M: Mm.  (OBS de fyra vaga ”Mm”-svaren i serie från M i denna sekvens, se föregående svar) 
F: Ni tog inte av kläderna? (ledande, suggererande) 
M: Nej.  
F: Är det säkert det? (press efter fråga, ifrågasättande) 
M: Mm. (OBS hur det klara ”Nej”-svaret, nu byts till ett vagare ”Mm”-svar vid 
ifrågasättandet) 
F: Okej. Mm… … … Du sa ju att Rasmus satt i soffan? (bakåtreferat, stabiliserar) 
 
Handlingsverbet ”göra, gjorde” kan användas förutsättande och kan vara starkt ledande/ 
suggererande även när det inte används förutsättande Exempelvis på sid 15 
används det 5 ggr av förhörsledaren och på sid 19 används det 7 ggr, på sid  20  3 ggr,  
på sid 24  4 ggr.  
 
Exempel sid 19 
F: Nej. Vad gjorde ni sen då? Eller vad gjorde Rasmus sen? (båda förekomsterna är 
förutsättande) 
M: …Tror, tror att han tog på, på sig byxorna igen.  
F: Okej. Mm. Gjorde Rasmus något med dig? (ledande/suggererande, visar att det bör svaras 
”något med dig”, OBS kopplingen av tre begrepp i suggestionen: ”Gjorde” – ”Rasmus” – 
”något med dig” ; av sammanhanget torde stå klart för M att ”något” bör vara något sexuellt)  
Svaret ”Tog mig mellan här” uppkommer därefter, vilket kan vara en artefakt av frågeteknik, 
sammanhang i situationen och uppvisad förväntan från förhörsledaren.  
 
Längst ner på sid 19 finns en dubbelt förutsättande fråga. 
F; I soffan. Mm …Mm. Vad sa han att han skulle göra? (förutsättande att han ”sa” något och 
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förutsättande att det gällde något ”han skulle göra”; OBS även här tre begrepp i suggestionen: 
”sa”- ”han” – ”göra” och ett sammanhang runt rörande vilken typ av material 
förhörsledaren söker).  
 
På sid 21 längst ner finns följande exempel. 
F: Nej. Har Rasmus sagt att man inte får prata om det här? (ledande, föreslår att Rasmus 
skall ha sagt detta) 
M: Mm.  
F: Mm. Fast nu får man prata om det här.  
Uttrycket ”det här” syftar rimligen på de påstådda sexuella händelserna. Förhörsledaren 
verkar här förutsätta att ”det här”  är något som inträffat, dvs. arbetar utifrån en och endast  
en möjlighet (hypotes).  
 
Ännu ett exempel är följande på sid 23. 
F: Nej. Okej. … Mm …Mm. Kom det någonting från snoppen? (ledande, föreslår att det 
kom någonting från snoppen. M har dessförinnan inte sagt att det kom någonting.).  
 
Sammanfattningsvis finns en stor mängd felaktigt formulerade frågor utöver de exempel 
jag här påvisat. Det skulle kräva alltför mycket tid att gå igenom alla frågor och innebära ett 
ohanterligt långt yttrande. Relativt sett är frågetekniken i detta förhör starkt felbemängd både 
vad gäller art och omfattning.  
 
Förhörsledaren framlägger mängder av förutsättningar och ledtrådar/suggestioner inom ramen 
för förhörsledarens egna föreställningar om vad som har eller  kan ha hänt. Förhörsledaren 
upprepar även  mycket som sagts så att uppgifterna stabiliseras, dvs. agerar minne åt barnet 
och förhindrar uppkomst av motsägelser och förhindrar kritisk prövning (genom  jämförelse 
av hur barnet beskriver samma förlopp vid olika faser i förhöret). Det bör påpekas att 
uppgifter som uppkommer vid felaktig frågeteknik tidigt i förhöret sedan kan finnas kvar och 
utvecklas i resten av förhöret och följande förhör genom att de förs vidare av antingen 
förhörsledaren eller barnet eller av båda.  
 
Ur källkritisk synpunkt föreligger omfattande förekomst av felkällor, som innebär att  
förhörsuppgifterna bör bedömas som otillförlitliga, särskilt när de felaktiga 
utredningsstrategierna och de felaktiga frågeteknikerna betraktas sammantagna.  
 
 
III. Egenskaper hos de förekommande svaren från M (sid 10-27) 
Jag beaktar här den del av förhöret som finns efter de inledande hypotesneutrala 
sidorna (5-9). Antal ord anges inom parenteser.  
 
1. Ingen berättelse finns från M, vilket framgår av punkt 2.  
 
2. De längsta svaren på sid 10-27 från M är följande:  
-  ”Mm…Mm…Mmmm…Ska vi ser här…Han hittade inte den filmen som…på datan” (15) 
-  ”Eller om det var någon tjej på den filmen. Det vet jag inte.” (13) 
-  ”Fast jag kommer inte ihåg vad mer de gjorde på de andra filmerna.” (13) 
-  ”Och då kliver jag ut och så kommer (ohörbart) någon och går där. (12) 
-  ”Jag tror jag satt bredvid eller satt väl någon annanstans.” (10) 
-  ”Tror, tror att han tog på, på sig byxorna igen.” (10) 
-  ”Nej. Då hade man väl inte kunnat köra bilen så bra.” (11) 
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Det kan nämnas att i den neutrala avdelningen sid 5-9, så finns på sid 9 ett spontant yttrande 
på 24 ord och därefter på fråga ett svar/ en miniberättelse på 28 ord om innehållet i en film. 
Detta visar åtminstone att M inte har någon etablerad maxgräns för antal ord i uttalanden vid 
10-15 ord, som de längsta svaren antyder.  
 
3. M avger en stor mängd svar med ett ord (om nu även det vaga ”Mm” bedöms som ord).  
På sid 10-27 finns 111 st ett-ord-svar på 222 frågor, strikt räknat. Dvs. på hälften av frågorna 
avges svar på mer än ett ord och i många fall är det korta två-/tre-ord-svar,  inkl. en mängd 
”kommer inte ihåg” och liknande svar. Det dominerande mönstret är att förhörsledaren matar 
in information genom frågor och att M reagerar med ett eller få ord på varje fråga och att 
något längre svar som framgått av exemplen ovan ofta innehåller osäkerhet. Av ett-ord-svaren 
bedömdes 67 vara instämmande (många ”Mm”) och 34 vara motsvar samt 10 av annat slag.  
 
4. M avger som nämnts ett stort antal svar av typen ”kommer inte ihåg”/”vet inte” eller 
likvärdig formulering.  
På sid 10-27 finns cirka 38 st ”kommer inte ihåg”/”vet inte” etc.-svar. Att M inte kommer 
ihåg är alltså ett starkt mönster utöver de många ett-ord-svaren och avsaknaden av berättelse.  
På sid 25 svarar M ”Nej” på förhörsledarens ledande fråga ”Var det jobbigt att prata om det 
här?” efter ett par ”kommer-inte-ihåg”-svar. En annan viktig, möjlig tolkning, som inte 
förhörsledaren för in i förhöret, är att avsaknaden av berättelse, de många få-ord-svaren och 
de många ”kommer-inte-ihåg”-svaren uppkommer därför att det som hävdas inte har hänt och 
det då inte finns några ursprungliga minnen av de händelser som M och förhörsledaren talar 
om. När en förhörd person utan minnen plötsligt avkrävs sådana kan det vara svårt att svara, 
även om det ibland går att snabbt tänka ut ett svar eller avge svar som ter sig logiskt närmast 
självklara utifrån hur det brukar eller bör gå till.  
 
I förhörsutskriften finns även noterat ett antal ”Tystnad” och ”Lång tystnad”. Summorna av 
dessa blir 
 
”Tystnad”                10 st 
”Lång tystnad”          2 st 
 
Det bör påpekas att ett visst subjektivt spelrum torde föreligga kring om något bedöms som 
tystnad eller inte – jag uppfattade några utöver de noterade. Några tidslängder finns inte heller 
noterade. En tystnad behöver inte heller vara särskilt anmärkningsvärd, då en del frågor kan 
kräva betänketid för antingen frågeställaren eller den svarande eller för båda. Det verkar som 
tystnader hos förhörsledaren inte noterats – sådana kan upplevas pressande.  
Som jämförelse kan nämnas att för det inledande hypotesneutrala avsnittet i det första 
polisförhöret (s 5-9), så finns ingen ”Tystnad” noterad och endast 2 st ”kommer inte ihåg”- 
svar finns. Detta antyder att den högre frekvensen av dessa två fenomen på sid 10-27 på något 
sätt har med barnets förutsättningar i förhållande till förhörsinnehållet på dessa sidor att göra.  
Flera tolkningar är tänkbara. Förhörsledaren söker inte pröva tolkningen att det inte har 
förekommit några sexuella händelser.  
 
5. En annan viktig fråga, där svaret delvis redan framgått, är mängderna av förhörsledarens 
tal respektive barnets tal under förhöret. Det är förstås att föredra att barnet talar mycket mer 
än förhörsledaren, dvs. ger ifrån sig mer information och helst i form av berättelser tidigt i  
förhörsprocessen. Hur stor proportion av talet svarar respektive aktör för i det här fallet? 
  
Om vi räknar igenom den mest relevanta delen av förhöret (s 10-27) med ord som enhet och 
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för respektive aktör, så erhålls följande resultat vad gäller ordmängder: 
 
                                                 Antal ord             Procent 
 
Förhörsledaren (F)                   1789                      71,0 
 
Målsäganden (M)                      730                       29,0 
 
Totalt                                       2519                     100 
 
Det kan tilläggas att det kan vara så att förhörsledaren i genomsnitt använder något längre 
ord, något som jag inte gett mig in på att beräkna.  
 
Ordmängdsberäkningarna visar att det är förhörsledaren som starkt dominerar vad som sägs.  
Den stora mängden och proportionen förhörsledartal verkar mycket uppkomma genom att 
förhörsledaren frekvent pressar, uttalar förutsättande  och ledande frågor och refererar bakåt 
(stabiliserar).  
Den mycket mindre mängden och den låga proportionen tal från barnet verkar sammanhänga 
med att barnet har lite att säga, vilket bland annat innebär en mängd få-ord-svar och en 
betydande mängd svar där barnet säger sig inte komma ihåg. Ordmängd från barnet kan 
förstås sammanhänga med sådana faktorer som huruvida de påstådda sexuella handlingarna 
faktiskt inträffat eller inte, hur mycket barnet vill tala eller inte och vilken språklig förmåga 
generellt som barnet har. Om de påstådda handlingarna inte inträffat finns det mindre att säga 
inom ramen för förhörsledarens strategi att ensidigt förutsätta och söka få preciserat hur  
handlingarna skett. Vad gäller språklig förmåga respektive benägenhet att söka svara på 
frågor, så uppfattar jag inte av själva materialet att det finns indikationer på att dessa skulle 
utgöra hinder. I slutet (sid 25) svarar barnet ”Nej” på den ledande frågan ”Var det jobbigt att 
prata om det här?” 
 
Sammanfattningsvis så innebär stor ordmängd från en förhörsledare att ett förhört barn 
lyssnar på den och kan påverkas av den. Till sådan påverkan kan adderas inom forskning 
av Rosenthal m.fl. (1963 o. framåt; se referenslistan, även Harris & Rosenthal, 1985; Wells 
m.fl., 1998) sedan 50 år tillbaka väl belagda förväntanseffekter som kommuniceras via ett 30-
tal kanaler (t ex blickar, ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, gester m.fl.). Det framgår av 
förhöret att förhörsledaren förväntar att få material om sexuella handlingar, dvs.inte räknar 
med någon annan möjlighet, och starkt pressar i den riktningen. Förhörsledarens ordmängd 
har inriktning på en enda hypotes (nr 1), vilket ger en mycket mer problematisk situation vad 
gäller tillförlitlighet i barnets svar, än om samma ordmängd fördelats på t.ex. de tre tidigare 
nämnda hypoteserna. Det har alltså stor betydelse vilket innehåll en förhörsledares ordmängd 
har.  I detta fall är det logiskt orimligt att genom stor ordmängd gentemot barnet söka pressa 
fram svar som tänks bekräfta endast en av de möjliga hypoteserna.  
 
Hur uppgifter om de anförda gärningarna framkommer 
Det kan vara lämpligt att granska vilka förhörsuppgifter från fadern och i det första 
polisförhöret med M, som svarar mot respektive handling som preciseras i åklagarens 
gärningsbeskrivning. Tidpunkten anges vagt till ”april till augusti 0000” och ingen specifik 
plats anges, men den enda plats som figurerar i materialet är den misstänktes eget rum. 
I en bilaga beskriver åklagaren tre gärningar: 
- ”berört barnets könsorgan direkt på huden” 
- ”förmått barnet att onanera åt honom” 
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- ”genomfört ett oralt samlag då barnet haft Erikssons penis i sin mun” 
Som bevismaterial anges de DVD-inspelade målsägandeförhören och förhör med  
barnets far. Några mer specifika förhörsuppgifter anges inte. 
Frågan om huruvida någon pornografisk film varit inblandad eller inte och vad den i så fall 
innehållit berörs inte i gärningsbeskrivningen, men innehållet i en sådan film spelar stor roll i 
förhörsmaterialet. Det finns skäl att i förhörsmaterialet se noggrant på hur den påstådda 
sexfilmen och de påstådda tre gärningarna framkommer.  
 
1.Uppgiften från M om sexfilm 
  
Faderns uppgifter 
 
Enligt polisförhöret med fadern skall Rasmus ha spelat upp en film som fanns på datorn.  
”Fadern hade frågat M vad det var för film och om den innehöll sex.” (förväntan, ledande 
fråga) ”På detta hade M svarat att det var en kvinna som stod eller satt på en toalettstol och 
hade en mans ´snopp i munnen´. ” Någon mer uppgift om filmen finns ej i förhöret. 
 
Enligt tingsrättens förhör med fadern så uppkommer uppgiften om sexfilm i samband med 
diskussion mellan fadern och M om en sexuell incident med en klasskamrat och att fadern 
säger att M kan berätta saker i förtroende för honom och mamman. M säger att hon inte kunde 
berätta  allting för sina föräldrar. Fadern uttalar då en förutsättning och löfte att 
”det du berättar för mig det kommer naturligtvis inte vidare varken till mamma eller någon 
annan”. Därefter skall M ha berättat om  hur Rasmus visade en porrfilm (faderns ord) för  
henne och genomförde de angivna gärningarna.  
 
Uppkomsten av uppgiften om sexfilmen på Rasmus dator är källkritiskt problematisk då  
att döma av faderns egna uppgifter ett sexuellt tema fanns med strax före och fadern skall 
ha uttalat en ledande fråga om sexfilm samt angett en förutsättning som kan ha misslett barnet 
att berätta något som inte var sant. Fadern har av förhörsuppgifterna att döma inte haft uppe 
något sanningskrav till diskussion med M. 
 
Tekniska aspekter och sannolikhetsaspekter 
Det framstår även som problematiskt att ingen film med angivet innehåll har återfunnits på 
Rasmus dator. Däremot har några sexuella bilder med anknytning till badrumsmiljö 
återfunnits och kunnat visas under en mycket kort tid, vilken inte kunnat bekräftas som  
tidpunkt för M:s besök på Rasmus´ rum.  Det finns dock ingen av dessa bilder som vad jag 
kan se innehåller att någon står/sitter på en toalettstol och har en snopp i munnen.  
Dessutom är det inte frågan om någon ”film” och enligt förhörsuppgifter så kan M skilja på 
film och bilder, vilket torde vara utvecklingspsykologiskt rimligt.  
Förekomst av porrbilder på Internet och i datorer är efter de senaste årens Internetutveckling 
inget ovanligt fenomen och vissa likheter uppkommer sannolikt mellan t.ex. ett antal 
befintliga bilder (124 bildfiler nämns) och en påhittad (vilket är en möjlighet i detta fall och 
kan tänkas utgå från någon/några andra bilder M sett eller hört talas om) beskrivning. 
Exempelvis kan man tänka sig att en erigerad penis är ett vanligt inslag i både befintliga 
bilder och påhittade minnesbilder från en person som inte sett de befintliga bilderna. Det kan 
också tänkas att vissa miljöer såsom sovrum och badrum ofta återkommer i sådana här bilder. 
Jag har dock ingen empirisk undersökning att hänvisa till beträffande hur frekventa olika 
innehåll är i detta slag av bilder. Överensstämmelser kan tänkas uppkomma inte bara per 
slump utan närmast per vanlighet hos en del teman.  
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Något anmärkningsvärt kan vara att Rasmus om han faktiskt är en sådan person som begått 
de beskrivna gärningarna inte har öppnat det pornografiska materialet på datorn mer eller haft 
tillgång till mer material på datorn och under längre öppnande-tidrymder än den enda cirka 22 
timmar långa tidsperiod som anges här (om jag nu begripit det datatekniska rätt).   
 
M:s uppgifter i det första polisförhöret 
På sid 10 för förhörsledaren in frågan om M tittat på film med Rasmus.  
Sekvensen är källkritiskt mycket anmärkningsvärd och antyder att det 
för M parallellt existerar två olika versioner – en som fadern återgivit och en som 
överensstämmer med vad Rasmus sagt i förhör. Det är mycket tydligt att det 
är Rasmus version som här föreligger och som framgår kvarstår den även efter 
två omgångar av press från förhörsledaren.  
 
F: Mm. Har du tittat på film tillsammans med Rasmus någon gång? (ledande fråga) 
M: Nej. (tydligt motsvar på ledande fråga har sakligt värde) 
F: Är det säkert det? (pressar, ifrågasätter svaret) 
M: Mm. …Oj. (verkar reagera på pressen/ifrågasättandet, men inget klart svar i förhållande till 
frågan) 
F: Tänk efter om du har tittat på film tillsammans med Rasmus någon gång? (pressar en gång 
till) 
M: Näe. (vidhåller det tydliga motsvaret även efter upprepad press 
F: Det har du  inte ? … … Har du och Rasmus någon hemlighet? (ledande) 
Tystnad 
M: Mm, kommer inte ihåg. (motsvar, en händelse av det slag som senare hävdas  
bör M komma ihåg)  
Tystnad 
 
Det kan anmärkas att denna förhörstekniskt och utredningsstrategiskt felaktigt genomförda 
startsekvens med press, där M motstår pressen, är väl förenlig med Rasmus version, där han 
hänvisat M att titta på en icke-sexfilm på annat ställe i huset, men motsäger barnets version 
enligt hur fadern uppfattat och minns den. Vid en korrekt uppstart av förhöret skulle 
förhörsledaren ha betonat sanningskravet och kunde t.ex. ha frågat M om vad M ansåg om 
Rasmus och förutsättningslöst frågat om vad som utspelat sig vid M:s kontakter med Rasmus. 
Förhörsledaren kunde även ha frågat barnet om hur det uppfattat förloppet vid det samtal 
mellan M och fadern som utgör de centrala utsagornas startpunkt. Förhörsledaren kunde då, 
om det inte framgått på annat sätt, ha frågat om barnet då berättat något i förtroende för 
fadern, och om detta var sant eller inte, och om barnet känt att det behövde formulera något 
som det trodde att fadern ville höra. Det kunde även varit lämpligt att förhöra sig om barnets 
källor till sexuell information.   
 
Sekvensen motsäger klart den version som senare efter omfattande press från förhörsledaren 
uppkommer i förhöret, där förhörsledaren inte är förutsättningslös utan söker bekräfta faderns 
uppgifter, vilka är underkastade sådant som minnesbortfall, minnesfel, tolkningar och kanske 
felaktiga tillägg (enligt de fel som påvisats vid många experiment med samtalsminnen). 
Därtill kommer det grundläggande problemet för såväl faderns uppgifter som polisförhöret att 
uppgifterna uppkommer interaktivt, dvs. under påverkan av de vuxna aktörerna. Sådant som 
en förhandsuppfattning, övertygelse etc. hos en far eller en förhörsledare kan få mycket 
snedvridande konsekvenser vad gäller vilka frågor som ställs, hur de ställs, vilka 
förväntningar om svarens innehåll som överförs, vilka svar  som avges och föranleder 



 22

ytterligare frågor osv. Att starta upp på det sätt som förhörsledaren här gör i den återgivna 
sekvensen (och även i fortsättningen) på sid 10-11 är inte sakligt godtagbart och kan leda  
till mycket felaktiga resultat. Betänk om förhörsledaren i stället startat upp med frågor utifrån 
övertygelsen att de uppgifter som fadern fått av barnet var påhittade för att tillgodose dennes 
förväntan och t.ex. pressat efter en hemlighet mellan barnet och fadern. Detta hade varit 
felaktig förutsättande strategi och kunde t.ex. ha lett till att barnet under förväntanstryck 
framfört uppgifter om sexuella händelser mellan barnet och fadern. Att starta upp 
förutsättande är inte godtagbart oavsett inriktning på förutsättandet. Här finns anledning 
erinra om lagens objektivitetskrav för utredningsarbetet.  
 
Förhörsledaren upprepar och pressar med begreppet ”hemlighet/hemlis” ytterligare 6 ggr 
och först därefter kommer mitt på sid 11 en uppgift om att Rasmus visat en ”porrfilm”. 
Mycket anmärkningsvärt är att M säger sig inte veta vad en porrfilm är för något, men 
dessförinnan i sekvensen använder ordet – tydligen utan att veta vad det betydde. Enligt 
fadern är det han som lärt M ordet, som ändå inte vet vad det betyder, men ändå använder det.  
Ett ord som inlärts genom fadern upprepas här. Det är naturligtvis möjligt för både vuxna 
och barn att uttala ord som för dem har oklar eller okänd betydelse.  
 
Förhörsledaren söker därefter på sid 11 och fram till mitten av sid 14 att få barnet att beskriva 
vad som fanns på filmen och då genom en stor mängd felaktigt formulerade frågor. I 
huvuddrag skall det ha rört sig om att en kille stått på en toalettstol och att en annan 
person (kön oklart) tog killens penis i munnen.  
 
2. Uppgift om Rasmus penis i M:s mun 
Enligt polisförhöret med fadern så förekom följande tidsföljd mellan de tre påstådda  
sexuella gärningarna: 
 
Först: Rasmus drog ner byxorna på M och pillade med fingrarna mellan M:s ben 
Därefter: Rasmus drog ner sina byxor och visade först hur M skulle göra med händerna. 
Sist: och sedan med munnen. M hade fått ta Rasmus´ snopp i munnen.  
Jag uppfattar faderns uppgifter på sid 1 i tingsrättens förhör så att han håller fast vid 
denna tidsföljd.  
 
Det är ett källkritiskt problem att en annan tidsföljd hävdas i  det första polisförhöret 
med M. Där kommer snoppen-i-munnen-händelsen först, ta mellan benen sedan och att 
onanera med händerna åt Rasmus sist, dvs. den händelse som kommer sist enligt faderns 
referat kommer som första händelse i det första polisförhöret, en anmärkningsvärd 
omkastning som kan uppkomma genom att händelserna inte inträffat och det då blir 
svårare att hålla en tidigare påstådd tidsföljd kvar i minnet.  
 
På mitten av sid 14 ställer förhörsledaren efter det att barnet menar att det inte hände något 
mer på filmen en förutsättande fråga. Vid den här fasen av förhöret bör barnet inse att det är 
de uppgifter som förekom i samtalet med fadern som förhörsledaren frågar efter.  
F: Okej. Vad hände sen då? (förutsättande att något ”hände”)  
M: Jag skulle göra det..som det var på filmerna. (svar enligt tidigare uttalanden till fadern, ny 
uppgift att det förekommit fler än en film – fanns ej i uppgifterna från fadern) 
 
Efter att förhörsledaren därefter hänvisat till filmen och pressat och suggererat med 7 st 
”göra/gjorde” på sid 14-15, så kommer ett vagt instämmande ”Mm” som svar på frågan 
”Gjorde du det?” (syftande på att stoppa snoppen i munnen). Därefter kommer  följdfrågor 
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under förutsättningen att det uppkomna svaret är korrekt, vilket det inte behöver vara.  
 
En viktig sekvens uppkommer på sid 16 när M skall svara på vad Rasmus gjorde när hans 
penis var i M:s mun. 
 
F: Mm. Vad gjorde Rasmus när du hade den i munnen då? (förutsättande, gjorde-suggestion) 
M: Inget. (svaret är väl förenligt med att M inte varit med om den påstådda händelsen) 
F: Vad hände sen då? (förutsättande) 
M: Det kommer jag inte ihåg. (svaret väl förenligt med att M inte varit med om den påstådda 
      händelsen) 
F: Hände det något mer sen? Berätta mera (ledande, upprepande av föregående ”hände”,  
     ordergivande/pressande ”Berätta mera”) 
Tystnad 
M: Mm. 
Tystnad 
M: Svårt att komma ihåg (svaret väl förenligt med att M inte varit med om den påstådda 
      händelsen) 
F: Nej. Om du tänker efter så tror jag du kommer ihåg. … Hade Rasmus kläder på sig? 
    (pressande, förutsättande, utgår från att något hänt)  
M: Mm. 
F: Vad hade han för kläder ? 
M: Kommer inte ihåg. (svaret väl förenligt med att M inte varit med om händelsen) 
F: Kommer du ihåg om han hade..långbyxor eller kortbyxor eller .. kalsonger eller om han 
     hade tröja eller skjort eller.. (en ledande tre-valsfråga kombinerad med en ledande två- 
     valsfråga ger fem olika plagg att använda i svaret, dvs. båda frågorna är ledande genom att  
     föreslå alternativ) 
M: Nej. Kommer inte ihåg. ( svaret väl förenligt med att M inte varit med om händelsen) 
 
På sid 17 finns följande sekvens: 
F: Mm, Kommer du ihåg om det var kallt den dagen då? (ledande) 
M: Det var nog kallt eller varmt. (ovanlig typ av svar, där suggestionen upprepas tillsammans 
med sin motsats, kanske skämtsamt, OBS att sanningskravet aldrig berörts med barnet) 
 
Längre ner på sid 17 framkommer även att M inte kommer ihåg vad hon hade för kläder  
vid den aktuella händelsen, dvs. det verkar finnas föga av sammanhang kring det påstådda 
minnet. Högst upp på sid 18 går då förhörsledaren in och suggererar genom att växla 
in på den påstådda filmen och påpeka att killen på filmen inga kläder hade på sig (ett felaktigt 
referat av förhörsledaren). Förhöret fortsätter därefter med suggererande och pressande frågor 
under förutsättningen att händelsen med snoppen i munnen inträffat på riktigt mellan M 
och Rasmus.  
 
På sid 18 finns en anmärkningsvärd sekvens kring hur M satt vid den påstådda snoppen-i-
munnen-händelsen. 
 
F: Mm. Hur satt du då? Satt du… (förutsätter att M satt, stabiliserar tidigare svar) 
M: Bredvid. 
F: Bredvid? Mm. Okej. … … … Hände något mer sen? (ledande) 
M: Kommer inte ihåg. (svaret väl förenligt med att händelsen inte inträffat) 
Tystnad 
F: Vill du inte berätta? (tolkande, förutsätter att det finns något att berätta) 
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M: Jag satt bredvid, tror jag. (osäkerhetsmarkerar tidigare svar) 
F: Vad sa du? 
M: Jag tror jag satt bredvid eller satt väl någon annanstans. (osäkerhetsmarkerar och anger 
två alternativ; även osäkerhetsmarkeringar och försök att inkludera alla alternativ är väl 
förenliga med att en händelse inte inträffat; om man är osäker på vilket svar den vuxne kan 
vilja ha kan osäkerhetsmarkering eller allomfattande svar vara strategiska)  
 
Högst upp på sid 19 avslutas snoppen-i-munnen-händelsen (den första händelsen enligt  
polisförhöret) med att M säger  sig ”inte komma ihåg” på frågan vad hon tänkte när hon hade 
snoppen i munnen. Förhörsledaren byter här tema utan att det påstådda händelseförloppet får 
något avslut och det saknas konkreta uppgifter om vad som skedde mellan Rasmus och M 
rörande just snoppen, när snoppen var i munnen, vilket är väl förenligt med att snoppen aldrig 
var i munnen, varför M inte kunnat uttala något konkret. Även den version som finns i faderns 
referat saknar konkreta uppgifter, t.ex. om hur snoppen rörde sig och hur det kändes att ha den 
i munnen.  ”Snoppen-i-munnen” verkar vara en sexuell schablon-idé som M inte kan klargöra 
hur den fungerade i praktiken och med redovisande av några iakttagelser som kan ge stöd för 
att händelsen förekommit tillsammans med Rasmus.  
 
Plötsligt kommer en fråga i förhöret om vad de gjorde sedan, som innebär att förhöret växlar 
över till gärningen i punkt 3 (följande avsnitt).   
 
 
3. Uppgiften att Rasmus tagit på M:s könsorgan 
Att Rasmus tagit mellan benen kommer som första händelse i den version som fadern återgett, 
men är här den andra gärningen av tre i den redovisade tidsföljden i det första polisförhöret.  
 
F: Nej. Vad gjorde ni sen då? Eller vad gjorde Rasmus sen?  
M: … Tror, tror att han tog på, på sig byxorna igen. (OBS tidsföljden att Rasmus senare 
kommer att behöva ta av (nåja, inte nödvändigtvis) sina byxor en gång till när M skall hålla i 
snoppen)  
F: Okej. Mm. Gjorde Rasmus något med dig? (ledande, suggererar med handlingsverbet 
”gjorde”+ ”Rasmus” + ”dig”)  
M: Ja. (får ett instämmande i suggestionen) 
F: Mm. 
M: Tog mig mellan här. (uppgift som förekom tidigare i faderns uppgifter)  
 
Lite längre ner kommer följande anmärkningsvärda sekvens: 
 
F: Mm. Vad gjorde han där? (suggererar med ”gjorde” + ”han”) 
M: Pillade. (vagt) 
F: Okej. Var hade du dina byxor då? (det är förhörsledaren inte M som för in begreppet  
    ”byxor”) 
M: På mig. 
F: Okej. Hur kunde han pilla där då? (motargumenterar i stället för att följa med i barnets  
     uppgifter; det går dessutom att pilla med byxorna på) 
M: Jag drog ner dem. (följer ifrågasättandet) 
F: Du drog ner byxorna. Varför gjorde du det? (kritisk fråga, M kan känna sig klandrad;  
     F följer inte med i barnets uppgifter och ser vart de leder) 
M: Nej, just det, det var han som gjorde det. (följer klandret, anpassar till förhörsledaren) 
F: Det var han som gjorde det. Han drog ner sina byxor. Mm. Hur långt drog han ner dina  
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    byxor?  (Slår upprepat fast svaret/bakåtreferat, ställer följdfråga utifrån förutsättningen att  
    just det ändrade och inte det första svaret var korrekt; följdfrågan är förutsättande) 
M: Det kommer inte jag ihåg. (svaret väl förenligt med att nerdragningen inte hänt) 
 
M:s svar i denna förhörstekniskt felaktigt genomförda sekvens är väl förenliga med att 
händelsen aldrig inträffat. M uppvisar följsamhet gentemot förhörsledarens antydningar 
och använder en korrigeringsstrategi, där hon först korrigerar var de av förhörsledaren 
införda byxorna fanns och sedan korrigerar vem som drog ner byxorna. . 
 
På sid 20 finns följande anmärkningsvärda sekvens rörande pillande mellan benen. 
 
F: Mm. Och sen pillade han på din muja? (repeterar, stabiliserar, ledande bekräftelseteknik) 
M: Mm. (vagt instämmande i ledande fråga) 
F: Mm. Vad hände sen då? (förutsättande) 
M: Sen kommer inte jag ihåg, eh, mer.  
F: Du kommer inte ihåg mer?  
Tystnad 
 
Även denna sekvens är väl förenlig med att händelsen aldrig inträffat tillsammans med 
Rasmus utan det verkar mer röra sig om en schablon-idé kring att ta mellan benen, där M att 
döma av föregående sekvens först har tanken att hon då har byxorna på sig. Denna  
påstådda händelse ges inget konkret innehåll, t.ex. hur och var Rasmus pillade, hur det 
kändes? 
 
4. Uppgiften att M fått ta med händerna på Rasmus snopp/onanera åt honom 
I den av fadern refererade tidsföljden finns denna händelse med som den mellersta, dvs.  
efter ta mellan benen-händelsen och före snoppen-i-munnen-händelsen. Här kommer 
händelsen sist i tidsföljden.  
 
I det första polisförhöret verkar förhörsledaren ledande söka få fram något i denna riktning 
omedelbart efter föregående anförda sekvens under punkt 3.  
 
F: Fick du göra något mer med snoppen? (ledande) 
M: Kommer inte ihåg det. (svaret väl förenligt med att onanerande inte inträffat) 
F: Nej. Sa han att du skulle göra något? Något annat? (upprepar, pressar) 
M: Ja, fast jag kommer inte ihåg vad det var han sa. 
F: Nej.  
M: (ohörbart) 
F: Gjorde du någonting annat då? (suggererar med ”gjorde”+”du”) 
M: Mm. (vagt instämmande) 
F: Mm. Vad var det då? 
Tystnad 
M: Kommer inte ihåg. (hade inte täckning för instämmandet?) 
Tystnad 
F: Är det jobbigt? (tolkar, suggererar) 
M: Nej, jag kommer inte ihåg. (kanske vore det tydligare om M sagt att hon inte har något 
i minnet – kommer inte ihåg kan ibland bli ett förutsättande, missledande uttryck, när det inte 
finns något att komma ihåg) 
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De svar barnet här avger är väl förenliga med hypotesen att den påstådda händelsen att M 
skulle ha onanerat åt Rasmus inte har inträffat.  
 
5. Barnets svar i resten av första polisförhöret 
Vi befinner oss nu vid slutet av sid 20 i förhöret och förhörsledaren byter strategi till att  
ställa frågor om förloppet från början. Inga frågor ställs utifrån alternativa hypoteser om 
vad som hände. Förhörsledaren inleder med suggererande växlingsteknik, dvs. växlar in den 
påstådda filmen i frågorna och använder förutsättande, bakåtrefererande och ledande 
frågeteknik i stor omfattning. De återstående sidorna kan granskas utifrån de föregående 
punkterna 1-4. 
 
5.1 Den påstådda filmen   
Det är inte barnet utan förhörsledaren  själv som från slutet av sid 20 och framåt för in 
begrepp som ”film”, ”fler filmer”, ”porrfilm”, ”nakna människor”, ”göra likadant”, ”dragit 
ner byxor”, att Rasmus ”sagt att man inte får prata om det här”, ”gjort någonting mer”, 
”Rasmus visat dig någonting”, ”fler gånger”, ”sett Rasmus naken”, ”sett Rasmus på 
toaletten”, ”sett när Rasmus kissat”. M svarar på den upprepade pressen med ett stort antal 
”Nej” och ”Kommer inte ihåg”. Pressen kan ändå leda till inlärning och senare  uttalanden 
från M.  
 
5.2 Snoppen i munnen 
På sid 23 kommer följande sekvens: 
 
F: Okej. Hände någonting med Rasmus snopp när du hade den i munnen? (bakåtrefererande,  
stabiliserande, förutsättande, ledande) 
M: Nej. (svaret är inte särskilt väl förenligt med att snoppen skulle ha varit i munnen) 
F: Kan du beskriva hur den var, snoppen? (förutsättande tidigare svar) 
M: Nej. 
F: Försök. (pressar) 
M: Kommer inte ihåg. 
F: Hur såg den ut? (pressar under förutsättningen att händelsen inträffat) 
M: Typ så, tror jag. (osäkerhetsmarkerar) 
F: Mm… …Hur var den? Hängde den rakt ner eller …var den (ohörbart) 
     (verkar vara en ledande två-valsfråga; på sådana väljer barn i stor utsträckning 
     det sista alternativet)  
M: Rakt upp.  
 
Lite längre ner på sid 23-24 kommer följande sekvens: 
 
F: Mm. Hur kändes den då? (förutsättande att händelsen inträffat) 
M: Mmmmmmm…Jag kommer inte ihåg. 
F: Är det svårt att prata om det? (tolkande, ledande) 
M: Ja. Jag kommer inte ihåg det.  (anmärkningsvärt om händelsen inträffat) 
F: Nej. Okej. …Mm … Mm. Kom det någonting från snoppen? (här för förhörsledaren 
    själv ledande in idén om att det kom någonting från snoppen; barnet har inte tidigare 
    nämnt detta i förhöret; detta är viktigt att beakta vid senare uppgifter om detta från M) 
M: Ja, fast jag vet inte vad det var. (instämmande svar på ledande fråga) 
F: Nej, okej. Hur  såg det ut då? (förutsätter att M sett  att det kom något) 
M: Gult, tror jag. (observera osäkerhetsmarkeringen) 
F: Okej. Var kom det någonstans? (förutsättande att det kom något)  
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M: Vet inte. Det bara kom.  
F: Det bara kom? Från snoppen?  
M: Mm.  
F: Mm. Var hamnade det  någonstans? (upprepning av förutsättande fråga)  
M: På hans tröja. (när frågan ställdes första gången avges svaret ”Vet inte” 
och när frågan repeteras avges svaret ”På hans tröja”. Svaret kan vara en  
artefakt utifrån förhörsledarens förväntan om utpekande, som kommuniceras bl.a. 
genom upprepning)  
 
Kort efter kommer följande sekvens som antyder M:s följsamhet mot förhörsledaren. 
 
F: Okej. Vart var han då? Satt han i soffan hela tiden? (ledande, bakåtrefererande) 
M: Ja. (klart instämmande i ledande, bakåtrefererande fråga) 
F: Eller var han någon annanstans i rummet? (antyder möjlighet av annat svar) 
M: Mm…Eh, mm. Kommer inte ihåg. (ändrar följsamt, till ”kommer inte ihåg”, som innebär 
      att något annat varit möjligt, vilket antyds i frågan, korrigeringsstrategi) 
 
Lite längre ner på sid 24 kommer följande sekvens. 
 
F: Mm. När kom det där ur snoppen då? (temat infört av F) 
M: (suck)… Ja, det kommer inte jag ihåg heller. (antyder att sammanhang saknas kring påstått 
minne) 
F: Nej. Gjorde han någonting så att det kom ur snoppen? (OBS att det är förhörsledaren själv 
som för in att Rasmus ”Gjorde någonting så att det kom ur snoppen”, suggestion med 
”gjorde” + ”han” + ”någonting” + ”snoppen”; föreslår tema) 
 M: Nej. 
F: Gjorde han någonting med snoppen? (respekterar inte svaret utan  upprepar frågan) 
M: Nej. (upprepar samma svar) 
F: Gjorde du någonting med snoppen? (OBS att det är  förhörsledaren själv som för in att M 
”Gjorde någonting med snoppen”, suggererande ”gjorde” + ”du” + ”någonting” + ”snoppen”; 
föreslår tema) 
M: Ja. (allmänt instämmande på ledande fråga; M kan ha uppfattat  att någonting skulle ha 
gjorts med snoppen (tre stycken ”gjorde”-suggestioner i rad har givits) och efter några nej-
svar kan M vilja vara tillags) 
F: Vad gjorde du då? (nu blir frågan svårare då den inte enbart kan  besvaras med ja/nej)  
Lång tystnad 
M: Kommer inte ihåg. (tystnad och kommer inte ihåg är väl förenliga med att händelsen inte  
inträffat) 
F: Det tror jag du gör. Tänk efter. (tolkar, pressar dubbelt) 
M: Tog den i munnen. (svar efter dubbel press)  
 
5.3 Ta snoppen i händerna 
Kort efter ovanstående sekvens kommer följande  sekvens på sid 25. 
F: Mm. Var det då det här kom från snoppen? (förhörsledaren upprepar sin egen idé) 
M: Nej. 
F: Nähä. Gjorde du något med snoppen när …det där gula kom?(stabiliserar, bakåtreferat) 
M: Jag tror att jag gjorde så. (instämmande, men osäkerhetsmarkerat svar på ledande och 
förutsättande fråga; både temat att göra något med snoppen och temat att  något kom har  
förts in i förhöret av förhörsledaren själv)  
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Det framgår inte av förhörstexten vad det är  M ”gjorde”, men på sid 26-27 finns följande 
sekvens. 
 
F: Mm. Hände det  någonting mer, M?  (pressar efter ”mer”) 
M: Nej. 
F:  Nej. Du visade ju att du fick dra fram och tillbaka med handen? (syftar ev på ovan 
citerade sekvens på sid 25? Det är förhörsledaren  som förde in tanken att M ”gjorde” 
någonting. ) 
M: Mm. 
 
Förlopp/tidsföljd för de påstådda händelserna. 
I. Enligt faderns beskrivning så var tidsföljden 
    1. Rasmus drar ner M:s byxor och pillar mellan benen 
    2. Rasmus drar ner sina egna byxor och visar hur M skall göra med händerna  
        och sedan med munnen.  
    3. M får ta Rasmus snopp i munnen 
    4.  Rasmus ”kissade på sig själv” 
 
II. Enligt det första polisförhöret från sid 10 fram till starten av repetitionen på slutet av sid 
20, så var tidsföljden:  
    1. Rasmus sa att M skulle stoppa snoppen i munnen och så skedde, Rasmus drar ner sina  
        byxor och tar på sig dem igen 
    2. Rasmus tar M mellan benen. M säger först att hon hade byxorna på sig, sedan att hon  
       själv drog ner dem och sedan att Rasmus drog ner dem (tryck från förhörsledaren att  
       ändra svar), men kan inte svara på hur långt de drogs ner.    
    3. M uppger trots press inte något om att hon onanerat åt Rasmus och inget nämns om  
        utlösning. 
 
III. Enligt det första polisförhörets repetitionsavsnitt från slutet av sid 20 så var tidsföljden:  
      1. Rasmus drar ner sina byxor, därefter drar han ner M:s byxor 
      2. Rasmus´ snopp i munnen på M 
      3. M gör något med snoppen så Rasmus får utlösning. 
      4. Att Rasmus tagit mellan benen saknas i denna version av förloppet, trots press 
          efter ”mer”.  
 
Den  sexfilm som skall ha visats för M har inte kunnat påvisas och inte heller någon mer 
exakt tidpunkt för det inträffade. Dessutom pekar förhörsmaterialet på tre olika förlopp 
med en gemensam händelse, nämligen snoppen i munnen och med variationer i tidsföljd 
för alla händelser. De här påvisade problemen med bristande överensstämmelser i förlopp 
och tidsföljder är väl förenliga med tolkningen att det ursprungligen inte existerat några  
sexuella händelser utan dessa är mentala konstruktioner under förväntan och ledtrådar från 
fadern och därefter förväntan och förutsättande, ledande, argumenterande frågor, 
växlingsteknik, press m.m. från förhörsledaren. Om minnet inte har något inträffat förlopp att 
gå tillbaka till så kan variationer uppkomma då det kan vara svårt att minnas vad man tidigare 
sagt och inverkan av suggestioner kan bli större. Det kan även vara så att om något hänt och 
episodminnet av detta är svagt, så kan förväntan, suggestioner etc. få förödande effekter och 
leda till att felaktiga minnen rapporteras. Exempelvis skulle en sexfilm kunna ha förekommit, 
men omgivningens förväntan och utfrågningar och barnets benägenhet att anpassa sig skulle 
kunna ha lett till uppkomst av felaktiga påståenden om vad som ytterligare hänt (OBS den 
sakligt sett destruktiva växlingstekniken mellan film och vad som i övrigt skall ha hänt).  
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Spontant rapporterade undvikandebeteenden och spontant rapporterade känsloreaktioner 
vid de påstådda sexuella gärningarna 
M nämner i det första polisförhöret inga spontana (utan att någon frågat om  sådana) 
undvikandebeteenden (inkl. inre beteenden = uttalade tankar och känslor i den riktningen) och 
nämner spontant  inget om tankar och känsloreaktioner just när de påstådda gärningarna äger 
rum. 
  
Det anses mycket vanligt att undvikandebeteenden och känsloreaktioner uppkommer 
vid faktiskt inträffade sexuella övergrepp (se t.ex. Kitzinger, 1990). Detta är väl förenligt 
med inlärningsforskningens väl etablerade resultat att obehag och smärta, och även vid 
enstaka förekomster, leder till undvikandebeteende.  
 
Sammanfattande bedömning av material i  första polisförhöret med M 
Sammantagna innebär de otvivelaktigt felaktiga utredningsstrategierna, de många felaktiga 
och repeterade frågeteknikerna och  det anmärkningsvärda innehållet eller mest avsaknaden 
av eget innehåll i många av barnets svar att materialet i det första polisförhöret bör källkritiskt 
avvisas. Om de påstådda gärningarna inte inträffat så innebär det första polisförhöret en 
inlärningssituation, där barnet genom förhörsledarens påverkande frågor och förhörsledarens 
svar får klart för sig vad förhörsledaren vill höra (beträffande inlärning under förhör  se 
Underwager & Wakefield, 1990).  
 
Material som källkritiskt avvisas bör inte göras till föremål för tolkningar, då dessa kommer 
att  utgå från sakligt icke godtagbart underlagsmaterial och som i detta fall även frånvaro av 
underlagsmaterial kring alternativa hypoteser.  
 
Utgår man från det befintliga materialet så är det väl förenligt med tolkningshypotes nr 3 att 
de påstådda gärningarna inte inträffat och att uppgifterna uppkommit genom förväntanstryck,  
ledande frågor, press och andra artefaktskapande faktorer. Att det befintliga materialet är väl 
förenligt med denna tolkningshypotes behöver inte nödvändigtvis betyda att det är oförenligt 
med tolkningshypoteserna 1 och 2. Vid sakligt sett icke godtagbart utredningsarbete blir det 
förstås vanskligt att seriöst avgöra mellan tolkningshypoteser.  
 
Det bör med skärpa påpekas att utredningsarbetet i förundersökningen enbart eller nästan 
enbart sökt undersöka och  bekräfta tolkningshypotes nr 1, varför utredningsmaterialet starkt 
favoriserar denna hypotes och har sådana snedvridningar och luckor/ofullständigheter att det 
inte kan läggas till grund för strikt saklig prövning av tolkningshypoteser. 
 
Två viktiga frågor bör vara: 
1. Fattas viktiga uppgifter?  
    Bedömning: Ja, kring alternativa hypoteser och kritiskt uppföljande frågor.  
 
2. Är de uppgifter som finns hållbara/rimligt säkerställda?  
    Bedömning: Nej, omfattande utredningsstrategiska och frågetekniska misstag och felkällor  
    föreligger. Dessutom ändrar barnet sina svar på ett flertal viktiga punkter.  
 
Polisförhör med barnet 0000-11-20  
(28 min, obestyrkt dialogutskrift av videobandsförhör och ljudbandsförhör 20 sidor; samma 
förhörsledare som i det första polisförhöret) 
Det föregående förhöret ägde rum 0000-10-04, dvs. ca 7 veckor tidigare.  



 30

I det följande utgår jag från att dialogutskriften är korrekt. Dock har uttalanden i början 
av förhöret inte skrivits ut.  
 
Jag kommer här att vara mer summarisk än vid kommenterandet av det första polisförhöret,  
då i stor utsträckning samma felaktiga utredningsstrategier och felaktiga frågeteknik används. 
De källkritiska problemen med sådana tillvägagångssätt bör redan ha tydliggjorts. Det bör  
påpekas att ett barn knappast kan lämna ett sådant förhör som det första utan att ha blivit 
påverkat. Om det är så att de påstådda sexuella gärningarna inte inträffat så har barnet blivit 
utsatt för en påverkan/inlärning att de faktiskt har inträffat och denna inlärning tar barnet med 
sig till det andra förhöret (se Underwager & Wakefield, 1990). Allmänna, i forskning väl 
belagda inlärningsprinciper är tillämpliga. Exempelvis så kan verbala beteenden formas 
genom att successiva approximationer till det önskade beteendet socialt förstärks (t.ex. 
genom uppmärksamhet, lyssnande, gillande) eller genom observationsinlärning/imitation (se 
t.ex. Bandura, 1977 eller mängder av andra läroböcker eller kapitel om inlärningspsykologi) 
av vad förhörsledaren säger – både i omedelbart anslutning till förhörsledarens uttalanden och 
senare i förhöret eller i efterföljande förhör. Det bör även påtalas att mängder av uppgifter 
i det första polisförhöret införs av förhörsledaren själv, inte av barnet.  
 
I. Utredningsstrategier i det andra polisförhöret 
1. Samma förhörsledare används 
Samma förhörsledare, som ensidigt sökt bekräfta att sexuella handlingar ägt rum mellan 
Rasmus och barnet, används.  Om syftet med det andra förhöret är att kontrollera resultaten 
av det första borde en annan förhörsledare använts och som dessutom borde ha ställt frågor  
i andra riktningar som kunde möjliggjort falsifiering av det fadern framlagt och av resultaten i 
det första förhöret. Om förhörsledaren är densamma bör det innebära att eventuellt  felaktiga 
svar får lättare att upprepas/kvarstå. Om det första förhöret genomförts på strategiskt och 
frågetekniskt korrekt sätt kunde det kanske i stället varit en fördel med samma förhörsledare, 
då kontakt var etablerad.  
 
2. Otydlighet för barnet 
Inledningsvis hänvisas till det föregående förhöret och syftet anges vagt vara att ”prata lite 
mer” om M och Rasmus idag, inte särskilt tydligt för barnet vad det handlar om. 
Förhörsledarens kritiskt prövande roll och sanningskravet berörs inte alls. Det nämns heller 
inget om att det är viktigt att sådant som kan ha blivit fel sagt i det föregående förhöret rättas 
till. På mitten av sid 37 (dvs. efter halva det andra förhöret) säger förhörsledaren för första 
och enda gången: ”Du måste rätta mig om jag har fel”. Mycket mer av den uppvisade 
inställningen borde funnits i båda förhörsmaterialen och uttalats särskilt i början av det första 
förhöret.  
 
Samtidigt bör påpekas att det kan vara svårt för ett barn att gå emot en förhörsledare som  
kanske förväntar och styr i riktning mot en helt annan historia än vad som faktiskt hände.  
 
Vad gäller tydlighet bör också påpekas att det verkar vara först mot slutet av sid 40 i det 
andra polisförhöret som barnet får klart för sig att det finns en mikrofon i rummet som  
spelar in vad som sägs – det verkar inte som om barnet fått någon tillräckligt tydlig förklaring 
på vad som sker, vilket är utredningsmetodiskt och etiskt mycket betänkligt. Förhörsledaren 
har kort före sagt att hon inte tror hon har fler frågor.  
 
M: Vad är det här för någonting? 
F: Den? Det är mikrofonen som är till kameran för att ….. 
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M: Jaha. 
F: Mm. Så det vi pratar, vet du, det kommer in i den där.  
M: I den  här? 
F: Ja. I den mikrofonen där.  
 
Förklaringen i denna sekvens är inte i sak acceptabel. Det framgår inte vad det inspelade 
materialet skall användas till och vilka förutsättningar (sanna uppgifter, kritisk granskning av 
andra) som gäller.  
 
Det är naturligtvis inte lämpligt ur saklig och etisk synpunkt att man underlåter att förklara 
för det förhörda barnet vad man sysslar med, syftet, vilket slags material som skapas 
(inspelningar och dialogutskrifter), vilka som kommer att få ta del av materialet och att 
det kan komma att användas av åklagare och domstol. Sådant kan nog vara svårt att förklara 
fullt ut för ett litet barn, men här är det frågan om en 9-årig flicka som bör vara kapabel att 
förstå en hel del och inte skall hållas i okunnighet om vad som pågår. Det behöver knappast 
påpekas att huruvida ett barn lämnar korrekta eller felaktiga uppgifter kan vara beroende av 
hur det tolkar situationen och hur det uppfattar allvaret i situationen – om det finns ett 
oeftergivligt sanningskrav eller om man kan säga det som förhörsledaren vill ha/vara tillags. 
Förfarandet (otydligheten, undanhållandet av relevant information) i samband med de här 
aktuella polisförhören torde kunna betecknas som utredningsmetodiskt bedrägeri gentemot 
barnet. Barnet har rätt att få veta syfte, sanningskrav och vad som sker.  Barnet skall inte  
behöva drabbas av att det senare inser att det borde stått emot förhörsledarens förväntan 
och ledande frågor och hållit fast vid sanningen. ”Spelreglerna” skall vara tydliga liksom i 
andra spel. En vuxen har ofta andra möjligheter att värja sig genom större kännedom om  
vad det  hela går ut på och vad det som sägs kan användas till. När man förhör barn kan man 
inte utgå från vad som  kan vara underförstått vid förhör med vuxna och tillämpa otydlighet 
och ”doktrinen om nollpåverkan”, dvs. den vanliga underförstådda idén att man inte påverkar 
barnet, något som kan resultera i felaktiga svar.  
 
3. Skevt frågeurval i förhållande till hypoteser 
Även i det andra polisförhöret är frågeurvalet starkt inriktat mot hypotesen att sexuella 
övergrepp ägt rum mellan Rasmus och M. Dock finns en skillnad på så sätt att från sid 40 
så ställer förhörsledaren några frågor som härrör från Rasmus´ advokat och som är  
hypotesneutrala eller tydligt inriktade på en alternativ hypotes. Advokaten har intresserat sig 
för dels vad M minns av Rasmus´ dator och rum och dels för kontakten mellan M och en 
pojke hon lekt med, bl.a. sexuella lekar (föräldrarnas uppgifter). Temat släpps dock av 
förhörsledaren, som jag senare skall visa, utan rimlig uppföljning. Det förekommer inga  
frågor om t.ex. varifrån M mer kan ha fått sexuella informationer, hur M uppfattat samtalet 
med fadern, hur M uppfattat det föregående polisförhöret, hur M ser på sanningsfrågan kring 
de uppgifter hon lämnat (M tillfrågas aldrig om hon anser uppgifterna vara sanna och det 
nämns aldrig att det är nödvändigt att de är sanna). M blir heller aldrig konfronterad med 
Rasmus version om vad som hände på dennes rum. Det är inte alls uteslutet att hon skulle 
bekräftat den likaväl som förhörsledarens förväntan.  
 
Översiktligt och, som tidigare påpekats, något approximativt kan frågorna/påståendena från 
förhörsledaren kategoriseras på följande sätt.  
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Frågeinriktning                             Antal frågor/påst              Procent 
 
Hypotesneutrala                                     73                               31,1 
 
Huvudhypotes (sexuella övergrepp)    142                               56,6 
 
Alternativa hypoteser                             31                              12,4 
 
Totalantal:                                            246                              100 
 
 
Frekvensberäkningarna visar att även i det andra polisförhöret dominerar hypotesen om  
sexuella övergrepp och alternativa hypoteser får liten uppmärksamhet i form av frågor/påst. 
Det går t ex att tänka sig att eftersom de alternativa hypoteserna inte fick någon 
uppmärksamhet i det första förhöret så kunde det andra polisförhöret, frånsett en del 
hypotesneutrala frågor, ha ägnats helt åt dem för att söka korrigera misstaget med ensidig 
inriktning i det första polisförhöret, men så sker inte.   
 
4. Kritiskt prövande motfrågor 
Det finns mycket få frågor som skulle kunna betecknas som kritiskt prövande motfrågor. 
 
5. Press gentemot barnet 
Förhörsledaren, inte barnet, bestämmer från början vad förhöret skall handla om, att det skall 
handla om M och Rasmus. Förhörsledaren utgår i hög grad från sådant som sagts i det  
föregående förhöret och förelägger upprepat barnet vad som tidigare sagts. Förhörsledaren 
väljer ut sådant från föregående förhör som är linje med förhörsledarens egen inställning 
och ignorerar sådant som talar emot den egna inställningen. 
  
Exempelvis på sid 29 finns följande inledande sekvens, där förhörsledaren återupptar sitt 
mönster att själv växla in den påstådda filmen: 
 
F: Mm. Mm. Du berättade ju att Rasmus och du hade tittat på någon film, tror jag du sa? 
    (ledande växlingsteknik, bakåtreferat, stabilisering; förhörsledaren skall inte heller 
      ägna sig åt att ”tro” att något sagts)  
M: Mm.  
F: Stämmer det?  
M: Ja.  
 
Detta är den version i föregående förhör som förhörsledaren har pressat fram av barnet,  
inte barnets första version i det första förhöret, som förhörsledaren här får barnet att bekräfta.  
På sid 10 i det första polisförhöret finns följande inledande sekvens att jämföra med. 
 
F: Mm. Har du tittat på film tillsammans med Rasmus någon gång? (ledande, men mindre 
ledande än påståendet i det andra polisförhöret enligt citatet ovan) 
M: Nej.  
F: Är det säkert det? 
M: Mm…Oj. 
F: Tänk efter om du har tittat på film tillsammans med Rasmus någon gång. 
M: … Näe. (OBS att barnet här upprepar nej-svar trots press i motsatt riktning. Detta 
    kan anses ha sakligt värde till skillnad från medsvar till ledande, pressande etc. frågor.) 
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Det hade varit mer rimligt vid en kontroll av resultaten av första polisförhöret att hänvisa 
till att barnet sagt detta, trots press i annan riktning. Förhörsledaren kunde alltså med stöd i 
det första polisförhöret ha hävdat även motsatsen till vad barnet påstås ha sagt. Förhörsledaren 
väljer den version som tillkom under press från förhörsledaren och det finns fler sådana 
versioner i det andra polisförhöret (framgår av bakåtreferaten). Förhörsledaren använder sig i 
det andra polisförhöret av uppgifter som tillkommit genom press gentemot barnet i det första 
polisförhöret. Till detta kommer press i det andra polisförhöret. Barnet ges med sådan strategi 
föga möjlighet att komma upp med andra versioner i det andra polisförhöret.  
 
6. Stabilisering, bakåtreferat 
Stabilisering, bakåtreferat som minskar möjligheter till motsägelser och innebär att  
förhörsledaren agerar minne (ibland felaktigt minne) åt barnet förekommer mycket.  
Ett av de många exemplen är följande på mitten av sid 30: 
 
F: Mm. Okej. Och så berättade ju du för mig då, när vi pratade, att eh…ni skulle göra 
likadant. Att Rasmus ville att du skulle göra likadant som på filmen. 
Detta behöver barnet inte erinra sig och vi får inte veta om det minns detta, eftersom 
förhörsledaren agerar minne åt barnet och matar in detta som förutsättningar.  
 
Långt ner på sid 32 finns följande likartade sekvens: 
 
F: Mm. Du, du berättade ju att ni gjorde likadant sedan som de gjorde på den här filmen ni 
såg. 
 
Barnet får föreskrivet för sig vad det berättat tidigare och historien stabiliseras därigenom.  
Om barnet berättat fel tidigare, så är det lätt att inse konsekvenserna av sådan förhörsstrategi.  
 
7. Bristande uppföljning 
Förhörsledaren är inte så intresserad av att följa upp vissa av svaren på de frågor som härrör 
från Rasmus´ advokat. Exempelvis i följande sekvens på sid 46, som gäller vad M brukat göra 
tillsammans med en pojke hon lekt med (och tidigare haft sexuella transaktioner ihop med). 
 
M: Ja, han, vi brukar låsa hans dörr då så här. (OBS ”brukar”) 
F: Mm. 
M: Ibland, tror jag. 
F: Mm. Varför gör ni det då? 
M: Ah. För vi vill ibland vara ensamma. (Vad gör de då?) 
F: Ja. Okej. Men ni har inte tittat på någon porrfilm där? (byter tema, ledande mot ”inte 
tittat”, brister i uppföljning; jfr mer förutsättningslöst ”Vad gör ni då?”) 
M: Nej. 
F: Nej. 
M: Vi har spelat lite tv-spel och kollat på film och.. 
F: Ja. 
M: …lekt mamma, pappa, barn. (OBS) 
F: Ja, okej. Mm. Har du sett någon porrfilm med någon annan någon gång då? 
    (förhörsledaren upprepar temat porrfilm; mer lämpligt att fråga om hur lekarna 
      gått till, t.ex. kan ha funnits sexuella inslag) 
M: Eh, nej.  (logiskt sett utifrån sammanhanget kan svaret innefatta Rasmus) 
F: Nej. 



 34

M: Bara vi. (kan per sammanhang logiskt sett syfta på lekkamraten) 
F: Det är bara Rasmus? (tolkar, förhörsledaren anger att det är frågan om Rasmus; korrekt  
    fråga kunde varit ”Vilka är vi?”) 
 
Det blir aldrig klarlagt varför dörren låstes. Vem/vilka vill  barnen vara ensamma gentemot 
och varför? Triviala lekar kräver knappast att man låser dörren. Förhörsledaren tycks även  
ointresserad av filmernas innehåll – det är bara begreppet ”porrfilm” som förhörsledaren för 
fram. Det mest anmärkningsvärda är att inga frågor ställs om hur leken ”mamma, pappa, 
barn” skett mellan dessa av andra informationer att döma sexuellt intresserade barn. 
Förhörsledaren förhör sig aldrig om det förekommit sexuella handlingar och av den art  
som påstås ha skett mellan Rasmus och M. I detta intressanta skede av förhöret så avbryter 
förhörsledaren plötsligt förhöret. När förhörsledaren sedan förhör sig med Rasmus´ advokat 
verkar inte denne ha begärt ytterligare frågor. Uppföljningen av det som framkommer brister. 
 
Det kan inte uteslutas att de sexuella gärningar som tillskrivs Rasmus skulle kunna ha sitt  
ursprung i sexuella transaktioner mellan M och hennes lekkamrat eller ett ursprung i andra 
erfarenheter och sexuella material än någon påstådd porrfilm. Frågor har inte ställts i sådana 
riktningar.  
 
II. Frågeteknik 
Felaktig frågeteknik är mycket vanligt förekommande i det andra polisförhöret liksom i det 
första. En del exempel torde ha framgått av citat under andra punkter. Bakåtrefererande och  
tekniken att växla in filmen samt ledande, förutsättande, upprepade och pressande frågor samt 
bristande uppföljning tillhör det som förekommer.  
 
III. Barnets svar 
1. Inte oväntat dyker det upp en fjärde version av händelseförloppet och tidsföljden vid de 
påstådda övergreppen av Rasmus. Denna version har följande moment och ordningsföljd. 
      1. Rasmus pillade i M:s mujja och M hade byxorna nerdragna. 
      2. M onanerar åt Rasmus. 
      3. M tog Rasmus snopp i munnen. 
      4. Rasmus pillade i M:s mujja ”igen”. 
      5. M onanerade åt Rasmus ”en gång till”.  
      6. Inget nämns om någon utlösning.  
Ett nytt inslag är att två av de påstådda sexuella handlingarna skall ha upprepats en gång 
vardera. Det är M som själv för fram dessa upprepningar, som inte förekommit i någon av 
de tre tidigare versionerna. Upprepningarna innebär ytligt sett en avsevärd tillväxt och  
förstärkning av vad som skall ha skett i sexuellt avseende. En möjlighet är att upprepningarna 
uppkommer som ett sätt att vara förhörsledaren tillags.  
 
2. Ingen berättelse finns. Förhörsledaren styr och leder.  
 
3. De klart längsta svaren från M gäller tal om annat än de påstådda sexuella övergreppen 
    och är lätta att hitta på följande sidor – antal ord för svaren anges. 
    Sid 32:  28 ord, 24 ord 
    Sid 37: 16 ord 
    Sid 42: 18 ord, 16 ord 
    Sid 43: 23 ord 
    Sid 45: 37 ord 
    Sid 47: 27 ord 
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I det första polisförhöret innehöll barnets svar två långa, hypotesneutrala uttalanden. I det 
andra polisförhöret kvarstår mönstret att de långa yttrandena är hypotesneutrala (totalt 8 st. 
uttalanden med minst 16 ord). De uttalanden som gäller de påstådda sexuella övergreppen  
når som mest upp till 15 ord. Det betydande antalet långa hypotesneutrala uttalanden bekräftar 
att det inte föreligger språkliga begränsningar till 15 ord vad gäller de  påstådda övergreppen. 
Tänkbara tolkningar är att de påstådda övergreppen är jobbiga att tala om eller å andra sidan 
att det inte finns så mycket att säga då övergreppen inte inträffat. Det kan nämnas att M inte 
i det första polisförhöret på ledande frågor från förhörsledaren bekräftar att det var jobbigt 
att tala om de påstådda övergreppen och i det andra polisförhöret finns som jag skall redovisa 
noterat ”skratt” i anslutning till flera uttalanden om övergrepp.  
 
3. Antalet ett-ord-svar i det andra polisförhöret är 69 st., dvs. ett avsevärt antal sådana svar 
finns, men en del är rätt naturliga.  
 
4. Det förekommer 10 st. ”kommer inte ihåg”-svar  i det andra polisförhöret, dvs. förekomsten 
verkar ha minskat avsevärt jämfört med det första förhöret, vilket kan ha att göra med att M 
nu bättre vet vad förhörsledaren vill få för svar eller sammanhänga med annan karaktär hos 
frågorna. Jag har inte kunnat finna någon ”tystnad” noterad, men det kan sammanhänga med 
att någon annan skrivit ut förhöret eller med de i föregående mening nämnda möjligheterna.  
 
5. Det finns inom parentes några ”skratt” noterade i förhörsutskriften. Flera finns noterade vid 
uttalanden som anknyter till de påstådda sexuella övergreppen.  
     Sid 1; precis i inledningen 
     Sid  30: om filmen - ”Jag vet inte (skratt) (ohörbart) chansade på att det var en kille.” 
     Sid  30: om Rasmus – ”Men så frå (skratt) satt (ohörbart) och frågade samma sak i..ett tag.  
                                          (ohörbart) 
     Sid  35: ”Tog munnen i, …(suck) (ohörbart) jag kan inte prata idag (skratt) (ohörbart) 
     Sid  36   Förhörsledaren frågar hur snoppen kändes – ”Nej, det kommer jag verkligen inte  
                    ihåg (skratt)” 
     Sid  39:  om vad Rasmus sagt – ”(skratt) Kommer bara ihåg att jag inte fick säga det”   
     Sid  39:  om föregående – ”(skratt) nej, jag kommer faktiskt inte ihåg alls” 
     Sid  40: förhörsledaren säger att  hon inte har fler frågor – ”Nähä (skratt)” 
     Sid  42: om Rasmus dator – ”Nej, det kommer jag inte ihåg (skratt)” 
     Sid  43: om Rasmus dator – ”Äh, jag kommer inte ihåg. (skratt)” 
     Sid  47: när förhörsledaren nämner att hon ska gå och fråga en gång till och snart kommer 
                   igen – ”Jaha. (skratt)” F: Mhm. M: (nynnar)” 
Av skratten och minspelen och tonfallen att döma även i andra sekvenser verkar det inte som 
förhöret är psykiskt jobbigt för M, något som M även tidigare bekräftat genom motsvar på  
en ledande fråga.  
 
6. Ordmängderna för respektive aktör i förhöret har jag inte lagt ner arbete på  att beräkna.  
Min bedömning är att proportionerna kan vara ungefär desamma som i det första 
polisförhöret. I vart fall svarar förhörsledaren för merparten av ordmängden. Bland annat 
alla bakåthänvisningarna leder till stor ordmängd för förhörsledaren. Det är inte lämpligt 
att förhörsledaren matar in så mycket material i förhöret.  
 
7. Det saknas spontant nämnda undvikandebeteenden eller ansatser till sådana 
även i det andra polisförhöret. Frånvaron av spontant nämnda känsloreaktioner inför de 
påstådda övergreppen kvarstår även i det andra polisförhöret. Som redan nämnts i samband 
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med noteringarna om ”(skratt)”, så verkar innehållet i förhöret inte heller ha varit psykiskt 
jobbigt (vilket  ju är bra för barnet), något som väl stämmer med avsaknaden av spontant 
nämnda undvikandebeteenden och spontant nämnda känsloreaktioner på de påstådda 
övergreppen. De påstådda övergreppen framstår som avancerade gentemot en  9-åring 
och det torde vara  vanligt med uppkomst av psykiska reaktioner, t.ex. jobbiga känslor, 
undvikandebeteenden, kritiska  tankar om förövaren m.m. vid faktiska övergrepp  av  
den här arten.  
 
8. Det finns i några av barnets svar ett slags ”helgarderande” svarsmönster som enligt min 
erfarenhet inte är särskilt vanligt och där det finns anledning fundera över vad det kan betyda.  
 
Exempel 
Sid 30 
M: Tror det kan vara en film men det kan vara kort. (F har strax före använt båda begreppen i 
samma ordning) 
 
Sid 34 
M: Jag tror det var innanpå eller utanpå. (F har strax före föreslagit båda i samma 
ordning) 
 
Sid 36 
M: Jag tror den är hård eller mjuk. (F har repliken före nämnt begreppen i samma ordning) 
 
En tolkningsmöjlighet är att det skulle kunna röra sig om en strävan att vara tillags, att täcka 
in det svar som barnet tror förhörsledaren vill ha eller att inte utifrån en tanke om att det 
finns rätt och fel svar bli avslöjad. 
 
9. Det förekommer även ett anpassande och korrigerande svarsmönster (som tidigare 
påtalats), där barnet ändrar svar – som det verkar utifrån förhörsledarens ledtrådar.  
 
Exempel 
Sid 29 
F: Bara en tjej? (ifrågasätter svaret ”Jag tror det var en tjej bara”) 
M: Mm. Nej. De, det såg ut att vara två.. en kille och en tjej.  (ändrar vid ifrågasättande) 
 
Sid 35 
F: Okej. Mm. Vad gjorde han med den, vad gjorde ni, han med snoppen när han hade den i 
din mun då? (förutsättande, olämpliga suggestioner) 
M: Det kommer jag inte ihåg. (centralt skeende som borde gett några minnen)  
F: Nej. Var den stilla där? (ledande, ett motsvar kan ha sakligt värde) 
M: Ja, jag tror det. (medsvar, anpassar till ledtråd) 
 
Sid 43-44 
Förhörsledaren frågar om M sett på film med den aktuella lekkamraten och M svarar upprepat 
nekande. När förhörsledaren kort efter på nästa sida upprepar frågan, så korrigerar M svaret 
till det motsatta: ”Nej, vi eh, vi brukar kolla på film ibland på hans rum”. Detta är tveklöst 
en korrigering, men vad som faktiskt varit fallet står inte klart. Avgav M ett par felaktiga svar 
före och nu det sanna svaret eller avgav M korrekta svar före och nu ett felaktigt svar? 
Det står helt klart att något av svaren inte är korrekt. Möjligen skulle det kunna vara så att  
de första nekande svaren var avsedda att förhindra att förhörsledaren skulle få reda på att  
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hon sett på porrfilm med lekkamraten, och att M finner det lämpligt att medge tittande på 
andra filmer men inte på porrfilmer, när förhörsledarens väntade fråga sedan kommer.  
 
Det kan här finnas anledning erinra om hur det första polisförhöret inleddes på  sid 10 
med att M upprepat förnekade att hon tittat på film tillsammans med Rasmus. Efter 
omfattande press och förslag från förhörsledaren medger M på sid 11 att hon tittat på porrfilm 
med Rasmus. Även detta är ett klart exempel på anpassning och korrigering till 
förhörsledarens förväntan och press. Fenomenet kan även förekomma vid en mängd andra 
uppgifter.   
 
10. Det förekommer i förhören (CD) att barnet icke-verbalt genom rörelser visar vad som 
skall ha hänt – hur Rasmus skall ha tagit henne mellan benen, hur hon skall 
ha fört handen upp och ner på Rasmus´ penis,  hur hon haft Rasmus´ penis i munnen,  
hur hon med handen fört den fram och tillbaka i munnen. 
 
Rörelserna är i förhören inte förknippade med några iakttagbara känsloreaktioner och  
är av en art som normalt kan förekomma hos en del barn i denna ålder liksom intima  
beteenden av det slag M utövat ihop med en lekkamrat kan förekomma hos en del barn. 
Det är väl känt genom observationer av och intervjuer med daghemspersonal att sexuella 
beteenden av olika slag uppvisas i daghemsmiljöerna och i låga åldrar, t.ex. är onani inget 
ovanligt. Beträffande normal barnsexualitet se t.ex. Edvardsson (2001), Falk & Ranta (1995), 
Finkelhor (1980), Friedrich (1991), Langfeldt (1987), Larsson (1993, 2001),  Martinson 
(1994), Palmqvist & Robach (1993), Rosenfeld m.fl. (1986), Rutter (1971), i vilka det finns 
många olika slag av sexuella beteenden hos barn redovisade. Det kan påpekas att sådana 
beteenden kan genom imitation/observationsinlärning spridas mellan barn och kan även ingå i 
kommunikationen mellan barn för att t.ex. väcka andra barns uppmärksamhet, reta, mobba 
etc. De rörelser som M uppvisar i förhöret är därför generellt sett möjliga oavsett vad som 
inträffat eller inte inträffat tillsammans med Rasmus. Jag citerar för konkretionens skull 
följande två stycken rörande svenska studier ur min egen artikel (2001): 
  
”I en studie över daghemsbarns sexuella beteenden som jag handledde (Palmqvist & Robach, 
1993) framkom till exempel utifrån 22 bedömare (rutinerad daghemspersonal) att de 
uppskattade att frekvenserna för olika sexuella beteenden för 5-åriga pojkar och flickor låg 
på mellan 10-20% (bedömarnas medianvärden)  av barnen för ett antal bedömda sexuella 
beteenden: onani, samlagsrörelser, sexuella lekar, visa sitt kön för andra. Pratsexualiteten 
bedömdes ligga på 50% för båda könen. Personalens bedömningar varierade dock mycket. 
Barn yngre än så fick lägre siffror.” 
 
”Ett annat sätt att studera barnsexualitet är att be vuxna redogöra för sina minnen, vilket 
gjorts i en annan, av mig handledd studie (Falk & Ranta, 1995) (de svarande var 242 
socionomstuderande, varav 206 kvinnor), som inriktades på perioden upp till och med 10 
års ålder. Onani rapporterades av 42 procent (102 st). Andra exempel utgör följande: 
 
- sexuellt undersökande lekar 61,5%  
- försök att ha samlag 4,9% (12 st) 
- visa upp sitt kön för andra 11,5% (28 st) 
- visat sexuellt beteende för förälder 11,5% (28 st) 
- petting 16% (39 st) 
- lekte sexuella rollspel 10% (25 st) 
- onani ihop med andra 6% (15 st) 



 38

- förälskelse/åtrå/lust till vuxen 3% (7 st) 
- läsning av porrtidningar 2% (5 st, varav 3 kvinnnor) 
- sexuella fantasier 55% (133 st) 
- samlagsfantasier avseende förälder av motsatt kön 6,6% (16 st) 
  
Eftersom just möjligheten av sexuella fantasier hos barn (OBS 55% ovan) ofta förnekas av 
vuxna, bland annat i anmälningar, utredningar och rättsprocesser, så  är den höga 
rapporterade frekvensen av sådana (genom glömskan kan den vara i underkant) intressant. 
Det förekom rapportering ner till 4-5 års ålder. T ex förekom fantasier hos 24 st av flickorna i 
8-9-års ålder. Några exempel i enkäten utgör svaren "Fantiserade om en vuxens penis även 
småpojkars" (flicka 10-11 år), "Det kom en gubbe in i mitt rum. Han var äcklig men samtidigt 
upphetsande." (flicka 10 år), "Att jag var underlägsen gentemot en man som mer eller mindre 
tvingade mig till sex" (flicka 7-8 år), "Att jag blev bortrövad och fastbunden i skogen och 
flera äldre killar tafsade och hade samlag" (flicka 8 år). "Det var nog oftast någon äldre 
person av manligt kön tror jag" (flicka 10-11 år). Av de som hade beskrivit sina fantasier 
uppgav 14 % (samtliga var flickor) att de hade en sexuell fantasi med något tvångsinslag. Det 
kan nämnas att Gardner (1969) fann från omkring åtta års ålder och uppåt att "sexual 
fantasies might take any form known to adults". Singer (1981) redovisar frekvent förekomst 
av dagdröm och fantasier hos barn, tonåringar och vuxna och pekar på att många fantasier 
är av sexuell natur, speciellt i yngre åldrar.” 
 
Det förtjänar även att påpekas (vilket bl.a. Friedrich, 1991, framhållit) att vad som anses 
normalt kan variera mycket i olika familjemiljöer, t.ex. kan attityder till nakenhet, onani, 
att tala om sex osv. variera mycket mellan familjer.  
 
Att det förekommer tabun och att det skrivs och talas föga om små barns normala sexualitet 
betyder inte att denna inte existerar. Ämnet verkar dessutom ha blivit känsligare på senare år.  
   
Uppgifter från Rasmus 
Frågan har aktualiserats om det går att ljuga när man som Rasmus har tilldelats diagnosen 
Aspergers syndrom. Jag har uppfattat, att det i kliniska sammanhang i litteratur och i 
uttalanden om enskilda personer samt av personer som själva har diagnosen, har påtalats 
svårigheten att ljuga för personer med Aspergers syndrom, vilken dessutom hävdats rimlig 
utifrån det psykologiska fungerande som syndromet i övrigt  innebär. Detta slag av samband 
är alltid frågan om sannolikheter och huruvida just Rasmus har svårigheter att ljuga eller inte 
kan ljuga måste avgöras med uppgifter kring hur just han betett sig och brukar bete sig i detta 
avseende. Det kan inte avgöras utifrån ett konstaterat generellt samband även om ett sådant 
ger något stöd. Uppgifter om just Rasmus sanningsenlighet (svårigheter att ljuga) kan tänkas 
fås från personer som känner Rasmus eller i professionella sammanhang har haft att bedöma 
honom, t.ex. nära vänner, lärare, arbetsledare, polis, läkare, psykologer, socialarbetare.  
 
Av sammanfattningsprotokollet från polisförhöret (12 nov, 90 minuter) med Rasmus kan inte 
av mig utläsas om några av uppgifterna skulle vara felaktiga eller om de är genomgående 
korrekta. Rasmus uppgifter ger stöd åt vad som här betecknats som hypotes 3, dvs. att varken 
sexfilm eller sexuella övergrepp förekommit. Det framgår inte av texten att Rasmus skulle ha 
konfronterats med en exakt beskrivning av vad han misstänks för, dvs. med de olika versioner 
som M dittills (före det andra polisförhöret) har uttalat vid utfrågningar. Av texten får jag 
uppfattningen att Rasmus uttalat en sammanhängande berättelse om vad som skedde vid det 
aktuella tillfället och att förhörsledaren följt upp med frågor (det finns angivet 6 st ”På 
fråga…”). Det verkar dock inte som förhörsledaren följt upp med att fråga exakt var i huset 
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som M fick titta på den film (”På andra sidan häcken”) Rasmus hittade och lånade ut och 
inte heller frågat om när, var och hur Rasmus fick tillbaka filmen. Inga frågor verkar heller ha 
ställts om hur Rasmus själv och M var klädda (ev. ett sätt att komma åt tidpunkten och 
förloppet). Rasmus tror att M:s besök på rummet inträffade ”någon gång under april eller 
maj månad”, vilket inte täcker in de i den tekniska utredningen påvisade datumen 26-27/6, 
vilkas betydelse i utredningen är oklar, då överensstämmelsen mellan funna bilder och vad M 
säger framstår som begränsad och vag. Inga frågor verkar ha ställts om Rasmus´ rum och om 
vad som efter den av honom nämnda tidsperioden har tillförts/avlägsnats, t.ex. genom inköp, 
gåvor, saker som fanns eller inte fanns på plats vid M:s besök (ev. ett sätt att komma åt 
tidpunkten genom andra kända datum för inköp, gåvor etc.). Frågan verkar inte heller ha 
ställts om Rasmus´ fört anteckningar i någon almanacka eller dagbok. Utredningen framstår 
som svag vad gäller att söka få fram den mer exakta tidpunkten för de påstådda övergreppen.  
 
En ev. viktig fråga är för övrigt om M tog den aktuella filmen i handen eller inte. Beroende på 
hur den sedan hanterats skulle det om M tog på t.ex. fodralet kunna finnas fingeravtryck från 
henne som kunde ställas i relation till de två aktörernas beskrivningar av vad som hände.  
Med tanke på hur allvarliga anklagelserna är finns det skäl till stor noggrannhet i 
utredningsarbetet.  
 
Sammanfattande diskussion och bedömningar 
Mitt uppdrag är att på kritisk-vetenskapliga grunder klargöra/kritiskt granska vad det mig 
tillställda utredningsmaterialet innebär med avseende på utredningsmetodik, tillförlitlighet 
och tolkningsmöjligheter. I mitt yttrande har en stor mängd kontrollerbara (med avseende på 
befintlighet i materialet) utredningsmetodiska omständigheter påtalats och kommenterats.   
 
I. Utredningsmetodik 
Den grundläggande logiken i utredningsarbetet (ur logisk synpunkt är det inte frågan om 
utredningsarbete) är cirkulär till sin art. Genom felaktiga strategier och felaktiga frågetekniker 
söks och skapas uppgifter som kan tala för utgångsantagandet om att Rasmus begått sexuellt 
övergrepp på M. Både strategier och frågetekniker utformas så att påverkan till 
huvudhypotesens fördel sker, och så att motevidens inte söks och samt så att alternativa 
hypoteser ignoreras, inte prövas. Barnets svar tolkas i utredningsarbetet ensidigt så att det ger 
stöd för utgångsantagandet, när svaren kan ges tolkningar till stöd för alternativhypoteser. 
Eftersom föga förhörsarbete inriktas mot alternativa hypoteser, så får dessa mycket liten 
möjlighet att framträda och informationsluckor uppkommer. Hypotesprövning, och då även 
av alternativa hypoteser, skall ske på allsidiga material och kan inte göras på material med 
skevt urval och kan inte heller göras på material där omfattande påverkan av förhörd person 
skett. Otillförlitliga uppgifter kan inte användas vid hypotesprövning. I detta fall leder den 
cirkulära logiken och den kompletterande felaktiga metodiken till att utgångsantagandet 
(huvudhypotesen) verkar få stöd i ett antal uttalanden från barnet. En närmare granskning 
visar att dessa uttalanden inte ger stöd på grund av de omfattande bristerna i logik, 
utredningsstrategier och frågeteknik.  
  
Det har konstaterats att det finns anledning räkna med åtminstone tre tolkningshypoteser 
i detta fall. 
 
Hypotes 1: Sexuella övergrepp har ägt rum av Rasmus mot M 
Hypotes 2: Sexfilm har visats, men inga sexuella övergrepp har ägt rum 
Hypotes 3: Ingen sexfilm och inga sexuella övergrepp har ägt rum, utan det finns en eller flera  
                   alternativa grunder till M:s uppgifter, t.ex. förväntanstryck, vilja att vara tillags  
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                   gentemot ledtrådar, erfarenhetsöverföring från annat sammanhang såsom sexuella  
                   lekar. Även testning av vuxna, rollspel eller någon annan grund kan tänkas.  
 
Det torde lätt inses att en utredningslogik, där man i stort sett enbart söker skapa uppgifter 
som bekräftar hypotes 1 (och dessutom med i övrigt felaktiga strategier och frågetekniker) 
och i stort sett underlåter att söka något som talar emot hypotes 1 samt väsentligen underlåter 
att söka efter uppgifter kring hypoteserna 2 och 3 inte är sakligt rimlig i ett fall som detta 
(utan någon bindande teknisk bevisning). Det går som vetenskapsfilosofen Popper betonat 
inte att hävda att en hypotes är giltig så länge man inte ansträngt sig för att söka falsifiera den 
och det går inte heller att hävda giltigheten så länge det finns alternativa hypoteser som inte 
prövats och eliminerats genom prövningen.  
 
De felaktiga utredningsstrategierna (utöver den övergripande cirkulära logiken) var 
sammanfattningsvis följande: 
- otydlighet mot barnet om vad saken gäller och ignorerande av sanningskravet 
- samma förhörsledare vid omförhör och med samma ensidiga inriktning 
- skevt frågeurval inriktat på bekräftande av huvudhypotesen, falsifiering av huvudhypotesen  
   undviks och alternativa hypoteser undviks 
- press gentemot barnet tills önskad uppgift uttalas 
- svar från barnet, som kan ges mer än en tolkning, tolkas ensidigt som stöd åt  
  anmälningshypotesen 
- föga av  kritiskt prövande motfrågor 
- bakåtreferat (korrekta och felaktiga), stabilisering av uppgifterna (agera minne åt M) 
 
De mycket förekommande felaktiga frågeteknikerna var i huvuddrag följande: 
- förutsättande frågor 
- ledande frågor (en del i stark påståendeform) 
- press före och/eller efter ställda frågor 
- press genom upprepningar av samma fråga, press efter ”mer” 
- bakåtrefererande frågor (motsägelser minskas, då förhörsledaren föreskrivit vad som gäller) 
- tekniken att upprepat växla in den påstådda sexfilmen i förhören 
- avbryter viktigt tema,  bristande uppföljning av svar 
 
II. Tillförlitlighet 
Frågan om tillförlitlighet kan gälla enstaka uppgifter eller resultatet i stort. I detta fall 
bör det vara de centrala utsagorna om sexuella övergrepp som står i fokus. Det kan  
förtjäna att påpekas att det i anslutning till sådana uppgifter som innehåller minnesfel, 
fabulering eller lögn ofta finns kontrollerbara eller kända faktauppgifter, som ofta är korrekta. 
Detta kan lätt ge ett missledande intryck att även de anslutande, icke-kontrollerbara 
uppgifterna är korrekta, men så behöver inte vara fallet.  
 
Begreppet tillförlitlighet kan med fördel ses utifrån grundprinciperna för källkritik (se 
Edvardsson, 2003 som bl.a. tar upp 11 grupper av kriterier för förkastande). Den 
grundläggande principen vid källkritik är att förkasta påståenden/uppgifter eller hela 
dokument, material etc. som på sakliga grunder (med goda skäl) kan misstänkas vara 
felaktiga. Det föreligger helt rimligt inget beviskrav för den som förkastar en  uppgift (det går 
som lätt inses ibland inte att bevisa att felaktiga uppgifter är felaktiga). Det räcker att påvisa 
att grunderna för förkastandet finns. Detta bör leda till att många icke hållbara uppgifter 
avförs, men en och annan sann uppgift kan också bli avförd. Poängen är att man 
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genomsnittligt eller i det stora hela höjer kvaliteten (och i många fall avsevärt höjer den) 
genom att rensa bort misstänkta uppgifter. Begreppet felkälla är förstås aktuellt i anslutning 
till källkritik. Påvisade felkällor utgör grunder för att förkasta uppgifter. Det är ofta ett  
enkelt beslut att förkasta uppgifter, t.ex. när felkällor är tydliga eller när flera 
felkällor/kriterier föreligger samtidigt för en uppgift (s.k. källkritiskt kluster).  
De analyser, tolkningar, bedömningar etc. som skall göras bör grundas enbart på de 
uppgifter som kvarstår efter den källkritiska prövningen.  
 
I detta fall har redovisats ett stort antal grunder/goda skäl för att källkritiskt avvisa  
utsagorna om sexuella övergrepp från barnet (även om det finns en del andra uttalanden 
från barnet som knappast behöver ifrågasättas). Dessa grunder/kriterier för källkritiskt 
avvisande ligger i följande kategorier: 
1. felaktiga utredningsstrategier (konkret påvisade), bl.a. avsaknad av prövning av alternativa 
    hypoteser 
2. felaktiga frågetekniker (konkret uppvisade och påvisade i förhörsutskrifterna) 
3. psykologiska och socialpsykologiska omständigheter, t.ex. misstankar om  
   förväntanseffekter, effekter av press, inlärning genom social förstärkning och genom  
   observation m.m.  
4. egenskaper hos en del svar från barnet (konkret påvisade, t.ex. motsägelser, anpassningar, 
    korrigeringar och fyra olika förloppsversioner med olika tidsföljder för de påstådda centrala 
    sexuella händelserna) och delvis olika innehåll 
5. förhörsledaren arbetar inte förutsättningslöst utan söker bekräfta faderns tolkningar 
    och uppgifter – en förhörsledare med viss uppfattning (övertygelse) snedvrider starkt 
    utredningsarbetet genom att uppfattningen påverkar t.ex. hantering av alternativa hypoteser,  
    urval och bortval av frågor, hur frågor formuleras, hur svaren tolkas och följs upp,  
    förväntan om vissa svar kommuniceras via ett 30-tal kanaler etc.  
  
 
Det är här berättigat att tala om ett källkritiskt kluster (dvs. grupp av sakomständigheter) som 
gör det till ett oproblematiskt beslut ur kritisk-vetenskapligt perspektiv att förkasta både 
hörsägen-utsagorna från fadern (med flera felkällor som torde vara allmänt accepterade, t.ex. 
minnesbortfall, minnesfel, felaktiga tillägg, missuppfattningar, feltolkningar, förväntanseffekt 
gentemot barnet) och förhörsutsagorna från barnet om att sexuella övergrepp skett.  
 
Oavsett vad som faktiskt skett mellan Rasmus och M (vilket ingen mer än 
de själva kan veta, kanske endast Rasmus, då M kan ha utvecklat falska minnen som  
resultat av de felaktigt genomförda förhören och stöd för en felaktig version), så bör 
uppgifterna om sexuella övergrepp i utredningsmaterialet förkastas på grund av att en stor 
mängd fenomen i materialet leder till starka misstankar om att uppgifter är felaktiga.  
 
Alternativet till förkastande är att arbeta med de uppkomna uppgifterna enligt ”skräp in – 
skräp ut” - principen, där man inte alls eller föga tar hänsyn till att man arbetar med 
otillförlitliga uppgifter och får resultat därefter.   
 
III. Tolkningsmöjligheter 
Allmänt bör sägas att tolkningar oftast är mycket osäkrare än observationer under goda 
iakttagelsebetingelser. Detta sammanhänger med att en och samma observation kan vara 
förenlig med flera, kanske ett stort antal, tolkningar. Det är alltså i många sammanhang en 
vanlig situation att flera tolkningar (ibland motsägande, ibland kompletterande) kan hävdas 
för samma observation. Bedömare förhastar sig ofta när de tolkar och nöjer sig med att  
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framföra sin egen favorittolkning, dvs. begår tankefel. Det är vanligt att den rätta eller bästa 
tolkningen förbises (tankefelet imperfecta enumeratio = ofullständig uppräkning). I t.ex.  
polisförhören begår förhörsledaren upprepat detta tankefel när svar tolkas och förslag ges 
utifrån enbart tolkningen att sexuella övergrepp faktiskt ägt rum (jag har här och var 
i mina kommentarer påtalat att förhörsledaren ”tolkar”).  
 
När man betraktar ett utredningsmaterial av detta slag, särskilt dialogförhören med barnet, så 
är det möjligt att resonera tolkande om vad enstaka svar betyder eller hur de kunnat 
uppkomma. Detta har karaktär av tentativ analys, där en och annan möjlig tolkning nämns. 
En helt annan saklighetssituation uppkommer när man hävdar att en sådan tolkning är sann.  
För att kunna hävda det bör de möjliga tolkningarna listas och deras förenlighet med befintligt 
material prövas. I bästa fall kan då alla tolkningar utom en elimineras, men ofta kvarstår flera 
tolkningar. Eventuellt kan införskaffande av mer information leda till avgörande och 
eventuellt är det inte möjligt att avgöra mellan kvarvarande tolkningar. En vinst kan ändå 
föreligga i att någon besvärande/pinsam tolkning kunnat avvecklas.  
 
För att tolkningsarbete skall kunna genomföras måste det utgå från uppgifter/informationer 
som uppfyller vissa grundläggande saklighetskrav, nämligen åtminstone följande: 
 
- allsidighet (motsats: skevt urval av uppgifter, ensidigt/fåsidigt) 
- relevans (ha med saken att göra;  motsats: inte ha med saken att göra, sakna betydelse) 
- korrekta eller rimligt säkerställda uppgifter genom förfaranden som exakt dokumentation, 
bestyrkande av uppgiftslämnare, systematisk replikering från berörd, andra kontroller och 
källkritisk prövning i övrigt som inte lett till förkastande) 
- precisering (minska de möjliga tolkningarna;  motsats: vaghet) 
- källredovisning av uppgifter (källa = person/dokument/register etc., tidpunkt, plats) 
- osäkerhetsmarkering av osäkra uppgifter och hantering därefter 
- hantering av motsägelser så de klarats ut 
 
Detta kanske låter trivialt,  men de grundläggande saklighetskraven ignoreras ofta.  
Matchar vi kravlistan mot det här aktuella förhörsmaterialet så kan den t.ex. inte klara kraven 
på allsidighet (inkl. alternativa hypoteser om vad saken handlar om) respektive rimligt 
säkerställande (att ha klarat kontroller och källkritisk prövning). Det hjälper då inte om 
förhörsmaterialet kan anses ligga hyfsat till i något eller några andra krav, t.ex. 
källredovisning. En båt med hål i botten sjunker även  om den har bra design och bra åror.  
 
Tre konkurrerande tolkningshypoteser kan logiskt sett inte prövas var för sig eller  mot 
varandra genom att ett utredningsmaterial skapats, som väsentligen varit inriktat på att endast 
bekräfta (inte ens sökt falsifiera) en av tolkningshypoteserna. Om utredningsarbetet hade 
undersökt alla tre tolkningshypoteserna (för/mot) samt bedrivits utredningsstrategiskt och 
frågetekniskt korrekt, så kunde en meningsfull prövning ha gjorts.  
 
Utredningsarbetet har i detta fall bedrivits enligt cirkulär logik till gynnande av hypotes nr 1.  
Ensidigt och osakligt sökande efter bekräftelse på denna hypotes har resulterat i ett material 
som möjligen okritiskt betraktat kan påstås ge något stöd åt hypotes nr 1. Som konkret 
påvisats så håller inte utredningsmaterialet för en kritisk-vetenskaplig prövning och pekar 
även i annan riktning än hypotes 1. 
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Efterskrift 
På fråga från advokat AA framkom i hovrätten att faderns sambo aktivt deltagit i det   
samtal med barnet som fadern berättat om i polisförhör och i domstolarna. Detta hade förtigits 
ända till dess att frågan ställdes. Förundersökningen borde givetvis ha innehållit även ett  
förhör med faderns sambo om vad som sades vid samtalet mellan fadern och dottern och i 
synnerhet om vad sambon själv frågade, påstod, hade för slags förväntningar eller gjorde.  
 
Hovrättens dom var fällande.   
 
Tankefel: en summering 
Ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Hardman, 2009; Reisberg 2010) kan konstateras 
eller antyds i utredningsmaterialet. Olika beteckningar för tankefel kan överlappa eller 
beteckna samma fenomen. Bakom metodfel finns tankefel.  
 
- alternativa hypoteser ignoreras 
 
- argumentum ad hominem (personargument,  inkl. ”knölargument”) – i detta fall kan tänkas 
att den misstänktes diagnos (Aspergers syndrom) har belastat honom när det gäller att ta 
ställning i frågan om brott begåtts – givetvis inget som uttalat anförs.  
 
- bedömningsfel, dvs. föreställningen att bedömningar med hög säkerhet kan göras på 
grundval av ett felkälleladdat, källkritiskt ohållbart material 
 
- cirkulär ”logik”, dvs. utredningsarbetet bedrivs så att genom olika tankefel  
nås bedömningen att utgångshypotesen (snarast en övertygelse) bekräftas. Undvikande av 
motevidens till utgångshypotesen, undvikande av alternativa hypoteser, ensidigt 
bekräftelsesökande, ensidig tolkning, skevt urval av frågor, bristande uppföljning etc. ingår i 
den cirkulära logiken.  
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. avsaknad av redovisad insikt vad gäller utredarens egen 
påverkan på resultaten 
 
- ensidigt bekräftelsesökande till stöd för utredarens hypotes/övertygelse 
 
- falsifieringsfel, dvs. falsifiering av den enda hypotesen eftersträvas inte; motevidens söks ej 
 
- felaktig frågeteknik, dvs. tankefelet att olika slag av utredningsmetodiskt felaktigt 
formulerade frågor skulle ge tillförlitlig information 
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning och beaktande av relevanta faktorer, 
tänkbara orsaker, förklaringar, hypoteser etc. Förbiseendefel.  
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan att kritisk prövning görs 
  
- motsägelser i materialet ignoreras och hanteras inte 
 
- påverkansfel, dvs. påverkande metodik används utan betänkligheter och material från 
påverkande arbetssätt betraktas som hållbart 
 
- skevt urval av frågor, uppgifter etc.  
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- ”skräp in – skräp ut” – principen, dvs. tankefelet att när skräp matats in i ett 
utredningsarbete, så kan sakligt godtagbara bedömningar eller slutsatser matas ut. 
Innebär källkritisk omedvetenhet och brist på kritiskt tänkande.  
 
- tydlighetsfel, dvs. otydlighet gentemot barnet rörande vad det är frågan om, rörande 
krav på att tala sanning, att ha möjlighet att säga ifrån när man inte förstår, inte minns.  
 
- uppföljningsmissar vid svar på frågor 
 
- urvalsfel, dvs. principer för inval respektive bortval av källor, frågor, uppgifter m.m.  
redovisas inte 
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter förekommer och preciseringar underlåts 
 
- övertygelsefixering, dvs. förekomst av en övertygelse påverkar alla moment i ett 
utredningsarbete, t.ex. vilka hypoteser som formuleras eller ignoreras, vilka frågor som ställs 
eller inte ställs, vilka tolkningar som görs osv.  
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