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Sammanfattning.  Syftet är att klargöra metodproblem och tankefel i ett omfattande 
utredningsmaterial, där en far misstänks för att ha dels misshandlat och dels begått sexuella 
övergrepp på sin tonåriga son. Av materialet framgår att åtminstone tre alternativa hypoteser 
skulle kunna ha formulerats, nämligen hypoteser rörande inverkan av förväntanstryck från 
den sociala omgivningen, inverkan av stark familjekonflikt  och/eller ekonomisk konflikt 
samt inverkan av drogmissbrukar-syndrom hos den tonårige sonen. Faktorer i alla tre 
hypoteserna kan tänkas ha samverkat till uppkomst av anklagelser. Det framgår att 
socialtjänsten genom undanhållande förfalskat utredningsmaterial och utredningsarbete verkar 
ha skett med okritiskt förhållningssätt. Logiken ter sig cirkulär och bekräftelsesökande.  
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Bakgrund 
Genom advokat AA har jag, efter tidigare muntlig avisering och översändande av material, i 
skrivelse 0007-11-25 slutligen fått bekräftat tidigare uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund 
granska utredningsmetodik rörande ett förundersökningsprotokoll m.fl. skrifter samt peka på 
möjliga tolkningshypoteser och anlägga synpunkter av vetenskaplig karaktär på materialet, 
t.ex. peka på sådant som felkällor, relevanta forskningsresultat m.m.. Mitt uppdrag innefattar 
inte att utreda eller uttala någon mening i juridiska frågor om brott begåtts, om straff eller om 
skadestånd. Jag bedömer materialet i målet utifrån ett kritisk-vetenskapligt, inkl. logiskt och 
källkritiskt, perspektiv.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer och är inte 
släkt med någon i målet berörd. Jag har inte under granskningen varit i kontakt med någon 
person berörd i målet.  
 
Mitt yttrande är avsett för användning i domstol eller på annat sätt som uppdragsgivaren 
bestämmer. I denna DiVA-version för andra syften har avidentifiering skett av namn, orter, 
årtal m.m. Det första nämnda året har satts till 0000 och nästa år till 0001 osv.  
 
Dokumentmaterial 
Följande dokumentmaterial har tillställts mig. 
- Förundersökningsprotokoll 0007-07-15 
- Dom i T tingsrätt 0007-08-18, inkl. stämningsansökan 
- Dialogutskrifter av förhör med Johan Andersson i T tingsrätt (utförda och bestyrkta av 
sekreterare S på 
Advokatfirman AA) 
- Protokoll från H hovrätt 0007-11-03 
- Skrivelser från åklagarmyndigheten 0007-09-07, 0007-09-07 (överklagande). 0007-09-27  
- Skrivelser från försvarsadvokat 0007-09-04, 0007-10-29,  
0007-11-10,  
- Skrivelser från målsägarbiträde 0007-10-03, 0007-10-06 
   (inkl. journalmaterial) 
- Dom rörande boende och umgänge för målsäganden i T  tingsrätt 0000-12-11 
- Handskrivet papper (2 sidor) odaterat, från Bert Bertilsson 
- Handskrivet papper (8 sidor), datum avklippt vid kopiering, ort 
  ”X-stad”, från Britt Bertilsson 
- Personförteckning (med angivande av släktskap mellan 
   i materialet förekommande personer) 
-  Den 29 jan 0008 erhöll jag en mycket stor mängd utlämnat eller framtaget material, vilket i 
huvudsak består av journalanteckningar och utredningar från socialtjänsten eller av dem 
anlitade, samt polisanmälningar, polisförhör och domskrivningar med anknytning till 
målsäganden Johan Andersson och några skrivelser som förekommit under årens lopp. Jag 
finner det inte praktiskt att här på ett flertal sidor räkna upp allt detta utan följer vanlig kritisk-
vetenskaplig praxis att specificerat hänvisa till det fåtal dokument som används i mitt 
yttrande.  
 
Vad gäller materialet i förundersökningsprotokollet bör anmärkas att omfattande beskärning 
skett från socialtjänstens sida vad gäller ett psykologutlåtande och vad gäller en utredning 
från Socialbolaget AB. Det finns en risk att material som tagits bort kan ha betydelse för att 
avgöra vad som hänt mellan fadern och sonen. Det är inget ovanligt att olika bedömningar 
kan föreligga när det gäller vad som är relevant för att avgöra en frågeställning eller hypotes. 
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Det bör även kritiskt påpekas att ett enligt min mångåriga erfarenhet ofta förekommande 
inslag i socialtjänstens egna utredningar är just att inte söka efter eller att undanhålla material 
som går emot den tes man driver i utredningen. Det bör även observeras att grundläggande 
saklighetskrav vad gäller öppen redovisning av underlag och iakttagande av allsidighet i detta 
fall åsidosätts av socialtjänsten.   
 
Som exempel tar jag det korta censurerade psykologutlåtandet från Socialbolaget AB daterat 
0004-12-20, där jag den 29 jan 0008 fått tillgång till den ocensurerade versionen. Mycket 
anmärkningsvärt är att texten i avsnittet ”Metod” helt tagits bort – denna beskrivning kan 
knappast vara särskilt känslig ur sekretessynpunkt utan skälet verkar vara att få hela avsnittet 
”Minnestestning” att helt försvinna i den beskurna versionen – inte ens rubriken står kvar.  
I det borttagna avsnittet om minnestestning framgår bland annat att ”Bl.a. minns han 
överhuvudtaget inte ett av de tre inbrott han genomfört…”. De begångna brotten försvinner 
därmed ur texten. På slutet av utlåtandet har två längre stycken tagits bort. I ett av dessa står 
bl.a. om Johans ”outvecklade jagfunktioner, framför allt den låga frustrationstoleransen” 
samt om Johans ”aggressionsutbrott”. Det hävdas också t.ex. att Johan bör ”underordna sig 
samhällets normer”.  
 
Under rubriken ”Beteende” i början av utlåtandet har en stor del av texten tagits bort. Det har 
bl.a. utelämnats att Johan under utredningstiden ”växlat från att vara hjälpsökande för att 
sedan bli mer krävande och till och med hotfull. Johan har med hjälp av verbala hot försökt 
påverka rekommendationerna genom att återkommande uttrycka att han kommer att rymma 
eller riva stället om vi föreslår en institutionsplacering i stället för en återflytt hem till 
mamma. Vid ett tillfälle agerade han ut i utredningsrummet. Aggressionen var inte direkt 
riktad mot mig utan Johan gav sig på materiella ting.” 
 
Materialet visar således att socialtjänsten genom att ta bort för Johan Andersson ofördelaktiga 
uppgifter manipulerat och förfalskat det till polis, åklagare och domstol ingivna materialet. 
Principerna för strykningarna har även förtigits av socialtjänsten. Genom socialtjänstens 
förfalskningsoperationer (se även den senare av mig kommenterade omfattande censuren av 
utredning från Socialbolaget AB den 28 december 0004) ger förundersökningsprotokollet en 
mindre problematisk bild av Johan Andersson. Att det påvisade lögnaktiga sättet att arbeta 
förekommer inom socialtjänsten utgör en källkritisk varningssignal även vad gäller 
socialtjänstens egna producerade utredningstexter.  
 
Den sakkunniges arbetssätt  
Jag har gått  igenom allt material, även det omfattande tillskottet av utlämnat material den 29 
jan 0008,  och därvid gjort vissa iakttagelser och noteringar. Viktigare sådana har jag sökt att 
överskådligt  tillföra mitt yttrande. Grundläggande utgångspunkter vid kritisk-vetenskaplig 
granskning är bland annat om hållbar logik och sakligt godtagbara arbetssätt använts samt hur 
källkritik bedrivits och felkällor hanterats. Ett utredningsmetodiskt mycket relevant begrepp 
är begreppet tankefel. En mer grundläggande framställning kring saklighetsteori och med 
exempel ges i min universitets- och högskolelärobok ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, 
principer och felkällor” (2:a rev. uppl. Liber, 2003).  
 
Resultatet av min granskning redovisas i form av dels ett antal övergripande anmärkningar 
som har med materialets karaktär att göra och dels i form av ett antal mer specifika 
anmärkningar kring mer detaljartade aspekter av materialet.  
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Materialet innehåller stora mängder uttalanden om den misstänkte och en hel del som inte 
verkar relevant för åtalspunkterna. Min granskning fokuseras främst på material till 
åtalspunkterna och särskilt på åtalspunkten rörande den misstänktes påstådda ”våldtäkter” 
gällande sin egen son. Denna åtalspunkt förnekas helt av den misstänkte. Vad gäller 
åtalspunkten ”grov fridskränkning” har den misstänkte erkänt några örfilar gentemot sonen 
men i övrigt förnekat våldsbeteende från sin sida.  
 
Utifrån materialets innehåll och punkterna i stämningsansökan finns anledning tala om två 
brottshypoteser: 
 
Hypotes 1: Fadern har misshandlat sonen (s k grov fridskränkning 
                    enligt stämningsansökan). Bygger på vaga uppgifter   
                   från Johan Andersson. 
 
Hypotes 2: Fadern har begått sexuella övergrepp mot sonen 
                    (våldtäkt mot barn och grovt sexuellt utnyttjande av  
                     underårig enligt stämningsansökan) . Bygger på  
                     vaga uppgifter från Johan Andersson.  
 
Vid prövning av dessa hypoteser finns anledning söka efter sådant som talar emot respektive 
för var och en av hypoteserna, dvs. motevidens respektive evidens. Det kan således utan 
bindande evidens, inte vara logiskt till fyllest att enbart söka efter och enbart anföra stödjande 
evidens. Om man inte sökt efter motevidens och sökt fälla (falsifiera) hypotesen finns logiskt 
sett ingen möjlighet att hävda att den  håller – det går inte att veta om den är  hållbar eller att 
hävda att den skulle vara hållbar (se Popper ”The logic of scientific discovery”, 1959). Det 
finns i fallet även anledning påtala och uppmärksamma alternativa hypoteser, t.ex. kan 
anklagelser uppkomma utifrån motiv som förväntan och påverkan från omgivningen, konflikt, 
hämnd, hat eller ekonomiska motiv.  
 
Källkritik (se t.ex. Edvardsson, 1998ab; 2003) är ett viktigt metodområde vid granskningar av 
material. Grundprincipen vid källkritik är att förkasta uppgifter (eller hela dokument eller 
metoder) som det finns saklig grund eller goda skäl misstänka är felaktiga (man behöver alltså 
inte bevisa att en uppgift är felaktig, vilket skulle leda till att mycket struntprat skulle 
kvarstå). Finns det flera grunder eller goda skäl, så finns anledning tala om ett källkritiskt 
kluster, dvs. en grupp av grunder/skäl/kriterier för att förkasta. Källkritisk bortsortering leder 
till en högre kvalitet  på kvarvarande uppgifter, även om en eller annan sann uppgift kan 
försvinna också. Men det kan förstås även vara så att en felaktig uppgift inte blir misstänkt 
och bibehålls. Den genomsnittliga kvaliteten på uppgifter ökar när källkritisk bortsortering 
skett. Ett mycket vanligt misstag är att vid hypotesprövning använda uppgifter som inte 
genomgått källkritisk prövning, dvs. inte är rimligt säkerställda. Mycket grundläggande 
arbetssätt för att rimligt säkerställa uppgifter är  
 
-  att uppgiftslämnare får bestyrka (inkl. korrigera, förtydliga,  
   stryka, lägga till) en utredares sammandrag av lämnade  
   uppgifter 
- att den som är berörd av uppgifter ges möjlighet att systematiskt 
   (dvs. uppgift för uppgift) replikera, inte bara replikera på någon  
   eller några utvalda uppgifter 
- att möjliga kontroller i övrigt utförs, t.ex. kontroller mot register  
   eller dokument, mot personer med kännedom etc.  
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- att källkritisk prövning i övrigt sker, t.ex. beaktande av bristande  
   dokumentation, av konflikter, av hur mänskliga  
   minnesprocesser fungerar, av möjlighet till förväntanseffekt, av  
   förekomst av ledande etc. frågor, av motsägelser, av vaghet i  
   uppgifter m.m.  
 
Allmänna och mer övergripande anmärkningar rörande materialet 
1. Konfliktklimat  
Det råder källkritiskt ingen tvekan om att anklagande uppgifter från parter i konflikter bör 
betraktas med försiktighet - speciellt om tonläget är högt och förföljande/smutskastande. 
Konflikter, särskilt vid hög intensitet, inbjuder till sådant som överdrifter, förvrängningar, 
omtolkningar, felaktiga tillägg och även lögner. Hämndmotiv kan ofta figurera under ytan, 
medan de motiv som uppges brukar vara av ädlare slag. Enligt undersökningar är en avsevärd 
andel, kanske mer än hälften, av anklagelserna om sexuella övergrepp i samband med 
vårdnads- och umgängeskonflikter inte sakligt grundade (Underwager & Wakefield, 1990; se 
även Jones & McGraw, 1987; Mikkelsen et al, 1992). I detta fall föreligger ingen vårdnads-, 
boende- eller umgängeskonflikt, men en sådan finns i förhistorien och konflikten 
mellan den misstänkte och dennes f.d. partner uppvisar likheter med en del sådana konflikter. 
Exempelvis skevt negativt urval av uppgifter och massiv nedvärdering av motparten 
förekommer från båda håll. Det bör dock påminnas om att specifika uppgifter i en konflikt 
kan vara sanna, även om risken för felaktiga påståenden är förhöjd och 
felprocenten ofta är hög.  
 
2. Episodminne 
Det förekommer många och svåra minnespsykologiska problem vid utredningar, speciellt då 
lång tid, t ex flera år, förflutit. Det är inte bara glömska som är problem utan t.ex. 
förändringar, tillägg av material, förväxlingar av personer, platsförväxlingar och 
källförväxlingar är tämligen ordinära fenomen. Dessutom förekommer ofta en orealistisk 
övertro på egna minnen, s.k. "överkonfidens" och en utbredd okunskap om att minnen kan 
uppkomma på annat sätt än genom inträffade händelser.  
 
Ett viktigt förhållande rörande episodminnen (minnen av speciella händelser) är att dessa 
enligt minnesforskningen är mycket sårbara. Minnesbortfallet är stort och minnesfel 
uppkommer lätt. Falska beskrivningar av episoder kan uppkomma. Episoder kan 
sammanblandas, t ex en tanke, fantasi eller dröm kan sammanblandas med något verkligt och 
den som minns tror att händelsen ägt rum på riktigt, även om det bara var en tänkt händelse. 
Semantiska minnen, dvs. minnen av typen allmänna kunskaper om principer, regler, fakta etc. 
är inte så sårbara som episodminnen.  
 
Ett exempel på viktigt möjligt fenomen i detta sammanhang är källförväxling. Sådant som vi 
enbart tänkt/fantiserat, drömt/dagdrömt, hört, talat om eller sett på TV eller läst kan när en tid 
gått finnas kvar i minnet och av oss själva tolkas som något som vi faktiskt sett eller själva 
gjort. Vi kan också när vi inte minns ta oss för att försöka rekonstruera utifrån kunskap, 
erfarenhet, tillgängliga ledtrådar, kulturella föreställningar och värderingar, andras förväntan, 
logiska överväganden m.m.  
 
Det är även relativt lätt för de flesta människor att skapa inre bilder som saknar 
motsvarigheter i den förflutna verkligheten - metoder för detta används för övrigt i olika 
behandlingsmetoder, t ex symboldrama och andra imaginativa tekniker, som jag själv använt 
kliniskt. Exempel på detta utgör när människor under hypnos eller liknande 
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medvetandetillstånd upplever minnen av hur de förts bort och undersökts av främmande 
varelser i rymdskepp (s.k. abduktioner, populärt i USA) eller upplever minnen av hur de levt 
andra liv (s.k. reinkarnationer) - minnesforskningens ståndpunkt är att detta är minnen som 
konstruerats av individen själv och sannolikt i suggestivt samspel med den hypnoterapeut etc. 
som hjälper personen att rapportera de påstådda minnena. Det finns ingen anledning anta att 
området sexuella övergrepp skulle vara undantaget från möjligheten av uppkomst av 
självkonstruerade minnen utan grund i en verklig händelse. Med tanke på att sexualiteten 
spelar stor roll i människors tanke-, känslo- och fantasiliv, så föreligger risk för förväxlingar 
mellan inre skeenden och vad som faktiskt hänt. På senare år har förts en diskussion inom och 
utom minnesforskningen om uppkomsten av s k. falska minnen rörande sexuella övergrepp. 
Många minnesforskare torde idag vara relativt ense om att det förekommer falska minnen 
rörande sexuella övergrepp likaväl som det förekommer korrekta minnen. I en del fall har 
kunnat konstateras att psykologer, terapeuter, psykiatrisk personal, socialarbetare och andra 
genom olämpliga metoder medverkat vid uppkomsten av såvitt kunnat fastställas falska 
minnen rörande sexuella övergrepp.  
 
Minnesfragment med verklighetsförankring kan även sammansmältas med fantasier, minnen 
från media och ledtrådar i situationer till erinringar som uppfattas som riktiga minnen.  
 
En för episodminne viktig forskning rörande "imagination inflation" har bedrivits av ledande 
minnesforskare som Loftus och Roediger III (se t ex Goff & Roediger III, 1998; Loftus, 
1997). Denna minnesillusion, som konstaterats även hos vuxna, innebär att om man 
föreställer sig att en händelse eller handling ägt rum, speciellt om det skett upprepat, så ökar 
tron att händelsen/handlingen faktiskt ägde rum. Goff & Roediger III konstaterar att 
"Imagining actions created false memories..." och de pekar på att dessa forskningsresultat är 
relevanta i rättsliga sammanhang. Det kan alltså räcka med att vi tänkt på en episod för att vi 
skall minnas den som något som faktiskt inträffat. När det gått lång tid kan minnen av 
sammanhang och vad som faktiskt inträffat bli vaga och därmed kan falska minnen 
uppkomma utan att bli upptäckta eller korrigerade av den som minns.  
 
Bekräftande av en händelse från en annan persons sida kan vara en kraftfull teknik för att 
skapa ett falskt minne menar Loftus (1997) utifrån forskning av Kassin & Kiechel (1996). 
Under vissa försöksvillkor (att handlingen gått snabbt och falskt vittne som påstod sig ha sett 
handlingen) så fick forskarna ända upp till 100% av vuxna försökspersoner att skriftligt 
erkänna att de begått handlingar (skada en dator genom att trycka på fel knapp) som de inte 
begått. Försökspersonerna rapporterade härvid falska minnen av vad som inträffat. Loftus 
(1997) pekar på att det sociala stödet eller trycket är en viktig faktor vid uppkomst av falska 
minnen. 
 
Dessa resultat kan även jämföras med den konstaterade förekomsten av falska bekännelser i 
rättsfall (se t ex Gudjonsson, 1992). Resultaten rörande falska bekännelser, där att vara ung 
utgör en sårbarhetsfaktor, har viss relevans även för utredning av sexuella övergrepp rörande 
barn. De förhör som utförs med barnen är ofta både pressande och repeterade och det är 
vanligt med övertygade förhörsledare, som ställer få eller inga frågor i annan riktning än den 
egna övertygelsen (se t ex Edvardsson, 2001b), dvs. någon logiskt korrekt hypotesprövning 
sker inte.  
 
Den situation i vilken ett minne rapporteras kan spela stor roll för hur det framställs eller 
konstrueras - minnen kan vara i hög grad ett resultat av interaktion mellan människor och ha 
en social funktion, t ex att få uppmärksamhet, att avleda från något annat, att skapa 
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medkänsla, att erhålla status m.m. Minnen uppkommer i betydande utsträckning interaktivt 
och har även andra psykologiska och sociala funktioner än att vara korrekta återgivningar av 
något som skett (se t ex Edwards & Potter, 1992).  
 
När människor i samtal med varandra berättar saker så förekommer ibland att ett och annat 
minne som rapporteras i samtalen är påhittade. Att till exempel tonåringar berättar eller 
skryter om sexuella erfarenheter som de inte haft är ett välkänt exempel på sådana fenomen.  
 
En slutsats av de här antydda problemen kring människors erinringar är att förhörsmetodiken 
kring minnen måste utformas med stor försiktighet och eftersträva kontroller och 
kontrollfrågor. I förhörsmetodiken måste undersökas möjligheter av att centrala erinringar 
uppkommit på annat sätt än genom de påstådda, inträffade händelserna.  
 
3. Lögndetektion  
Det torde bara vara en mindre del av felaktigt lämnade uppgifter som bör betraktas som 
lögn i betydelsen avsiktligt vilseledande genom medvetet felaktiga påståenden och/eller 
genom förtigande av viktig information. Misstag, minnesfel, tankefel, felsägningar, 
förvirring, förväxling av inre och yttre, förbiseenden, bristande noggrannhet, skämt osv. 
torde allmänt sett svara för en stor del av förekommande vilseledande uppgifter.  
 
Det finns knappast någon principiell skillnad mellan vuxna och barn (frånsett de allra 
minsta) vad gäller förmåga att ljuga och förekomst av lögner, men uppkomstbetingelser 
kan delvis skilja sig åt. Vad gäller påståenden om sexuella övergrepp så kan dessa avse 
dels falska anklagelser och dels falska förnekanden, vilka båda förekommer hos vuxna 
och barn (Bussey, Lee, & Grimbeck 1993; Robinson, 1996). Det finns således ingen 
vetenskaplig grund för schablonpåståenden av typen "Barn ljuger aldrig/alltid om sexuella 
övergrepp". Robinson (1996) diskuterar relationen mellan låtsaslekar, drömmar och lögn 
hos barn och hävdar att det kan hos barn, som mer lever i en låtsasvärld, uppkomma 
svårigheter att skilja på fantasi och verklighet (se även Johnson et al, 1984). Forskning 
(Ceci & Bruck, 1993; Dunn, 1988) pekar på att bedrägligt beteende kan förekomma ner 
till 3-årsåldern. Barns förståelse av sanning och lögn kan även vara annorlunda än vuxnas 
(Perry, 1995). Enligt Lickonas (1983; kopplad till Kohlbergs teori) stadieteori för 
moralisk utveckling (kommenterad  för rättsliga sammanhang av Perry, 1995) förstår inte 
barn så gamla som 9-12 år betydelsen av att tala sanning på det sätt som tonåringar och 
vuxna gör.  
 
"Children at this level usually want to say whatever pleases important adults. As their 
ability to make inferences improves, they become adept at reading the intentions and 
desires of adults. Thus testifying truthfully can be compromised when the child says what 
he or she thinks an important adult wants to hear." (Perry, 1995, p. 82) 
(Översättning: Barn på denna åldersnivå vill vanligen säga det som för dem betydelsefulla 
vuxna vill höra. Allt eftersom deras förmåga att dra slutsatser förbättras skaffar de sig 
färdighet i att avläsa vuxnas avsikter och önskningar. Sanningsenligheten i vittnesmål kan 
undergrävas när barnet säger vad han eller hon tror att en betydelsefull vuxen vill höra.) 
 
Det förhållandet att barn inte uppfattar sanningsfrågan på samma sätt som vuxna (en del 
vuxna har en outvecklad uppfattning) talar för nödvändigheten av att vid barnförhör 
klargöra denna fråga noga för barnen. Detta är även något som påpekas av en del forskare 
i artiklar och böcker rörande barnförhör (se t ex Poole & Lamb, 1998). Svensk praxis i 
polisförhör verkar vara att sanningsfrågan inte berörs i början av barnförhören. På sin höjd 
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kommer den upp i form av någon uppföljningsfråga senare eller i slutet. Sanningsfrågan 
bör klargöras och betonas för alla som förhörs och i synnerhet för barn och ungdomar, 
som håller på att lära sig vuxenvärldens normer och förhållanden.  
 
Perry (1995) liksom många andra forskare betonar att utredande samtal med barn vid 
sexuella övergrepp 
 
"must collect data without having preconceived conclusions about whether the child was 
or was not abused" (p 92). (Översättning: måste samla uppgifter utan att ha förutfattade 
meningar om huruvida barnet har eller inte har blivit utsatt för övergrepp) 
 
En annan fråga rörande lögn av vuxna och barn är möjligheten att upptäcka när människor 
ljuger respektive talar sanning. Ekman (1991) och Vrij (2000, 2008) redovisar forskning 
som visat att det i praktiken inte går att avgöra när människor ljuger eller talar sanning 
genom att iaktta dem och till exempel försöka använda beteendetecken, t.ex. skruva på sig 
etc. Experiment med att upptäcka lögn har ofta visat att bedömare till och med lyckas 
sämre än slumpen. Vid de experiment vi gjort på Örebro universitet med grupper som 
rutinerade utredare, nybörjarstudenter, föräldrar och tioåriga barn som bedömare låg 
resultaten  sämre än slumpen (t. ex. M. Carlsson, 1999). Detta kan sammanhänga med att 
människor använder fel kriterier när de försöker avgöra om någon talar sanning och även 
med att det i många fall inte finns iakttagbara skillnader mellan falska och sanna 
berättelser. En typ av argument som ofta förekommer i praktiska sammanhang är att 
uppgiftslämnaren gråter eller visar andra känslor. Det är väl känt att t ex gråt kan 
användas även i övertalande och bedrägliga syften av personer som har förmåga att gråta. 
Reflekterar vi det minsta över sammanhang i vilka barn gråter, så inser vi att gråt ofta 
används för att skaffa sympati eller fördelar eller ge trovärdighet etc. Även vuxna 
använder gråt på detta sätt, till och med vid examination på universitet. Gråt och liknande 
tecken är således vanskliga sanningskriterier - de kan även vara tecken på att en lögnaktig 
uppgiftslämnare söker avleda och övertyga.  
 
Forskning rörande möjligheter för experter att upptäcka lögner har gett negativa resultat. 
Psykologer låter sig lätt luras av personer som simulerar vissa tillstånd; man har t ex 
funnit att nioåriga barn kan simulera hjärnskada så väl att professionella psykologer låter 
sig luras (Sjöberg, 1989; Faust & Ziskin, 1988). Horner, Guyer & Kalter (1993a) har 
studerat hur experter bedömer huruvida sexuella övergrepp ägt rum och konstaterar: 
 
"As it is, the deception-detecting abilities of various experts, including mental health 
specialists, has been empirically demonstrated to be decidedly poor". (dvs. experter har 
mycket svårt för att avgöra om någon ljuger) 
 
"Rates of false positive classification have been shown to be many times greater than the 
rates of false negative classification." (dvs. många gånger fler fall bedöms felaktigt som 
äkta än de fall som felaktigt bedöms som falska) 
 
Horner, Guyer & Kalter (1993b) uttalar följande slutsatser:  
"Courts should be highly cautious in relying on clinical experts in child custody cases 
entailing allegations of child sexual abuse. Practitioners should be candid with courts 
concerning the absence of diagnostic precision in such cases." 
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(dvs. domstolar bör vara högst försiktiga vad gäller att förlita sig på experter i mål rörande 
påstådda sexuella övergrepp på barn och praktiker bör vara ärliga mot domstolarna 
rörande frånvaron av diagnostisk precision i sådana fall.) 
 
En möjlig väg att utifrån iakttagelse kunna se om någon ljuger eller inte skulle kunna vara 
att känna personen väl och kunna se förändringar i beteendet. Polis, åklagare, domstolar 
och andra utredare har sällan sådan kännedom att de kan göra sådana jämförelser. 
Möjligen kan föräldrar, släktingar, daghemspersonal och lärare som många gånger träffat 
ett barn ha bättre möjligheter att avgöra om det föreligger lögn eller inte. Detta förutsätter 
att bedömaren inte är partisk, har en fix övertygelse etc.  
 
Det kan ibland vara möjligt att genom textanalys avgöra om lögn, eller åtminstone 
felaktiga uppgifter, förekommer, genom jämförelser med andra uttalanden från personen, 
jämförelser med kända fakta eller andra förhållanden. En viktig analys som bör göras är 
att så långt möjligt klargöra centrala utsagors uppkomstbetingelser, påverkande faktorer 
(inkl utredares agerande), spridning och förändringar. Detta klargörande kan föranleda 
källkritiska reflektioner av stor betydelse.  
 
Det förekommer metoder (t ex Raskin & Esplin, 1991; Bekerian & Dennett, 1995),  där ett 
antal påstådda sanningskriterier ("realitetskriterier", "content criteria" etc) letas 
textanalytiskt (t ex logiskt sammanhang, detaljer, känslouttryck etc). Dessa metoder lider, 
frånsett att de ibland tillämpas lösligt och godtyckligt, av logiska och vetenskapliga 
svagheter. Det har med rätta anmärkts av forskare (t ex Berliner & Conte, 1993; Wells & 
Loftus, 1991) att ”sanningskriterierna” anger hur bra övertalningsbudskap texten är, inte 
hur sann den är. Det är en logisk skillnad på hur trovärdiga uttalanden verkar och hur 
sanna de är. Alla kriterierna kan användas av den som vill övertala med ett falskt budskap. 
En annan allvarlig logisk invändning är att metodiken inte parallellt använder sig av 
kriterier på att texten inte är sann (medvetet eller omedvetet falsk) och därigenom 
uppkommer ensidigt bekräftelsesökande. En annan invändning är bristen på empiriskt 
vetenskapligt stöd vad gäller att kunna diskriminera mellan äkta fall av sanna respektive 
osanna berättelser. En fjärde invändning är att även om kriterierna skulle empiriskt kunna 
visas effektiva på gruppdata vad gäller att skilja på sanna och osanna berättelser, så kan 
inte gruppdata med till exempel 70 procent träff föras in i enskilda fall. Lamb et al (u.å) 
konstaterar i en färsk forskningsöversikt att "the precision is still too poor to permit 
forensic application" (precisionen är fortfarande alltför dålig för att tillåta rättslig 
tillämpning). Samma uppfattning har Vrij (2000) efter en grundlig i denna bok redovisad 
forskningsgenomgång. Ett enskilt fall kan råka vara ett sådant fall, där metoden inte 
förmår diskriminera, t ex kommer en talangfull lögnare som uppfyller kriterierna att 
bedömas som sanningssägare. En ytterligare komplikation är att trosföreställningarna 
rörande sanningskriterier i viss utsträckning är eller kan bli kända av förhörsledare och 
berörda professionella, vilka kan ställa frågor och uppvisa förväntningar på material i 
syfte att bättre tillgodose kriterierna.  
 
Det kan nämnas att Ceci (1993; se Cederström, 1996) visat videoinspelningar från 
intervjuer med barn, som i experiment avgett grovt felaktiga berättelser. Cirka 1000 
barnexperter (forskare eller kliniker) fick se på videofilmade intervjuer med barn 
angående vad som skulle ha hänt vid ett verkligt besök av en man som kallades Sam Stone 
på en förskola. De flesta bedömarna kom till felaktiga bedömningar. Det var till och med 
så att de barn som gav mest felaktiga skildringar av händelseförloppet uppfattades som de 
mest trovärdiga. De professionella lät sig även luras av berättelserna vid ett annat av Cecis 
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experiment, där barn på grund av intervjuteknik och suggestibilitet uppgav att de fastnat 
med fingret i en råttfälla. Ceci hävdar på vetenskapliga grunder att man genom att se och 
höra en videoinspelning inte kan avgöra om ett barn talar sanning eller ej.  
 
Lögnforskargruppen vid Göteborgs universitet, Strömwall, Hartwig 
& Granhag (2008) tar i en handbok i rättspsykologi översiktligt upp frågor om 
lögndetektion. Forskningen har visat att lögnare och sanningssägare ”skiljer sig åt på 
endast ett fåtal punkter, och att dessa skillnader är mycket små”. ”Sammantaget visar 
forskningen att det är mycket vanskligt att förlita sig på människors kroppsspråk för att 
bestämma om en person ljuger eller talar sanning.” ”Exempelvis är det rimligt att anta 
att lögnare är medvetna om att de måste tänka sig noga för, och att de planerar sitt 
agerande för att framstå som så trovärdiga som möjligt. Vilka strategier de använder sig 
av kan dock vara olika. Vissa kan anstränga sig för att ha ett stillsamt kroppsspråk, 
medan andra eftersträvar att agera på ett livligt och inlevelsefullt sätt för att upplevas 
som trovärdiga.” 
 
”Man ´redigerar´ sitt beteende och sin utsaga utifrån vad målet med kommunikationen är. 
I en situation då tillförlitligheten i ens utsaga ska utvärderas (t.ex. under ett polisförhör) 
går både lögnare och sanningssägare in för att framstå som så trovärdiga som möjligt.” 
 
Vad gäller människors förmåga att upptäcka lögner nämns att 
”den genomsnittliga korrekthetsgraden i närmare 300 studier var knappt 54 procent 
(Bond & DePaulo, 2006). Detta är ett mediokert 
resultat om man beaktar att man har 50 procents chans att göra en korrekt bedömning 
bara genom att gissa.” 
 
Forskargruppen konstaterar även att experter inte gör bättre bedömningar i frågan om 
sanning och lögn och att det figurerar diverse felaktiga föreställningar om vad som utgör 
tecken på lögn. Studier anges ha funnit att ”experter i stort sett har liknande stereotypa 
och felaktiga uppfattningar om tecken på lögn som lekmän (Strömwall, Granhag & 
Hartwig, 2004).” 
 
 4. Kombinationen våldsbeteende och pedofili 
Det har sedan länge påtalats i facklitteratur och även av praktiskt verksamma rättspsykiatrer 
och rättspsykologer att kombinationen av aggressivitet/våldsbeteende och pedofili/sexuella 
övergrepp på barn är sällsynt.   
 
Psykiatriprofessorn Ottosson (2001) skriver i sin lärobok i psykiatri (min understrykning) att 
 
”De som gjort sig skyldiga till övergrepp på barn har ofta en omogen personlighet. De är inte 
lika kriminellt belastade som våldtäktsmän och har sällan gjort sig skyldiga till våldsbrott.” 
 
Sandnabba, Christianson & Granhag (2008) konstaterar att det finns sexualförbrytare som 
”närmast är blyga och tillbakadragna, t.ex. en stor del av dem som begår övergrepp mot 
barn”.  
 
Enligt samma författare gäller att 
”Andelen sexualförövare som är sadistiska har uppskattats till 
ungefär 2-5 procent (Langevin, 1990). Offfer för sexuella sadister 
är till övervägande delen vuxna (87 procent)...(Freund, Watson &  
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Dickey, 1990).” 
 
I det här aktuella fallet så hävdar vittnen att den misstänkte skall ha under åratal uppvisat stora 
mängder våldsbeteenden eller aggressiva beteenden gentemot både vuxna partners och sina 
egna barn. Om dessa vittnesmål antas ha någon tillförlitlighet, så uppkommer den sällsynta 
kombinationen av våld och sexuella övergrepp på barn.   
 
Marshall (1996) påpekar (min understrykning) att 
”Sexual offenders rarely meet diagnostic criteria for major  
mental illnesses, but they often show signs of low self-esteem, 
substance abuse problems, and assertiveness deficits”.  
 
Det finns uppgifter i materialet om att den misstänkte inte har problem med alkohol eller 
andra droger. Materialet antyder inte heller problem med bristande självförtroende eller svag 
självkänsla. Tvärtom tyder materialet på en person som hävdar sig och sina intressen och med 
en viss aggressivitet, som inte framstår som alkoholrelaterad eller på annat sätt drogrelaterad.  
 
Howitt (1995) har i sin bok om pedofili påtalat de mjuka, manipulativa strategier som 
pedofiler använder gentemot barn. Detta stämmer inte väl med de påstått aggressiva 
tillvägagångssätt som hävdas i det här aktuella fallet.   
 
 5. Far-son-våldtäkter 
I det här aktuella fallet hävdas att en far skall ha begått upprepade 
våldtäkter på sin son.  
 
Enligt en forskningsgenomgång av Rice & Harris (2002)  så gäller  att (min understrykning) 
 
”sons are extremely unlikely to be molested by fathers even though extrafamilial molesters 
often target boys” 
(det är extremt osannolikt att söner blir utsatta för sexuella övergrepp av sina fäder även om 
förövare utanför familjer ofta ger sig på pojkar) 
 
Vid förfrågan till Brottsförebyggande rådet om svenska uppgifter har jag där av Leif 
Petersson hänvisats till tabell 201 i Sveriges officiella statistik. Denna tabell beaktar ej 
släktskapsförhållande, men belyser ändå att fenomenet torde vara sällsynt och inte minst 
i aktuell åldersgrupp för misstänkta män.  
 
Tabell 201 gäller hela landet 2008 och gäller  
”Män misstänkta för brott efter brottstyp och ålder vid brottet”. Går man in i tabell 201 under  
”Sexualbrott” så finner man ”Mot pojke under 15 år” och kan då gå till kolumnen ”Män 40-
49 år” (den misstänkte i det här granskade fallet skall ha varit i åldern 42-45 år när de 
påstådda våldtäkterna skall ha begåtts och pojken i åldern 12-15 år).  
För ”Män 40-49 år” erhålls ”Mot pojke under 15 år” under år 2008 i hela Sverige 
frekvenssiffran 
 
”Fullbordad våldtäkt, Inomhus”    2 st 
 
Som jämförelse kan nämnas att om man går in på ”Män 40-49 år” ”Mot flicka under 15 år” 
under år 2008 i hela Sverige så erhålls 
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”Fullbordad våldtäkt, Inomhus”    24 st 
 
Frekvenssiffrorna avser, märk väl, antal misstänkta, inte antal dömda. De tar heller inte  
hänsyn till släktskap.  Inget av de två misstänkta fallen av fullbordad våldtäkt mot pojke under 
15 år för år 2008 behöver alltså avse just far-son-våldtäkt.  
 
Som jämförelsesiffror kan även nämnas att vad gäller ”Misshandel mot pojke 7-14 år” så får 
”Män 40-49 år” för 2008 i hela Sverige frekvenssiffran 122 st. För ”Grov 
fridskränkning” blir motsvarande siffra för män 40-49 år utan speciell ålder eller kön på 
offren 76 st. Här rör vi oss således med frekvenser av en helt annan storleksordning vad gäller 
antal misstänkta.  
 
Beträffande ålder så konstaterar Sandnabba, Christianson & Granhag (2008) följande: 
”Överlag är de flesta sexualförbrytare relativt unga. Hälften av dem som grips är under 25 
år, och 80 procent är yngre än 30 år (Bartol, 1999).”  
 Den här misstänkte skall ha varit i åldern 42-45 år när de påstådda sexuella övergreppen 
begicks. 
 
6. Sexuella preferenser 
Av materialet är uppenbart att den misstänkte har stark heterosexuell inriktning, dvs. ett flertal 
vuxna kvinnor förekommer som partners under kortare eller längre tid. Den misstänkte verkar 
dessutom ha lätt för att etablera kontakt med vuxna kvinnor.  
 
Varken han själv eller någon annan påstår att han skulle utöver den heterosexuella läggningen 
även ha en homosexuell inriktning och då dessutom med inriktning på barn. Inga tecken på 
detta verkar finnas utöver de här aktuella anklagelserna från en av hans söner.  
 
Homosexualitet är inte så vanlig, storleksordningen 3-5% av män definierar sig enligt 
Nationalencyklopedin (2008, kortversion, band 2) som homosexuella. En kombination av 
stark heterosexuell  inriktning och dessutom homosexuell inriktning på barn kan rimligen inte 
vara särskilt vanlig. Inte heller pedofili enbart är särskilt vanlig. I detta fall gäller det 
dessutom, som påtalats i tidigare avsnitt, en extremt sällsynt pedofili gentemot egen son.  
 
I detta fall har den misstänkte av materialet att döma även ägnat sig åt filmning av vuxna 
kvinnliga partners i sexuella positioner. Detta utgör ett stöd för att hävda att han har en stark 
heterosexuell inriktning. Det är svårt att tänka sig detta som stöd för att han skulle ha begått 
homosexuella övergrepp på sin egen son, då det är ett helt annorlunda inriktat heterosexuellt 
beteende och inriktat på vuxna, inte på barn, som har filmats av den misstänkte. 
 
En annan sak hade varit om den misstänkte ägnat sig åt att filma barn i sexuella positioner och 
att samla på och spela upp sådana filmer, men det har inte påvisats att han gjort.  
Husrannsakan efter filmer etc. och undersökning av den misstänktes dator verkar inte heller 
ha gett något stöd för en sexuell inriktning på unga pojkar. Att den misstänkte vid några 
tillfällen anges ha varit inne på sidor med vuxna kvinnor ger stöd åt hans heterosexuella 
inriktning och utgör motevidens för dels en homosexuell inriktning och dels en inriktning på 
barn. Att godtyckligt anföra ett visst slags sexuellt agerande som stöd för ett 
helt annat är inte vare sig psykologiskt eller logiskt rimligt.  
 
Vi står här inför en betingad sannolikhet, dvs. sannolikheten P för att den misstänkte begått 
våldtäkter på sin egen son (V), givet  
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- dels att han har en stark heterosexuell inriktning (A) och 
  
- dels att han inte påvisats ha sexuella intressen i riktning mot 
   unga pojkar (B) , t.ex. sexuellt inriktad filmning av sådana eller  
   intresse för barnpornografi 
  
-  dels att han inte påvisats ha begått några sexuella övergrepp 
   på andra barn/pojkar  (C) och 
 
-  dels att han har gjort uttalanden i riktning mot homofobi (D, se  
   punkt 7 i den följande texten) och 
 
- dels att han uppvisar kontraindicerande aggressiva beteenden i  
  sin  beteenderepertoar (om en del uppgifter antas giltiga) (E) 
 
- dels att han tydligt tagit avstånd från barnpornografiskt 
  material och pedofili (F) 
 
Den betingade sannolikheten P för V, givet A, B, C, D, E  och F 
torde av facklitteratur och erfarenhet att döma kunna anses vara noll eller extremt låg. Det bör 
nog anses osäkert om något sådant fall ö.h.t. har inträffat i vårt land.  
 
7. Homofobi  
Med homofobi avses enligt Nationalencyklopedin (2008, kortversion, band 2) en ”personlig, 
irrationell rädsla för homosexualitet, homosexuella människor el. egna homosexuella 
impulser, även samhällets rädsla för och intolerans mot homosexualitet”.  
Enligt Forum för levande historia  (www.levandehistoria.se) beskrivs homofobi på följande 
sätt:  
 
”Homofobi är en ideologi hos en individ eller ett helt samhälle som leder till en mycket 
negativ syn på homosexualitet och homosexuella. Från början definierades homofobi som en 
stark rädsla för homosexuella människor, men på senare år har homofobi alltmer kommit att 
beteckna en fientlighet, som kan jämföras med till exempel xenofobi, främlingsfientlighet.” 
(2010-01-01)  
 
Det är väl känt att det i t.ex. arbetslivet förekommer undvikanden eller trakasserier etc. mot 
personer med homosexuell läggning. Det förekommer i materialet flera återgivna uttalanden 
eller bedömningar av den misstänkte som går i homofobisk riktning, även om denne inte 
framstår som någon extrem homofob. Dessa torde inte vara väl förenliga med att den 
misstänkte skulle ha begått sexuella övergrepp av homosexuell art på egen son.  
Exempelvis säger vittnet Margareta Svensson i polisförhör  0007-06-09 följande: 
”Lars dömer ingen men tycker att det är onaturligt, vill inte ha sådana människor i sin 
närhet…Homo får väl ha sitt, men Lars vill inte umgås med dem.” 
Vittnet Karl Oskarsson säger i polisförhör 0007-06-23 berättar att ”Lars tycker inte att det är 
rätt, han anser att sexuella förhållanden skall vara mellan man och kvinna, det är det som är 
det naturliga”.  
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8. Barnpornografiskt material och pedofili 
Det har såvitt jag uppfattat materialet inte framgått att den misstänkte skulle ha disponerat 
barnpornografiskt material, vilket vore väl förenligt med anklagelser för pedofili. Däremot 
finns i materialet evidens för att den misstänkte tagit avstånd från barnpornografiskt material.  
 
Av tidigare utredning xxxx-08-25 (utan att vare sig namn på organisation eller utredare anges, 
något som tydligen inte är elementärt för socialtjänsten) framgår att  
”Han (dvs. Lars Andersson) berättar vidare att Annika låter Göran sova över hos bekanta 
helg efter helg och att de är olämpliga då de har barnpornografiska filmer och bilder i sitt 
hem.” 
 
 I utredning xxxx-11-07 av socialsekreterare Agneta Hansson (organisation anges ej) gällande 
Johan Andersson framgår med Lars Andersson som källa att denne 
”under sommaren anmälde Nils Nilsson till polisen för innehav av barnpornografi.” Polisen 
skall ha gjort husrannsakan och då funnit barnpornografiskt material.  
 
Vittnet Margareta Svensson uppger  0005-06-09 att 
”Lars tycker att pedofili är det värsta som finns”. 
  
Vittnet Karl Oskarsson uppger 0005-06-23 att  
”Om barnporr, Lars tycker att det är sjukt, han är mycket emot det.” 
Dessa uppgifter kan inte bedömas som psykologiskt väl förenliga 
med att Lars Andersson själv skulle ägna sig åt pedofili.  
 
Vittnet Mats Matsson hävdar i polisförhör 0005-07-06 att 
”Han vet vilken inställning Lars har till sådana brott, han avskyr det. Det kunde stå i någon 
tidning om sådant, Lars tyckte då att en sådan som gör så borde dras ut i skogen. Både Lars 
och Mats´ pappa Vilhelm avskyr sådant.” (min understrykning) 
Citatet pekar på en viss aggressivitet mot pedofili från Lars Anderssons sida. 
 
9. Uppgifter om fadern Lars Andersson 
Det förekommer i materialet få rimligt säkerställda uppgifter om fadern Lars Andersson som 
person.  Socialtjänstens påståenden ligger i vanlig ordning i mycket på obestyrkt och icke 
replikerad nivå (dvs. skvaller och egna tolkningar etc.) och skeva, negativa urval är vanliga 
inom socialtjänsten. Före detta partners med vilka konflikt uppstått eller släktingar med vilka 
konflikt uppstått tillhör knappast gruppen av tillförlitliga källor och torde inte ha någon 
behörighet att ställa diagnoser eller utfärda personlighetsbedömningar som det finns 
anledning beakta i ett sakligt sammanhang. Deras tyckanden har dock flitigt noterats i detta 
fall. Det råder även ett familjekonflikt-klimat med inslag av ekonomiska konflikter kring Lars 
Andersson och ur källkritisk synpunkt finnas anledning till stor skepsis rörande diverse icke 
vare sig källkritiskt eller rättsligt prövade påståenden om Lars Andersson. Det är uppenbart att 
det i materialet förekommer försök att starkt smutskasta och belasta denne 
(strategi med argumentum ad hominem, dvs. tankefel rörande relevans).  
 
Vad som torde stå helt klart i detta fall är att det är Johan Andersson som anklagar fadern Lars 
Andersson för beteenden som kan föranleda misstankar om grova brott. Det är inte fadern 
Lars Andersson som anklagar sonen Johan Andersson för beteenden som kan föranleda 
misstankar om brott (Lars Andersson har inte ens anmält sonen för falsk tillvitelse). En 
asymmetrisk situation råder och det är hållbarheten hos Johan Anderssons uppgifter om just 
fadern som står i fokus och bör källkritiskt bedömas, inte i samma grad tvärtom. Därav följer 
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att en ingående källkritisk granskning bör göras kring sonen (se nästa punkt 10) och dennes 
uppgifter, men inte på grundval av uppgifter och bedömningar från fadern utan utifrån andra 
lämpligare källor.   
 
En källkritiskt anmärkningsvärd omständighet rörande just Lars Andersson är att han 
erkänner tre örfilar som skall ha skett mot sonen utan vittnen. Om Lars Andersson osant 
förnekaren del andra beteenden inom områdena misshandel och sexuella övergrepp, varför 
har han då inte fortsatt att osant förneka även dessa tre örfilar? En möjlighet är att Lars 
Andersson talar sanning, erkänner vad han gjort och låter bli att erkänna vad han inte gjort. 
Det verkar för övrigt av materialet inte som Lars Andersson har något brottsregister av någon 
betydelse att visa upp, till skillnad från sonen Johan Andersson.  
 
Det bör även påpekas att vittnet rektor Per Falk i polisförhör 0005-11-15 hävdar: 
”Beträffande misshandel så syntes aldrig något på Johan och han sade heller aldrig något 
om detta. Det fanns ingen anledning för skolan att misstänka något sådant.” 
Denna uppgift är inte väl förenlig med den omfattande misshandel som Johan Andersson 
säger sig ha blivit utsatt för av fadern och mycket mot ansiktet.   
 
10. Målsäganden Johan Anderssons beteenderepertoar 
Ur källkritisk synvinkel är det av intresse vilka beteenden en uppgiftslämnare tidigare 
uppvisat. Den uppvisade beteenderepertoaren ger upplysning om vad som är möjliga  
eller tänkbara beteenden även i ett aktuellt fall. I detta fall är frågan om att ljuga eller tala 
sanning mycket aktuell och grovt kan risken för att uppgifter är osanna bedömas utifrån  
tidigare beteenden, t.ex. lögnbeteenden, kriminella beteenden eller andra beteenden som tyder 
på en bristande moralutveckling. 
  
Det bör dock påpekas att t.ex. en mängd anmärkningsvärda tidigare beteenden inte 
nödvändigtvis innebär att ett aktuellt kritiskt prövat uttalande är lögn. Men däremot kan finnas 
anledning tala om en förhöjd eller starkt förhöjd risk för att det rör sig om lögn och i 
synnerhet om starka motiv för lögn kan finns med i bilden. Det tillhör vanlig erfarenhet att om 
vi blivit lurade av en person flera gånger, så räknar vi med avsevärd risk att bli lurade nästa 
gång. Beteendemönster upprepas ofta. Det kan anmärkas att det vid strukturerade s.k. 
farlighetsbedömningar förekommer att man väger in tidigare beteenden. Att väga in tidigare 
lögnaktigt, samvetslöst och hänsynslöst beteende i detta fall innebär likartad princip.  
 
Särskilt i det senare utlämnade materialet framträder en problematisk bild (från modern, 
referenter, anmälningar och domstolsdomar) av Johan Andersson med sådana destruktiva 
beteenden som ljugande, genomförda inbrott och stölder, misshandel, grova uttalade hot, 
övergrepp i rättssak m.m. Där finns även, som redan framgått av exemplen som socialtjänsten 
bedrägligt gömt undan, betänkliga bedömningar av Johan Anderssons beteenderepertoar.  
 
Ett urval av exempel visas här för att förtydliga bilden av vad som ingått i Johan Anderssons 
beteenderepertoar. 
 
Utredning från socialtjänsten 23 september 0004: 
”Johan har ett utåtagerande beteende med kriminellt agerande och dåligt umgänge…” 
”Johan befinner sig i stor riskzon att utvecklas till en kriminellt farlig person för sig själv och 
omgivningen…” 
 
Utredning från socialtjänsten den 12 feb 0005: 
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”Betydande riskfaktorer för Johan är att hans tunga kriminella beteende med brott av olika 
slag och hotfullhet men även hans psykiska hälsotillstånd.” 
”Flickornas familjer har visat stor rädsla för Johan och upplever att han behandlar 
människor som brickor i ett spel.” 
 
Ur polisanmälan 0003-11-03 
”Den utpekade Johan Andersson har under angiven tidsperiod skrivit MSN-meddelanden´ till 
målsäganden XX. 
I meddelandena har den utpekade kallat X för ´fitta´och ´subba´. Den utpekade har även 
hotat  X  med att komma och våldta henne och att även hans kompisar skall följa med.” 
 
Ur polisförhör med YY  0003-11-03: 
”Efter detta har Johan uttryckt hotelser via Ys mobil. Johan har sagt: ´Blir vi inte 
tillsammans ska jag våldta dig!´Jag ska ta med mina kompisar. 
Vid något tillfälle har Johan sagt att han ska slå ned Ys familj och bränna ner huset.” 
 
Ur en anmälan från polismyndigheten till socialnämnden 2006-04-25: 
”Z berättar om att hon vid ett tillfälle tvingats ha samlag med Johan fast hon sa att hon inte 
ville. Det har skrivits en polisanmälan rubricerad ´våldtäkt´ vilket skickats till Länskrim L-
stad för vidare handläggning.” 
 
Ur promemoria från polismyndigheten till socialnämnden 0004-04-14: 
”Under anmälningsupptagning angående ett inbrott i en villa i X-stad har framkommit att 
Johan Andersson missbrukar narkotika. Han har dessutom setts med väldigt mycket pengar 
på sig och förklarat detta med att han har fått pengarna av en kamrat. Johan Andersson 
skryter också över alla brott han begått, bl.a. en bilstöld.”  
 
Ur anmälan från en mamma till Omsorgsförvaltningen i X-stad 0004-06-05 gällande Johan 
Andersson nerskriven av socialsekreteraren Cecilia Åkesson:  
”Som jag förstod det har familjen anmält Johan och efter det har han börjat hota dem, ringer 
på nätterna och flåsar i luren, hotar att bränna ner deras hus och skrämmer dottern.” 
 
Ur socialtjänstens akt 0004-05-05: 
”Annika berättar att situationen är ohållbar. Några veckor efter att Johan flyttade till 
familjen började allting rasa för Johan. Under gårdagen kom polisen och hämtade Johan och 
genomförde husrannsakan…Utredare berättar att det inkommit flera anmälningar kring 
Johan gällande drogberoende, kriminalitet och våldtäkt från polisen.” 
 
Ur mail från modern till socialsekreterare Kristina Davidsson 
0004-05-16:  
”När jag var nere i affären nyss var Pia väldigt upprörd när jag kom tillbaka han hade vifta 
med kniven framför hennes hundvalp och Pia blev rätt och tog upp valpen i famnen då viftade 
han med kniven framför Pias ansikte, hon sa inget till mej förrän Johan gått ut, men jag såg 
på henne att det hänt något. Pia säger att hon inte tycker om Johan, han är elak mot djur och 
hon blir rädd när han sparkar och boxas i luften framför ansikte på oss…” 
 
I utredning från socialtjänsten 0004-05-23 finns bland annat följande: 
”Kring de anmälningar som inkommit om att han hotat tjejer uppger Johan på utredares 
fråga andra flickor än de som anmält honom. Under denna del av samtalet försöker han 
svara med mycket skratt och förlöjligande av anmälningarna. Han vet dock att hans förra 
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flickvän anmält honom. Han förnekar inte att han uppgett att han skulle våldta henne, eller 
att han skulle gruppvåldta henne och bränna ner familjens hus.”  
”Utredarnas bedömning är att det föreligger påtaglig risk för att Johan skall återfalla i 
kriminalitet i form av hot gentemot flickor. Denna bedömning göres mot bakgrund av att 
Johan ej uppvisar någon förståelse gentemot de flickor som han hotat och deras rädsla för 
honom. Efter samtal med Johan gör utredarna bedömningen att Johan är i behov av en 
samtalsserie hos socialsekreterare i syfte att påverka hans tänkesätt och värderingar.” 
 
Ur socialtjänstens akt 0004-06-28: 
”Hon (modern) ser vidare att han fantiserar mycket och hittar på saker.” 
 
Ur mail från modern 0004-07-18: 
”Blev nyss uppringd av en man som heter QQ, han har precis polisanmält Johan och hans 
kompis RR…det har försvunnit smycken nycklar mobiltelefon medan de varit på semestern 
och bara deras dotter varit hemma.” 
”Johan slingrar sig hela tiden, jag har ingen koll på vad  han gör.  
Hoppas ni vaknar nu och gör något, innan brotten blir grövre och grövre.” 
 
 I polisförhör 0004-08-09 erkänner Johan Andersson ”olovligt brukande” genom att medfölja 
i en stulen bil med vetskap om att den var stulen.  
 
I dom från T tingsrätt 0004-09-15 döms Johan Andersson för ”olovligt brukande” samt för 
”övergrepp i rättssak”.  Av domskrivningen framgår bl.a. följande: 
”Av utredningen har framkommit att ZZ till polisen anmält att Johan Andersson våldtagit 
henne och att Johan Andersson därefter, den 3 maj 0004, ringde till  hennes bostad och 
talade med hennes mor, MZ. MZ har berättat att Johan Andersson under samtalet uppmanade 
henne att lyssna jävligt noga på vad han sa, att han uttalade att han visste att ZZ inte varit i 
skolan och att han visste var ZZ var samt att han uppmanade henne att förmå ZZ att ta 
tillbaka vad denna sagt till polisen annars skulle han skicka hans kompisar på ZZ vilka skulle 
ta hand om ZZ och göra ZZ illa samt att han annars skulle bränna ner familjen Zs hus, vilka 
uttalanden han upprepade flera gånger under samtalet. ” 
I domen bedömer  T tingsrätt även Johan Anderssons vittnesmål rörande åtal för våldtäkt mot 
två av hans vänner. 
”När det gäller värderingen av Johan Anderssons uppgifter som var god vän med RR och HH 
samt som lämnat andra uppgifter vid tingsrätten än vad han gjorde under förundersökningen, 
finns det enligt tingsrättens mening anledning anta att han försökt tona ner RRs och HHs roll, 
vilket ger anledning beakta Johan Anderssons uppgifter med försiktighet.” 
(min understrykning) 
 
Från socialtjänsten 0004-09-06 finns en bedömning av socialsekreterare Kristina Davidsson. 
Där hävdas bl.a. 
”Johan bedöms dock ej i dagsläget kunna genomgå det traditionella påverkansprogram som 
vanligtvis genomförs efter dom. Utredare uppfattar honom ej i dagsläget vara mottaglig för 
påverkansprogram.” 
 
Ur socialtjänstens akt 0004-09-29: 
”Hon (modern) vågar  inte gå hem eftersom Johan tagit in pundare i hemmet.” 
 
I polisförhör 0004-10-12 ger målsäganden Staffan Östensson  
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följande version av hur han blev misshandlad av Johan Andersson, något som denne dömdes 
för (även vittne fanns). 
”När de möttes på övergångsställets södra sida slet Johan målsägaren av cykeln. Johan 
frågade om målsägaren chattat med en av Johans tjejkompisar. Det har jag inte svarade 
målsägaren. Det är hon som skrivit till mej. Johan tar då tag i målsägaren och häller 
innehållet i en burk coca-cola i håret på målsägaren. Efter detta puttade han in målsägaren i 
cykeln. Baklyktan gick sönder. Sen tar han tag i målsägaren och skallar honom över näsan 
och munnen. Sen slänger han ut målsägaren mitt i gatan. Flera bilar fick bromsa för att ej 
köra på målsägaren. Av skallningen gick en flis ur en framtand, han blödde näsblod och 
blödde från tandköttet.” 
 
I socialtjänstens utredning (slutligt dokument 0004-10-12) uppger Johan Anderssons 
halvsyskon Sonja och Rolf bland annat följande: 
”Han ljuger och umgås med fel människor och han söker hela tiden efter allt mer destruktiva 
saker. Han håller på med kriminalitet och tar droger men det som skrämmer Rolf är att han 
söker efter t.ex. steroider.” (min understrykning) 
 
Vidare uppger i samma utredning dessa bland annat följande: 
”Hon  har varit med om att Johan satte en kniv mot strupen på sin lillasyster. Han märkte att 
hon blev rädd men själv skrattade han. Han har vid ytterligare ett tillfälle satt kniven mot 
magen på systern.” 
 
I samma utredning uppger rektor Per Falk bland annat följande (såvitt jag förstår gäller det 
bl.a. hösten 0003): 
”Per berättar att de övriga eleverna är rädda för Johan. Johan har bland annat varit 
inblandad i bötning, dvs. en elev har fått betala för att få hans beskydd och inte bli slagen av 
honom… 
Johan har utfört andra kriminella saker på skolan så som stöld av mobiltelefon mm. Det har 
funnits vittne till stölden men det har inte varit innan Johan blivit överbevisad som han erkänt 
sig skyldig…Per upplever att Johan har en tuff och aggressiv attityd…Johan spelar i en 
annan dimension än våra andra elever…Han ljuger dock mycket och är väldigt slipad…Han 
hade skumma kamrater och var  inblandad i mycket bråk och festande. 
Han är ute på farliga vägar.” (min understrykning) 
 
Ur socialtjänstens akt 0004-10-03: 
”Johan berättar vidare att han erkänt villainbott för villaägaren 
och att hon får göra som hon vill, om hon vill kontakta polisen om det.” 
 
I socialtjänstens akt 0004-10-14 står följande från ett samtal med Johan: 
 ”Han berättar att han är arg på fadern och att han tänker ibland att fixa någon som tar hand 
om honom men att det skadar honom själv mer.” (min understrykning) 
Uppgiften pekar på hur Johan är arg på fadern, när anklagelserna om misshandel startar i 
oktober 0004.  
 
Av ett polisförhör 0004-10-16 med Johan Andersson angående 
ett villainbrott med grov stöld av en mängd saker som gått vidare 
till hälare framgår hur Johan först upprepat förnekar att han gjort något inbrott, men när han 
senare konfronteras med vad inbrottskompisen sagt till polisen erkänner att han gjort inbrottet 
tillsammans med denne. Han vägrar dock uppge vem som tagit hand om det stulna godset.  
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I utredning från socialtjänsten 0005-02-12 står bland annat följande. 
”Han uppger sig dock inte ha någon ånger gentemot dem som 
varit utsatta för hans kriminella handlingar. Hans försvar är att han behövt pengarna som 
inbrotten genererat. Vad gäller misshandel så uppger han att han ute på stan kan kontrollera 
sin aggression och endast slåss för att det är roligt.”(min understrykning) 
 
Socialsekreterare Kristina Davidsson skriver 0005-02-22 
bl.a. följande: 
 
”…Johan har svårigheter i att förstå samhällets moraliska värderingar. Undertecknad 
upplever att Johans kvinnosyn är mycket snedvriden.” 
”Johan har outvecklade jagfunktioner, framför allt en låg frustrationstolerans.  
”Modern och de övriga i familjen mår i dagsläget mycket psykiskt dåligt. Modern upplever 
att situationen är akut.” 
I en remiss från socialtjänsten 0005-02-22 hävdas: 
”Förhållandet till fadern är idag mycket hatiskt.”(min understrykning) 
 
I mail från modern till socialtjänsten 0005-03-16 står bland annat: 
”…det visade sig att han inte varit i skolan varken tisdag eller onsdag utan ljugit mej rakt 
upp i ansiktet…” 
(min understrykning) 
 
Av dom från T tingsrätt 0005-04-27 framgår att  Johan Andersson dömts för misshandel och 
för grov stöld och en kamrat dömdes samtidigt för häleri. Johan Andersson har i domen 
uppgivit att ”Han ville ha pengar”.  
 
Av vårdplan för Johan Andersson med placeringsdatum 0005-05-26 framgår bl.a. följande: 
”Johan har brister i sin moral utveckling och behöver utveckla ett sunt samvete och moral.” 
 
I utredning från socialtjänsten 0005-06-21 står följande: 
”…han kom till boendet med alkoholflaskor. Under tiden på boendet misshandlade han 
vidare en pojke på öppen gata samt drack sig kraftigt berusad och avvek från boendet.” 
 
Av mail från modern till socialsekreterare Kristina Davidsson 0005-10-02 framgår bl.a. hur 
modern vill ha psykiatrisk hjälp till  
Johan. 
”En flicka ringde mig idag. Johan hade skallat henne igår han var berusad vid tillfället, men 
jag tycker inte det är någon ursäkt. Han behöver hjälp med sitt beteende när det gäller flickor 
han är nonchalant och behandlar dem fult. Han är i mitt tycke sexberoende, så han måste ha 
hjälp med detta snarast innan det händer något. ” 
”Jag hoppas ni sätter fart med psykiatrisk hjälp till Johan, innan det händer något, han har 
svårt att kontrollera sin ilska när något går honom emot, vi är ju fler i familjen och måste ha 
någon slags trygghet i hemmet…” (min understrykning) 
 
I ett mail 0005-12-03 från LL, X-stad.se till  VV, Q-stad.se meddelas att Johan kommit till 
fritidsgården ”Draget” och då var ”synligt rejält berusad” och uppträdde otrevligt när han 
fick vända.  
 
Av dokument från åklagarmyndigheten 0006-01-28 och 0006-02-12 framgår att Johan 
Andersson tilldelats en varning för att ha ”misskött sin ungdomstjänst”. 
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I utredning från socialtjänsten med utskriftsdatum 0006-03-10 
finns följande text: 
”Johan upplever att han gått med på att vara på X-gården som ett sätt att sona de brott han 
begått. Han uppger sig dock inte ha någon ånger mot dem som varit utsatta för  hans 
kriminella handlingar. Hans försvar är att han behövt pengarna som inbrotten genererat. 
Vad gäller misshandel så uppger han att han ute på stan kan kontrollera sin aggression och 
endast slåss för att det är roligt. Det är när han hamnar i bråk med anhöriga som han 
upplever att han inte kan kontrollera sin ilska och han ej heller upplever sig vara medveten 
om vad som sker. ”(min understrykning, som pekar på samvetslöshet) 
 
Det finns i materialet en mängd påtalanden av Johan Anderssons drogproblem och det är 
möjligt att dessa spelar en central roll för uppkomsten av anklagelserna mot fadern. Det 
drogmissbrukar-syndrom (syndrom = uppsättning av tecken/symtom) som föreligger kring 
ungdomar som fastnat för droger är väl känt bland socialarbetare. 
  
Socialarbetaren Christer Lundsten (äkta namn här; Behandlingsenheten ungdom och familj, 
Örebro kommun) med 30 års erfarenhet kring ungdomar och droger höll xxxx-02-10 en 
föredragning på Karolinska skolan för föräldrar åk 1 gymnasiet. Den vanligaste drogen vid 
sidan av alkohol är enligt honom cannabis/hasch. Ett missbruk kan snabbt utvecklas 
hos en del. Först får den unge gratis pröva drogen, sedan kan t.ex. 3-4 st dela på 1 gram hasch 
till en kostnad av kanske 100 kr och när missbruket accelererar med en snabb toleransökning 
så kan den unge komma upp i kanske 3 gram per dag till en kostnad av 300 kr/dag. Ett sådant 
missbruk finansieras i första hand genom att den unge köper in en större mängd och säljer till 
kamrater. Behov av pengar och tillgång till mycket pengar kan vara varningssignaler. Andra 
tecken på missbruk anges vara problem i skolan, umgänge med viss typ av kamrater, 
kriminalitet, lögner, humörsvängningar, drogvänliga värderingar och åsikter, fysisk seghet, 
svårt komma upp på morgonen osv. Kognitiva funktioner försämras, t.ex. minne. Lundsten 
betonar att 
”Alla dom som är inne i den här världen ljuger. Dom ljuger för familj och kompisar.” 
 
Lundsten menar också att ljugandet och förnekandet sker på ett övertygande sätt inför andra.  
På grund av ljugandet arbetar socialtjänsten mycket med urinprov. Den bild som Lundsten ger 
stämmer väl med vad andra berättat, t.ex. veteranen och drogbekämparen Börje Dahl (äkta 
namn) i Örebro-regionen. Denne skrev för övrigt 1989 en andrasidesartikel i Nerikes 
Allehanda på temat ”Missbrukare ljuger alltid” (om sitt missbruk).  
 
Det drogmissbrukar-syndrom hos unga som mångåriga fältarbetare som Dahl, Lundsten m.fl. 
beskriver stämmer närmast övertydligt väl in med uppgifterna om Johan Andersson. 
Drogmissbrukarna utnyttjar sanningsillusionen, dvs. vår allmänna benägenhet att tro att 
sådant människor påstår i första  hand är sant. Det är mycket möjligt att socialtjänsten i X-stad 
och utredningshemmet Socialbolaget AB varit alltför naiva/godtrogna i sina transaktioner 
med Johan Andersson. Exempelvis skulle anklagelser mot fadern kunna vara ett sätt att inför 
socialtjänsten gå in i en offer-roll och utvinna fördelar. Motivet till flykten från fadern till 
modern i januari 0004 behöver inte ha utlösts av faderns misshandel utan kan ha haft att göra 
med att Johan Andersson ville ha friare händer att missbruka droger, vilket han också 
skaffade sig i hög grad hos modern. Det bör övervägas om det inte kan vara så att det är 
fadern som blivit offer för falska anklagelser och sonen Johan Andersson som är angripare 
med falsk tillvitelse som metod i anslutning till ett drogmissbrukar-syndrom. Det här fallet 
behöver inte alls vara vad det hastigt och okritiskt besett ser ut att vara.   



 21

 
Sammanfattningsvis så framgår av den massiva dokumentationen 
kring Johan Andersson att denne inte genomgått en normal moralutveckling och framstår som 
ljugande, demoraliserad, kriminell och samvetslös i åtminstone en del avseenden som har med 
brottsligt beteende och uppträdande gentemot andra människor att göra.  
 
Det föreligger kring Johan Andersson omfattande och starka indikationer på ett 
drogmissbrukar-syndrom hos unga. Anklagelserna mot fadern skulle kunna vara symtom 
inom ett sådant drogmissbrukar-syndrom, där ljugande är ett centralt fenomen.  
 
Detta utgör mycket besvärande källkritiska omständigheter, när Johan Andersson anklagar sin 
far för misshandel respektive sexuella övergrepp. Enligt den befintliga dokumentationen har 
han själv blivit anklagad för sådana beteenden.  
 
Det kan även konstateras att socialtjänsten genom censur av utredningsmaterial och även 
genom förtigande har bedrägligt undanhållit relevant material kring Johan Andersson för 
polis, åklagare, försvarare och tingsrätt. Det är även möjligt att socialtjänsten agerat alltför 
naivt i relation till Johan Andersson och t.ex. otillräckligt konfronterat och i alltför liten 
utsträckning förstått dennes drogmissbruk.  
 
Utsagor relevanta för bedömning av åtalspunkt 1, dvs. våldtäkt mot barn och grovt 
sexuellt utnyttjande av underårig 
Jag försöker här ordna relevanta utsagor i tidsföljd. Uppgifter finns i anmälningsmaterial och 
yttrande från socialtjänsten angående Johan Andersson (odaterat, instämplat 
till polismyndigheten 0005-12-17).  
 
En anmälan inkommer 0003-11-11 från polisen till socialtjänsten. 
Modern har därvid kontaktats och berättar att ”Johans äldre bror varit i rättegång gällande 
inbrott hos fadern utifrån att han letat efter bevis på att fadern förgrep sig sexuellt på Johan, 
han hittade ingenting. Anledningen till detta är att familjen uppger sig veta att fadern filmat 
eller tagit kort på de övergrepp han gjort.”(min understrykning) 
 
Av uppgiften framgår att idén om att fadern förgripit sig sexuellt  
på Johan funnits före november 0003 (datum för inbrottet anges inte) hos som det verkar 
brodern och modern. Hur familjen kan ”veta” detta framgår inte. Detta är märk väl en 
tidpunkt långt före att Johan till psykolog i november 0004 skall eventuellt har antytt sexuella 
övergrepp (det kan ha varit psykologen som antydde eller gav ledtrådar).  
 
Det framgår av socialtjänstens yttrande att Johan flyr till modern den 19 januari 0004 (och 
därefter har han inte bott mer hos fadern). Som skäl uppgav Johan ”bråk med fadern”.  
 
Följande text finns i socialtjänstens yttrande och verkar härröra från samtal med Johan utan att 
datum uppges, skulle kunna vara kort efter flykten till modern. (min understrykning och 
fetning) 
 
”Johan är ovillig att tala om tiden när han bodde hos fadern men uppger att han inte varit 
utsatt för sexuella övergrepp, något som framkommit att modern och övriga familjen varit 
oroliga över. De har varit oroliga över att Johan under tiden som han bodde hos fadern 
delade säng.” 
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Johan placeras akut på ungdomsboendet i X-stad 0004-10-03. Vid ett möte (odaterat) där 
framkommer följande. (min understrykning och fetning)   
 
”Johan berättar upprört att han haft det jobbigt hos fadern och att det var ett helvete att bo 
där. Han uppger att fadern slagit honom. Utredare försöker få veta mer men Johan uppger 
att allt är ju redan berättat för Socialtjänsten tidigare.” 
 
I begreppet ”allt” ingår enligt socialtjänstens redovisning inga sexuella övergrepp och ingår 
att Johan ”inte” varit utsatt för sådana övergrepp. Detta är det psykologiska läget cirka 3 
oktober 0004.  
 
I ett kortfattat (ca ¾ sida) psykologutlåtande från Socialbolaget AB, daterat 0004-11-27, så 
anges att fem samtal ägt rum mellan psykologen och Johan och med syftet att utreda Johans 
psykiska hälsa och behov av fortsatt behandling (under tiden 7 - 23 nov 0004). I detta 
utlåtande står en mening som tar upp frågan om sexuella övergrepp. 
 
”Han antyder sexuella övergrepp men säger att han endast orkar anmäla fadern för 
kränkningarna och misshandeln. Johan misstror rättssystemet och tror inte att fadern kan bli 
straffad.” 
 
Psykologutlåtandet redovisar inte de frågor/påståenden som psykologen fört fram. Därmed är 
det möjligt att det skulle kunna vara psykologen som på något sätt tagit upp frågan om 
sexuella övergrepp eller framför en tolkning, vilket skulle kunna förklara varför Johan här inte 
verkar ha anfört något som helst konkret (vilket han har när det gäller påstådd misshandel). 
Om inga sexuella övergrepp inträffat kan  det här röra sig om att idén om sådana föds, om nu 
inte socialtjänsten eller modern tidigare fört fram en sådan idé till Johan. Om det är på det 
senare sättet kan idén här föras vidare till psykologen i vag form. I övrigt kan anmärkas att en 
idé om sexuella övergrepp kan ha ett allmänt kulturellt ursprung, då detta är en i media 
mycket uppmärksammad fråga, som knappast kan ha undgått en här 16 år gammal pojke. 
 
 I övrigt kan påtalas att det s.k. psykologutlåtandet har karaktär av en anmälan. Det saknas 
uppgift om bestyrkande av lämnade uppgifter från Johans sida och det saknas uppgift om att 
fadern skulle givits möjlighet till systematisk replikering.  
 
Vad gäller psykologens användning av begreppet ”trovärdighet”, så används detta begrepp 
inte inom den psykologiska vetenskapen, som anser att mänskliga beteenden kan 
variera mellan situationer, dvs. en person kan t.ex. tala sanning om något, minnas fel i god tro 
om något annat eller fabulera eller ljuga om något annat eller i en annan situation. Det har ofta 
påtalats av forskare inom området lögndetektion att både personer som talar sanning och 
personer som ljuger vill ge ett ”trovärdigt intryck” (även denna term används av psykologen 
rörande Johan). Att ge ett trovärdigt intryck är logiskt sett något helt annat än att 
det en person säger är korrekt/sant. Dessvärre kan det vara svårt att avslöja felaktiga 
uppgifter, då de kan framföras på samma sätt som sanna. Vår benägenhet att i stor 
utsträckning tro att felaktiga uppgifter är sanna (”sanningsillusionen”/ ”truth bias”) är väl 
känd inom lögnforskningen. Det är inte psykologens uppgift att utreda om brott begåtts och 
det kunde varit professionellt mer lämpligt att psykologen nöjt sig med att som ”Anmälan” 
vidareföra uppgifter som framkommit och nämnt eventuella felkällor som kan ha funnits i 
sättet att genomföra samtalen eller i uppgifterna (t.ex. motsägelser, vagheter). En generell 
kommentar till uppgifter från klienter som förs in i journaler, intyg, psykologutlåtanden etc. är 
att klienter inte har några krav på sig att tala sanning, minnas rätt, tolka rätt osv. kring sådant 



 23

som skall ha inträffat. Det kan lätt uppstå överdrivna eller felaktiga uppgifter i själva den 
interaktiva processen och i reduktionen av denna till några få textstycken i ett utlåtande. 
Sammanfattningar av uppgiftslämnares uppgifter är även nästan alltid obestyrkta i 
psykologmaterial. Det gäller även här.  
 
I den av socialnämnden i X kommun 0004-12-11 upprättade anmälan om misstanke om brott 
riktat mot barn så är i kryssrutorna rörande anledning till anmälan enbart rutan 
för ”Misshandel” ikryssad, medan rutan för ”Sexuella övergrepp” är Johan.  Det hänvisas till 
psykologutlåtande från Socialbolaget AB.  
 
Det nämns bland övriga upplysningar i anmälan att ”Det har förekommit tidigare 
anmälningar till socialtjänsten i form av oro kring att Johan sov i faderns säng. ”  
Detta kan tänkas ha väckt farhågor i sexuell riktning hos socialtjänsten, men verkar inte ha 
föranlett något ingripande.  
 
I den av polismyndigheten 0004-12-14 mottagna anmälan från  
socialnämnden i X  kommun nämns i texten om vad som  skall ha inträffat inget  ö.h.t. om  
sexuella handlingar från den misstänkte mot sonen. Det nämns dock i rutan för 
brottsbeskrivning ”Våldtäkt (Inomhus mot pojke under 15 år)” 
vilket framstår som obegripligt vid detta datum, då några våldtäktspåståenden inte 
förekommer i anmälan och rutan för ”Sexuella övergrepp” inte ens är ikryssad. En förklaring 
skulle dock kunna vara att polisen utvidgat anmälan på grundval av den enda tidigare citerade 
antydan i psykologutlåtandets text. Dock säger denna antydan inget om ”våldtäkt inomhus”.  
Att justera, dvs. förfalska, en anmälan långt i efterhand kan här vara fallet och jag ställer mig i 
så fall frågande till förfarandet.  
 
I psykologutlåtande från samma psykolog på Socialbolaget AB, daterat 0004-12-20, så nämns 
inget om sexuella övergrepp. Om uppgifter om sådana framkommit hade sådana uppgifter 
rimligen rapporterats. Psykologutlåtandet har beskurits på några ställen av socialtjänsten och 
är t.ex. bland annat anmärkningsvärt nog blankt under rubriken ”Metod” (varför behövde 
metoden sekretessbeläggas?) Ett grundläggande krav på öppen redovisning åsidosätts i och 
med beskärningarna. Det anges inte att Johan fått bestyrka sammandrag av lämnade uppgifter 
och ge replik på  påståenden i utlåtandet. Det anges inte heller att föräldrarna skulle 
ha hörts och inte heller att de givits möjlighet att systematiskt replikera på vad Johan påstås ha 
anfört. På ett sådant bristfälligt underlag grundar psykologen ”Slutsatser och 
rekommendationer”.  
 
Det finns även som bilaga till socialtjänstens yttrande en längre (försättsblad + 7 sidor visas 
partiellt; obeskuren är den 16 sidor), odaterad utredning från Socialbolaget AB. 
Saklighetskravet på öppen redovisning åsidosätts även här. Exempelvis skulle i de omfattande 
beskurna områdena kunna finnas uppgifter som talar för eller emot att Johan utsatts för t.ex. 
misshandel eller sexuella övergrepp eller ljuger och det är inte upp till socialtjänsten att 
avgöra eller utreda frågor om brott. Utredningen är odaterad, men som sista dag för 
utredningsperioden anges 0004-12-20 så den bör ha färdigställts kort därefter (28 dec enligt 
komplett utredning). Utredningen anger på försättsbladet namnet på barnet och namnet på 
beställaren, men saknar uppgift om vem/vilka som gjort utredningen och hur den skett 
utredningsmetodiskt. Exempelvis saknas uppgift om uppdrag, om logiskt styrande 
frågeställningar, om urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval av 
information/uppgifter), om tillvägagångssätt för att rimligt säkerställa uppgifter osv.  
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I den kvarvarande texten saknas helt omnämnande av sexuella övergrepp. Utredningens 
kvarvarande text slutar abrupt med följande text: 
”Den 18:e januari 0004 ca kl  23 ringde Johan sin mamma. Han hade då rymt från sin pappa 
för att Lars hade slagit honom och att han hade slagit sönder Johans mobiltelefon. Annika 
och Göran åkte då och hämtade Johan. Han hade då bott hos sin pappa i tre och ett halvt år. 
” 
Som framgår nämns eller antyds inget om sexuella övergrepp i de uppgivna skälen till att han 
givit sig av från pappan.  
 
I utredning från socialtjänsten (slutligt dokument 0004-10-12)  
står följande: 
”Då det framkommit oro från familjens sida om hur Johan haft det hos fadern. Den främsta 
oron har kretsat kring att Johan och fadern skulle ha delat säng, frågar utredare Johan om 
han varit utsatt för någonting av någon. Johan uppger att fadern inte förgripit sig på honom 
sexuellt. Han är dock mycket arg på fadern.” (min understrykning, OBS ”inte”) 
I citatet framgår tydligt förväntanstrycket och suggestionerna gentemot Johan från familj och 
socialutredare.  
 
Polisförhör med Johan angående grov fridskränkning äger rum den 21 dec 0004. Inget antyds 
eller nämns i den sammanfattande förhörstexten angående sexuella övergrepp från fadern 
gentemot Johan.  
 
I socialtjänstens yttrande har noterats att utredare följt med Johan på polisförhöret den 21 dec 
0004 och på vägen hem har det dem emellan förts ”en konversation kring sexuella 
närmanden”. Det enda konkreta som nämns är att Johan sagt sig ha hittat filmer av  
sexuell natur rörande två vuxna kvinnor, som fadern gömt. Det påstås (Johan anges inte ha 
bestyrkt anteckningen) att Johan sagt ”att han kan berätta om polisen hittar bevis vid 
husrannsakan men han berättar inget innan de hittat bevisen för det håller inte i rätten 
ändå”.   
 
Vad det är som polisen skulle hitta och vad han skulle berätta framgår inte. Kanske tänker sig 
Johan och/eller utredaren att filmer på vuxna kvinnor skulle på något sätt kunna utgöra 
evidens för sexuella övergrepp på Johan. Som påpekats skulle sådana evidens snarare 
ytterligare stärka att fadern har en heterosexuell läggning.  
 
Polisförhör med Johan Andersson 0007-02-16 angående misstanke om sexuella övergrepp 
Polisförhör med Johan Andersson inriktat på misstanke om sexuella övergrepp från fadern 
omfattar 35 minuter och redovisas med dialogutskrift (14 sidor) från ljudband. 
Målsägandebiträdet, advokat MM, sitter med.  
 
Någon anmälan eller händelse som skulle ha föranlett förhöret saknar jag i 
förundersökningsprotokollet. Det har nu gått cirka tre år sedan Johan lämnade fadern och 
flyttade till modern och drygt två år sedan det föregående polisförhöret inriktat på misshandel. 
På vad sätt har frågan om påstådda sexuella övergrepp från fadern blivit aktualiserad vid den 
här tidpunkten? Detta är inget tema i förhöret.  
 
Mina kommentarer följer här sidnumreringen i förundersökningsprotokollet och jag tar upp 
sådant som kan ha källkritiskt intresse. 
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Sid 37-38 
Av vad Johan säger inledningsvis verkar det som det finns något han talat med förhörsledaren 
om som inte redovisas i själva förhörsutskriften. Johan börjar med att hänvisa till sina samtal 
med sin kusin Roger Karlsson och till att de diskuterat att anmäla ”det” (jag tolkar att 
resonemanget syftar på påstådda sexuella övergrepp från fadern). Inga som helst 
tidpunktsangivelser för samtalen med Roger Karlsson finns i texten. Enligt vad Johan säger så 
”slängde (han) ur sig något”, ”när vi var ute och drack faktiskt”.  
 
Johan ger någon form av förklaring till varför de påstådda sexuella övergreppen inte kommit 
upp till förhör tidigare när han säger 
”Och sen förra gången vi pratade så ville jag inte heller säga det för jag visste inte om han 
ville riktigt sitta  och” 
Om jag begriper detta rätt, så har Johan varit osäker på om Roger skulle ställa upp och vittna. 
Det verkar som om Johan bedömt att han behöver stöd från Roger för att föra fram påståenden 
(sanna eller falska) om sexuella övergrepp från faderns sida. Att Johan skulle ha nämnt något 
om sexuella övergrepp betyder inte att det han nämnt varit vare sig sant eller rimligt 
preciserat, t.ex. skulle det kunna ha rört sig om fabulerande prat i anslutning till 
alkoholkonsumtion eller om en förtestning av felaktiga påståenden om sexuella övergrepp 
från faderns sida (för att se om det går att få stöd för dem – ett förfarande som ibland kan 
misstänkas).  
 
Johan säger i förhöret att fadern ville att han skulle sova  utan kalsonger och att fadern ville 
att han skulle duscha med öppen dörr och att fadern kunde sitta  på toan när han var och 
duschade,  
 
Det första övergreppet påstås ha skett i samband med att fadern bjudit Johan på ”whiskey med 
kola med is i” och att han blivit ”lite, full så att säga”.  
 
Fhl: Mm 
Johan: Och sen, då tvingade han mig att göra så där med munnen,  
räcker det att jag säger så?  
Fhl: Nej (uppmanar inte Johan att berätta om förloppet) 
Johan: Ja, suga av. (detta är ett allmänt svar utan berättande om förloppet) 
 
Sid 39 
Fhl: Sög du av honom alltså eller? (ledande fråga i stället för att 
be Johan berätta) 
Johan: Ja, och sen nästa dag, jag, först så tänkte jag att om jag hade drömt det eller men då 
sa han så här att, påpekade han så här och höll på och säga att jag var bög dagen efter och 
sånt där och hur jag kunde göra så och bla bla bla.  
Fhl: Beskyllde han dig för att vara bög alltså? (bryter in med egen tolkning)  
Johan: Ja 
Fhl: Ja (upprepar Johans svar)  
Johan: Och sen, sen några dagar senare innan jag skulle göra så igen då och då sa han, och 
då ville inte jag och då sa han så här att du var ju inte bög förra gången om du inte kan göra 
det nu igen och så va och sen va och sen fortsatte det så ett, någon gång per vecka. 
Fhl: Många gånger i veckan? (ledande felreferat, verkar ha hört fel)  
 
Johan säger att  



 26

”Men det blev alltid bättre sen när han skaffade lite tjejer emellanåt” och ”Då ville han i 
stället att jag skulle sova borta och sånt där”. (här erhålls stöd för faderns heterosexuella 
läggning)  
 
Förhörsledaren fortsätter med att  upprepa uttrycket ”suga av” i stället för att uppmana till en 
berättande beskrivning av förloppet. 
 
Fhl: Men han fick dig alltså att suga av honom? (upprepar uttrycket, och frågan är som 
framgår ovan redan besvarad med ja) 
Johan: Mm. (svaret på en sådan fråga blir lätt innehållslöst) 
Fhl: Hur länge, gick det för honom någon gång eller?  
(här för fhl själv ledande in idén att ”gick det för honom” 
Johan: Det gjorde det också men, oftast så avbröts det efter en stund bara för att, antingen 
blev han sur för något eller något annat så där eller, ja. (svaret innebär att Johan borde ha 
flera minnen av att avsugningarna avbröts; fhl efterfrågar inte någon förloppsbeskrivning av 
något sådant tillfälle)  
Fhl: Eller gjorde det också sa du ju, gick det för honom någon gång? (fhl upprepar sin egen 
idé om att ”det gick”; efterfrågar inte förloppsbeskrivning utan är nöjd med ett enkelt ja som 
framgår av svaret) 
Johan: Ja, det gjorde det (frågan ger inte upphov till någon förloppsbeskrivning) 
Fhl: Var hamnade sperman då? (det borde ha framkommit genom en berättelse utifrån en äkta 
minnesbild, inte per fråga) 
Johan: I munnen antagligen. (indikerar osäkerhet, dvs. inget klart  minne eller garderar sig för 
att svaret inte skulle vara lämpligt)  
Fhl: I munnen på dig? 
Johan: Ja.  
Fhl: Hur länge pågick detta? (byter frågeområde till varaktighet 
utan att ha fått någon berättelse – Johan är här fyllda 18 år.) 
 
Sid 40  
Här startar fhl med att delvis felaktigt referera vad Johan tidigare sagt om frekvensen och 
ställer sedan en ledande trevalsfråga om frekvensen. Sekvensen slutar med svaret ”1 till 2 
gånger i veckan”, något som Johan redan sagt på föregående sida.  
 
Fhl nämner därefter felaktigt att pappan skulle ha suttit och druckit ”rom och cola eller vad 
var det?”, vilket rättas av Johan. Därefter agerar förhörsledaren hjälpminne åt Johan och 
hävdar ledande ”så bjöd han dig på det”.  Fhl föreslår därefter i ledande fråga att det skulle 
vara första gången det hände. (”Var det första gången det  hände eller?”), 
vilket får instämmande svar (”Det var första gången det hände och sen fortsatte det”) . 
 
Fhl för därefter in en egen idé om att fadern skall ha gjort något annat.  
Fhl: Gjorde han någonting annat? (fhl:s egen idé och suggestion) 
Johan: Nej. Inget, det var ju att han ville att jag skulle klia honom på.. inte just där men runt 
omkring och (observera att Johan först säger ”Nej” och därefter kommer med ett vagt svar) 
Fhl: Du skulle smeka honom runt underlivet? (fhl för här själv in 
en idé om att smeka, suggererar – Johan har sagt ”klia”) 
Johan: Ja, men bara för att han kallade det massage. (observera att 
”klia” nu omvandlats till ”massage”) 
Fhl: Ja. 
Johan: Men fast det var väl mest så, inget annat direkt. (observera 
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vagheten i uttalandet – avsaknaden av närmare beskrivning) 
Fhl: Det var det inte? (upprepar i stället för att be om beskrivning) 
Johan: Nej.  
Fhl: Direkt säger du? (söker info utifrån ordet ”direkt”)  
Johan: Nej, men inget så där som, det var väl mest alltihopa blev lite. (vagt och svårbegripligt 
svar) 
 
Därefter fortsätter förhöret med att förhörsledaren , trots vad Johan sagt, ändå för in och 
suggererar med den ena egna idén efter den andra i form av ledande frågor.  
 
Fhl: Sög han av dig någon gång? (ledande fråga) 
Johan: Nej. 
Fhl: Det gjorde han aldrig? (upprepar svaret ifrågasättande) 
 
Sid 41 
Johan: Det gjorde han aldrig faktiskt. (upprepar tidigare svar) 
Fhl: Nej. Tog han på dig, på din snopp? Runkade av dig? 
(på tre sätt ledande trippelfråga) 
Johan: Nej. Aldrig. 
Fhl: Han tog aldrig på dig? (upprepar svaret ifrågasättande) 
Johan: Nej. (upprepar tidigare svar) 
Fhl: Eller din snopp? Nej. Ville han någon gång att du skulle tränga in i honom? (upprepar 
först del av tidigare fråga och verkar få ett nej; därefter för fhl in en egen idé om att tränga in i 
form av ledande fråga) 
Johan: Nej. 
Fhl: Där bak? (ignorerar svaret och försöker igen med en mer preciserad ledande fråga) 
Johan: Det gjorde han inte heller. Det höll sig till det som, ja, som jag sa. 
Fhl: Han höll sig till det du sa? (upprepar svaret ifrågasättande) 
Johan: Mm.  
Fhl: Att du fick runka av honom helt enkelt? (felaktigt referat;  
Johan har tidigare sagt ”suga av”; suggererar, föreslår) 
Johan: Ja och med 
Fhl: Med munnen? (låter inte Johan tala färdigt, fyller i vad han tror att Johan skall säga)  
Johan: Mm. (vagt, ingen förloppsbeskrivning) 
Fhl: Suga av honom alltså?  (agerar hjälpminne, föreslår) 
Johan: Mm (vagt, ingen förloppsbeskrivning)  
Fhl: Det var det du gick göra, suga av honom? (upprepar vad han  
själv påstått och tolkat att Johan bekräftat; ”gick” skall antagligen vara ”fick” i utskriften)  
 
Efter att ha fört fram en mängd egna idéer och fortfarande utan att ha fått någon rimligt 
preciserad beskrivning av vad som skedde vid den påstådda ”första gången”, så efterfrågar 
förhörsledaren fler gånger från Johan. 
 
Fhl: Ja, kommer du, du kommer inte ihåg något mer speciellt tillfälle när det  hände? Du 
minns den där första gången med whiskey och cola. (det är lämpligt att efterfråga fler 
tillfällen,men påståendet att Johan minns den påstådda första gången är källkritiskt 
tvivelaktigt – vagheten och avsaknaden av förloppsbeskrivning talar emot att han minns)  
 
Johan: Det var ju så många gånger under så pass lång tid så, alla var ju det samma eller vad 
man säger. Det var inget direkt.  
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Detta är ett vagt svar; även om minnen av många likartade händelsesekvenser i minnet 
tranformeras till generaliserade s.k. skriptminnen (t.ex. vad man dagligen gör när man åker till 
jobbet eller skolan) så hindrar detta inte 
- dels att en person bör kunna göra reda för den upprepade händelsesekvensen i dess 
generaliserade form (genom att den upprepas många gånger sker en för minnesbehållningen 
gynnsam överinlärning av sekvensen) 
- dels att en person bör kunna göra reda för framträdande varianter av händelsesekvensminnet 
(enligt sid. 43 förekom här åtminstone två påstådda varianter – en med utlösning och en där 
fadern ”blev sur och avbröt”. 
- dels att en person mycket väl kan minnas ett och annat som 
avviker från den/de vanliga händelsesekvens-/en/-erna (t.ex. att personen missat bussen, 
ramlat för att det var halt, stött på Kalle som personen inte sett på många år, att bussen 
krockat osv. osv.  
 
Att Johan här inte kommer upp med någon som helst minnesredovisning pekar i riktning mot 
att det inte finns några inträffade övergrepp som minnesunderlag.  
 
Fhl: Ja, jag förstår det att det inte är lätt att säga men det är bra annars om man kan ta en tre 
tillfällen, speciella, om det var något speciellt någon gång du kan. (uppmanar till att minnas 
tillfällen) 
Johan: Hm, det är så jäkla jobbigt att prata om det tycker jag. 
(undviker svara genom att hänvisa till att det är jobbigt att prata) 
Fhl: Ja, jag förstår att det är jobbigt att prata om det, det är det ju men det här är ju inte ditt 
fel, det är ju han som gör fel hela tiden.  
(fhl har i uppdrag att utreda, inte att suggerera och proklamera egna ställningstaganden eller 
övertygelser;  fhl kan inte veta om det är jobbigt och kan inte veta om fadern gjort fel eller om 
sonen sitter och minns fel eller ljuger; fhl:s uttalande stämmer väl med hur fhl ignorerar att 
föra in frågor kring alternativa hypoteser i förhöret; övertygelser får förödande effekter på 
bl.a. vilka frågor som ställs eller inte ställs och på hur de formuleras och på hur  
svaren följs upp) 
Johan: Ja. (trots pressen så kommer Johan inte upp med någon beskrivning) 
Fhl: Kommer du ihåg sista gången det hände? 
Johan: Nej det gör jag faktiskt inte. Jag stack ju bara därifrån efter ett tag. (undviker 
fortfarande att svara med något konkret; dock behöver det inte vara särskilt anmärkningsvärt 
att man inte minns just den sista gången vid ett antal likartade händelser)  
  
Sid 42 
Fhl: Och sen vad då?  
Johan: Jag kan inte komma på något speciellt tillfälle så där mera, vad menar du med något 
speciellt tillfälle eller (anknyter till den tidigare frågan om ”speciellt tillfälle” och uppger sig 
inte minnas) 
Förhörsledaren suggererar därefter med vad Johan sagt angående det första tillfället. 
Fhl: Ja men du minns som du säger första gången colan och whiskeyn, du blir lite full också 
händer detta då va.  
Johan: Mm. 
Fhl: Det kommer du ihåg det tillfället så att säga va? (suggererar vidare genom att hänvisa till 
det påstådda minnet av det första tillfället) 
Johan: Mm.   
Fhl: Det är om det finns något annat tillfälle som står fram som du kommer ihåg direkt.  
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Johan: Ja, det är andra gången i så fall. (utvecklar inte svaret) 
Fhl: Ja. (uppmanar inte till att berätta) 
Johan: Jag trodde det var en, ja det var mest att han också var full. 
(dvs. använder alkoholtemat i första tillfället) 
Fhl: Du då?? (uppmanar inte till att berätta) 
Johan: Första gången ja. (stämmer med tidigare svar från Johan) 
Fhl: Andra gången då? 
Johan: Nej. (ingen förloppsbeskrivning)  
Fhl: Du trodde att det berodde på att han var full, var det så du sa?(något sådant har Johan 
inte sagt av utskriften att döma, tolkning) 
Johan: Ja. (instämmer i fhl:s ledande tolkning) 
 
Några repliker längre ner kommer följande sekvens.  
Fhl: Nej. Men det hände alltså dagen därpå också då? 
(detta är fhl:s egen idé, inget som Johan antytt eller sagt) 
Johan: Nej, inte dagen därpå. (motsvar) 
Fhl: Nej. (upprepar svaret)  
Johan: Några dagar efter, han höll tyst om det först ett tag gjorde han. Jag tappar minnet av 
sånt där. När allting bara när man håller på och berättar flyter bara ihop i (motsäger vad 
han sagt tidigare om vad fadern sagt dagen efter om att Johan var bög m.m. (sid. 39); Johan 
har knappast berättat särskilt mycket utan nästan bara gett korta svar på frågor från fhl och 
berättarinslaget att pappan kallat Johan för ”bög” verkar nu vara borta ur minnet efter några 
minuter.) 
 
Det framstår som källkritiskt anmärkningsvärt att Johan på sid 39 refererar till vad fadern 
skall ha sagt för så där 5-6 år sedan dagen efter det första påstådda övergreppet och även till 
vad han skall ha sagt inför det andra påstådda övergreppet ”några dagar senare”. Några 
minuter senare i förhöret på sid 42 är dessa uppgifter inte längre minnesmässigt tillgängliga 
för Johan, trots att de på sid 39 borde ha varit minnesmässigt tillgängliga i omkring 5-6 år.  
Motsägelsen tyder på att Johan inte längre minns ett par påhittade svar på sid 39 om vad 
pappan skall ha sagt dagen efter det första övergreppet respektive några dagar senare inför det 
andra påstådda övergreppet. Det kan även vara så att Johan inser att han har problem att 
minnas vad han tidigare uppgett i förhöret och lägger in gardering i form av påståenden om att 
han ”tappar minnet av sånt där”. Denna kommentar leder utan tvekan vidare till den kritiska 
frågan om Johan har tillgång till några tillförlitliga minnen ö. h. t. Det har han inte rörande de 
påstådda sexuella övergreppen, om dessa är påhittade eller omedvetet falska minnen.  
 
Sekvensen ovan fortsätter med följande, som ytterligare bekräftar det jag nyss påtalade. (jfr 
sid. 39 högst upp med sid. 42 och högst upp på sid. 43). 
 
Fhl: Jag förstår det (verkar inte uppfatta eller följa upp att Johan motsäger vad han tidigare 
sagt i förhöret) 
Johan: I en röra. 
Fhl: Men det var inte dagen därpå, andra gången så  att säga utan det gick någon dag då 
eller, tror du det? (idén om att ”det gick någon dag” är något som fhl själv hittar på och för in 
i den ledande frågan) 
Johan: Ja, det är därför jag egentligen vill ha min andra pappa här för jag, jag vet hur mycket 
problem det kan bli om man säger något, jag kommer inte ärligt så, jag har för mig att det 
var några dagar eller ett par dagar efter att han höll tyst eller några dagar och han låtsades 
som ingenting dagen efter först. Och sen många gånger som han blev sur och avbröt var 
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bara för att som alla fattar själv så kan man inte få in en snopp hur långt som helst in i 
munnen och han blev ofta sur och sen avbröt det på det sättet många gånger.  
 
Sid 43 
Fhl: Han ville ha in den längre in i munnen? 
Johan: Mm och då avbröts det på det sättet många gånger att han blev fly förbannad i stället 
då. (en kritisk fråga är varför det inte avbröts alla gånger och upphörde – Johans respektive 
faderns anatomi lär väl knappast ha fluktuerat?)  
Fhl: Kan du säga något om liksom, man ser bara rent av hur många gånger höll du på tills 
det gick för honom, och hur många gånger avbröts det. Var det fiftie fiftie eller var det de 
allra flesta gångerna som det avbröts eller hur? 
Johan: De allra flesta gångerna avbröts det. Det var bara en femtedel kanske som det inte 
avbröts.  (Johan följer med den sista suggestionen från fhl om att det avbröts de allra flesta 
gångerna. En kritisk fråga är hur Johan kan göra uppskattningen att det rör sig om ”en 
femtedel kanske” med tanke på sina, även av honom själv påtalade, svårigheter att minnas? 
En annan kritisk fråga är hur fadern skulle funnit det givande att fortsätta om han själv avbröt  
runt 80% av gångerna, och då inte fick positiv förstärkning utan gick in dåliga känslor som 
det kan vara psykologiskt rimligt att undvika? Fadern verkar ju ha haft lätt för att i stället 
skaffa kvinnor. )  
Fhl: Ja.  
Johan: Om han inte blev arg innan det då för något.  
(min understrykning; observera kombinationen av pedofili och aggression som här antyds)  
 
På resten av sid. 43 diskuteras papper som målsägarbiträdet har i akten och där ingår följande 
sekvens. 
 
Fhl: Vad jag tycker det är det att, det första, vi har om alla saker, hur han behandlade dig, det 
har vi ett bra förhör på. 
Johan: Mm. 
Fhl: Men däremot om det är någonting om det här sexuella så är det jättebra om vi kan få 
med det.  
Målsägarbiträdet: Men det skrev du knappast någonting alls om. 
Johan: Nej jag skrev 
Målsägarbiträdet: Du skrev bara att det hade hänt. (mina understrykningar) (detta stämmer 
väl med de vaga uppgifterna i polisförhöret; pekar på att Johan inte har något att berätta)  
Johan: Jag vet inte hur ska man 
Målsägarbiträdet: Tycker du det är lättare att svara på frågor. 
Johan: Ja, då slipper man ju berätta så sett men det är mest att, när det händer så många 
gånger, man kommer inte ihåg dem, alla. de blir det samma alltihop om man säger så  
 
Så som förhörsledaren agerat så har den 18-årige Johan inte ens uppmanats att berätta, vilket 
är utredningsmetodiskt orimligt. Frågan om s.k. generaliserade skriptminnen har jag tidigare 
kommenterat. Johan motsäger sig eller försäger sig här. 
 
Då han uppgett att det finns två olika förlopp (en majoritet av avbrutna förlopp och en 
minoritet av fullföljda förlopp (mer precist hur de ser ut har inte redovisats), så är inte 
”alltihop samma” som han här uttrycker det, utan det är rätt stor skillnad 
på de två förloppstyperna. Ju fler gånger det rör sig om desto mer ökar också sannolikheten 
för allehanda perceptuellt påtagliga avvikelser från de två generaliserade 
händelsesekvenserna. Sådana avvikelser är inte ”samma alltihop”.  Det Johan här säger är 
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som lätt inses mycket väl förenligt med en tolkningshypotes att Johan inte har några äkta 
minnen av sexuella övergrepp från fadern och därför inte har något att beskriva/berätta. 
 
Johan återkommer till frågan om hur de skall göra med ”pappren”.  
Målsägarbiträdet: Vi kan naturligtvis ta hit dem men de säger inte mycket om de händelser vi 
talar om idag.  
Johan: Mm. 
Målsägarbiträdet: Så sa dem väldigt lite utan där var det egentligen den första gången som du 
skrev att det hade hänt någon ting. Sedan pratade ju du och jag en hel del om det och då 
förde jag anteckningar om det men grunden till mina anteckningar är ju precis som idag, dina 
uppgifter.  
 
Även den efterföljande sekvensen pekar i riktning mot frånvaro av minnen. Målsägarbiträdet 
går här in och suggererar i riktning mot både reaktioner och att anknyta minnen till 
framträdande händelser. 
 
Målsägarbiträdet: Så det bästa är ju om de kommer direkt ifrån dig i form utav minnesbilder. 
Hur du reagerade, om du var arg eller om du var ledsen eller om det var något särskilt 
tillfälle eller om det hände något särskilt vid någon födelsedag eller vid någon fotbollsmatch, 
sånt där man kan hänga upp minnet på. Det kommer jag ihåg för det var den dagen Rolling 
Stones spelade på osv. Någonting att haka upp minnesbilder på sådant.  
Johan: Det har ?? Nej, jag har inte ? inte till något speciellt tillfälle då alla  (suggestionerna 
ger ej utdelning; Johan verkar återvända till den framförda tanken att alla tillfällen är samma) 
 
Därefter kommer en sekvens där förhörsledaren använder det tema om reaktioner som 
målsägarbiträdet föreslagit. Mer utredningsmetodiskt lämpligt kunde här varit att försiktigt 
ifrågasätta om det inträffat några sexuella övergrepp ö. h. t. Exempelvis kunde frågan ställts 
om det inte kunde vara så att Johan påverkats av föreställningar om sexuella övergrepp i sin 
familjemiljö och av förväntningar från personal inom utredningshem och inom socialtjänst 
och kanske kommit att skaffa sig felaktiga minnen.  
 
Fhl: Men av det som MM nämnde här, hur, om vi nu tänker tillbaka på den här första gången 
som kom, hur kändes det för dig? (suggererar att skall ha känts på något sätt) 
Johan: Mm, mådde dåligare, saken är ju att man inte kunde göra så himla mycket för att det 
vara bara att göra som han sa till en i princip. (svarar vagt och avviker från frågan in på 
situationens natur) 
Fhl: Hur kändes det för dig? (upprepar den ledande frågan, pressar) 
Johan: Kränkande var det och sen jag mådde ju dåligt utav det,  
eller kände sig äcklad lite själv men även när man sen blev äldre och träffade någon tjej och 
så, kändes det lite, man kände sig själv lite äcklad. (detta svar framkommer, märk väl, inte 
spontant utan efter press från två personer och tre suggererande frågor efter varandra; 
eftersom det Johan här säger är lätt att tänka ut tillför svaret inget till frågan om övergrepp 
eller inte; att det inte tidigare nämnts spontant är väl värt att beakta)  
 
En annan sekvens är följande. 
Fhl: Är det något annat tycker du som du vill ha fram? 
Johan: Inget direkt egentligen. Borde sätta mig ner och tänka på det lite mera.  (Johan har 
inget att addera till det innehåll från hans sida som alla tre personerna i förhörsrummet verkar 
finna rätt tunt.  Den sista meningen ger intrycket att han själv tycker det är tunt.) 
Fhl: Ja.  
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Johan: För när man kommer hit så där så blir det bara, klumpar bara ihop alltihop tycker 
jag.  
Fhl: Men det är inget som hindrar att du funderar sedan efteråt och sen hör av dig igen då. 
Johan: Mm.  
Fhl: Och gör som du gjort tidigare, antecknar särskilt om det  här sexuella tycker jag, som 
jag skulle vilja veta mera om. Om du kommer på något. Gör du inte det så gör du inte det. 
Alltså inte fantisera ihop någonting liksom eller, för det är ju inte bra du vet om man liksom, 
hittar på något. (detta innebär att förhörsledaren vill ha mer material; jag ställer mig dock 
tveksam till metoden som t.ex. skulle kunna innebära att man hämtar material från  
andra personer, från böcker, filmer etc. eller tänker ut sådant som inte inträffat och 
presenterar; det är första gången uppmaning att tala sanning förekommer i förhöret och den 
framstår som väl milt formulerad) 
Johan: Nej jag vill inte och det är inte något speciellt jag kommer ihåg från ? (frågetecknet 
avser antagligen ett ord som inte hörts tillräckligt bra; observera här hur snabbt och 
kategoriskt Johan tar ställning, något som kan innebära att han väl vet eller starkt upplever att 
han inte har några minnesbilder att tillföra utöver det lilla han formulerat i förhöret) 
 
Sid 45-48 
Efter detta ställer förhörsledaren på sid. 45-48  frågor varvid han utgår från sådant  som 
tidigare sagts, agerar hjälpminne åt den förhörde som inte heller här uppmanas att berätta.  
Förhörsledaren kommer även med egna idéer i ledande frågor. Jag skall här förbigå det mesta, 
då jag anser detta sätt att förhöra vara grovt felaktigt och kontraproduktivt.  
 
Den som blir förhörd skall minnas själv och berätta så mycket som möjligt själv. 
Förhörsledaren skall inte agera hjälpminne åt den förhörde. Om den förhörde får berätta en 
gång till så  finns möjlighet att kontrollera om berättelsen och uppgifterna är stabila eller 
fluktuerar. Om det rör sig om påhittade uppgifter så kan det lätt bli så att den förhörde inte 
kommer ihåg vad den förhörde tidigare sagt i tidigare förhör eller i samma förhör.  
 
Förhörsutrymmet borde här i första hand använts till att pröva alternativa hypoteser om 
påverkan från familjen eller andra, om uppkomst av falskt minne, om hämnd och om 
ekonomiska motiv (såvitt  jag förstått har fadern inte gjort rätt för sig ekonomiskt gentemot 
Johan enligt Johan). De alternativa hypoteserna får inget utrymme, ingen prövning, utan kan 
bara anas som en möjlighet då stödet för huvudhypotesen om sexuella övergrepp är svagt. Det 
finns inga hinder för att i polisförhör kritiskt pröva uppgifter och att ingående förhöra kring 
alternativa hypoteser – det är ju vad som bör göras.  
 
På sid. 45 för fhl själv ledande in flera nya idéer.  
- att fadern ”klädde av sig själv” 
- att fadern då ”hade stånd”.  
- att fadern ”tog Johans huvud” 
- att Johan ”vågade inte göra något” 
 
Fhl: Ja. Bad han dig suga av honom eller liksom tog han ditt huvud och, kommer du ihåg det? 
(ledande två-valsfråga) 
Johan: Ja, så var det. Han tog huvudet och tryckte de mot sig så här. (detta är inget som Johan  
tidigare sagt i någon spontan beskrivning; Johan upprepar här väsentligen det andra 
alternativet i två-valsfrågan, så svaret tillför inget i sak. Denna uppgift om att ta huvudet 
återkommer senare i tingsrättens förhör men härrör alltså från förhörsledaren, inte från 
målsäganden.) 
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På sid. 46 agerar fhl hjälpminne genom att påstå sådant som tidigare sagts i förhöret.  
 
På sid, 47 ställer även målsägarbiträdet ledande frågor.  
En intressant sekvens är följande. 
 
Målsägarbiträdet: Okey. Sa du någon ting till honom, du sa att du inte fick luft eller sådant, 
hur reagerade han om du sa någonting? 
(om sonen och/eller fadern sagt saker, vilket är mycket möjligt, så borde detta framkomma i 
spontan berättelse, inte efter suggestion om att minnas något sådant) 
Johan: Han blev förbannad bara och sen 
Målsägarbiträdet: Kommer du ihåg något tillfälle när du sa någonting till honom och 
Johan: ? man vågade inte säga något så mycket, han var, då fick man ju, eller om man sa 
någonting bara så här, typ, bad att inte få göra det till exempel eller något annat så fick man 
ju en smäll istället också blev han fly förbannad och det gick inte att göra så himla mycket 
(observera kombinationen av pedofili med aggression; en kritisk fråga är om Johan här kan 
tänkas beskriva hur fadern är i andra situationer än vid sexuella övergrepp;  det 
som skall ha sagts är tunt och föga speciellt – ”bad att inte få göra det till exempel”) 
 
På sid 48 gör fhl ett konstaterande. 
Fhl: Ja, nu tror jag vi har fått fram det mesta. (Hur kan fhl veta detta? Och hur kan fhl veta 
detta utan att ha ägnat alternativa hypoteser kring uppgifterna något utrymme?)  
Johan: Ja det tror jag. Om inte så kan jag ringa och berätta om  jag kommer på någon 
speciell händelse om ni skulle vilja.  
(efter att Johan nu fått en mängd suggestioner av typ hjälpminne 
eller typ egna idéer från förhörsledaren och i någon mån målsägarbiträdet anger han sig nu 
spontant villig att rapportera  in ytterligare material; jfr med det tidigare avvisande svaret; 
något material har dock vad jag kan förstå inte inkommit till förundersökningen) 
 
På sid 48-50 ställs ledande fråga av fhl. 
Fhl: Hur tror du om att han någon gång filmade eller fotograferade något av det här som du 
har berättat? (ledande fråga) 
Johan: Ja han filmade, aldrig fotografier men filmade gjorde han.  
Fhl: Filmade gjorde han? (upprepar svaret i stället för att följa upp) 
Johan: Ett antal gånger också, kanske någon gång i månaden eller mer sällan. Någon gång 
varannan månad.  
 
Filmningen skall ha skett med en videokamera på stativ. Att detta skall ha skett framkommer 
som svar på en ledande fråga och har inte framkommit i någon spontan beskrivning/berättelse  
från Johan. Några filmer med fadern och Johan har såvitt  jag förstått inte påträffats vid 
husrannsakan.  
 
Sammanfattande bedömning av förhöret är att det ur logisk, utredningsmetodisk och 
källkritisk synpunkt är extremt undermåligt. Förhörsledaren ignorerar alternativa hypoteser 
och bedriver förhöret enligt cirkulär logik, dvs. söker ensidigt föreslå och få fram evidens till 
stöd för den övertygelse han går in med och återvänder till denna genom att undvika andra 
hypoteser och undvika kritisk prövning av uppgifter. Förhörsledaren proklamerar på slutet 
utan kritisk prövning de påståenden som skall beskriva fallet. 
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Förhörsledaren verkar inte alls känna till sådana termer som ”beskriva” eller ”berätta” och 
uppmanar ingenstans den förhörda pojken att berätta. I förhöret saknas från pojken egna, 
spontana beskrivningar (här bortses från svar på ledande etc. frågor) av hur övergreppen 
skulle ha gått till, t.ex. i vilket/vilka rum, i vilka positioner, vilka grepp som tagits, hur 
klädseln hanterats, att videofilmning förekommit, vad som sagts mellan fadern och sonen, 
undvikandebeteenden eller ansatser till sådana, känsloreaktioner m.m.  
 
Det rör sig här om en 18-årig pojke som förhörsledaren inte uppmanar att berätta och inte får 
fram någon berättelse av. Förhörsledaren underlåter ofta att följa upp svar, som borde följts 
upp. På många ställen för förhörsledaren in egna idéer i form av ledande frågor. 
Förhörsledaren underlåter kritisk prövning/motfrågor kring uppgifterna, trots att det bör vara 
förhållandevis lättarbetat med sådan när det gäller en så pass gammal målsägande.  
 
De uppgifter som genom den använda metodiken framkommer från pojken (som även på ett 
par ställen ges möjlighet att i förhöret eller senare komplettera uppgifterna, men inte gör det) 
är få och vaga och av en art som är rätt lätt att tänka ut utan egen erfarenhet. En påtaglig 
motsägelse mellan ett par förhörssekvenser är mycket källkritiskt besvärande. 
Anmärkningsvärt är att några uppgifter, t.ex. att fadern tar i sonens huvud, hur pojken skall ha 
känt sig och uppgiften om filmning, först uppkommer efter ledande frågor. Uppgifter  växer 
fram allteftersom pojken får förslag från förhörsledaren och målsägarbiträdet.  
 
Materialet ger, kritiskt granskat, föga stöd åt en hypotes om sexuella övergrepp då det saknas 
egna berättelser. Däremot är det väl förenligt med en mothypotes om att sådana övergrepp 
inte inträffat. Vad som mer exakt inträffat går inte att bedöma då alternativa hypoteser kring 
påståendena om sexuella övergrepp har ignorerats i utredningsarbetet. Sådana måste 
elimineras om man skall hävda hypotesen om sexuella övergrepp. Något sådant 
elimineringsarbete har inte skett i utredningen, som därmed på utredningsmetodisk nivå bör 
källkritiskt förkastas.  
 
Tingsrättens förhör med Johan Andersson ca augusti 0007 angående misstanke om sexuella 
övergrepp 
Dialogutskriften omfattar 44 sidor plus ett tillägg från senare tillfälle på 3 sidor.  
En viktig omständighet vid granskning av tingsrättens förhör med Johan Andersson är att det 
tidigare utredningsmetodiskt felaktigt genomförda förhöret i frågan om sexuella övergrepp 
kan, för den händelse att anklagelserna är påhittade, ha fungerat som en inlärnings- och 
träningssession för Johan Andersson med diverse tips från förhörsledaren och från 
målsägandebiträdet (något som klart framgår av den här redan kommenterade 
dialogutskriften).  
 
För den händelse att anklagelserna är påhittade kan det även bli problem med motsägelser 
mellan uppgifter i förhören och med tillförsel av nya uppgifter. Har de händelser en 
målsägande talar om inte inträffat så finns inga äkta minnesbilder att utgå från och  
det kan vara svårt att minnas vad som uttalats i ett tidigare förhör. Jag kommenterar här inte 
allt som står i förhörsutskriften utan begränsar mig till en del omständigheter av större 
källkritiskt intresse. 
 
sid. 1-4 
Åklagaren tar upp frågan om varför Johan Andersson inte har berättat om just de sexuella 
övergreppen tidigare och det är möjliga skäl som Johan Andersson nämner, men de är även  
lätta att hitta på.  
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Att Johan Andersson säger sig ha antytt något för sin kusin Roger Karlsson, för ungefär ett 
och ett halvt år sen, är en uppgift som återkommer från polisförhöret. Såvitt jag förstår har 
denne aldrig gjort några observationer av sexuella övergrepp. Att det då och då, i mänsklig 
kommunikation utan sanningskrav, antyds sexuella beteenden som aldrig inträffat är ett 
välkänt fenomen, t.ex. bland skrytande tonårspojkar. Enligt polisförhöret så var Johan 
Andersson och Roger Karlsson då ”ute och drack faktiskt”, ”Och då blev det så att man 
…Dumt och slängde ur sig något”.  
Någon mer preciserad antydan verkar det inte ha varit frågan om. Det kan finnas skäl att 
erinra om att det  mänskliga omdömet och minnet kan påtagligt försämras i samband med 
alkoholkonsumtion.  
 
sid. 4 
Åklagaren frågar vad det var som gjorde att Johan Andersson inte ville berätta för 
psykologen. Därvid uppkommer en källkritiskt viktig upplysning från Johan Andersson. 
 
”…jag vet nån gång när hon börja pressa vill att jag skulle… när hon märkte att det var nåt 
mer (ohörbart) sen vill hon att jag skulle berätta åh sen så…fast jag kände inte nån anledning 
till att berätta…åh då blev det att jag, då blev jag bara förbannad åh så…kom aldrig längre.” 
 
I det efterföljande replikskiftet använder Johan Andersson två gånger uttrycken ”förbannad” 
och ”irriterad” syftande på psykologens agerande.  
 
Svaret pekar på att de uppgifter (obestyrkta av Johan Andersson) som psykologen skrivit ner i 
sitt utlåtande kan ha tillkommit under press, som varit så stark att Johan Andersson blivit 
förbannad. En möjlighet är att Johan Andersson först under press formulerar de massiva 
uppgifterna om misshandel och när han även pressas rörande sexuella övergrepp och inte har 
något att berätta och inte kan hitta på något blir ”förbannad”. Det är möjligt att psykologen 
är det idémässiga upphovet till både omfattande anklagelser om misshandel och anklagelserna 
om sexuella övergrepp från fadern.  
 
Inom vissa behandlarkulturer är historien om den elaka föräldern som orsak till ett barns 
beteende mycket frekvent och suggestioner ges utifrån schablontänkandet i branschen. Även 
sexuella övergrepp antas i behandlarbranschen ofta utgöra orsak till symtom. Det är möjligt 
att det kunde varit i sak mer relevant för psykologen att uppehålla sig vid frågor om 
gäng/kompisar, drogberoende och bristande gränssättning från modern som faktorer i Johan 
Anderssons utveckling. Det Johan Andersson uttalar i det återgivna citatet ger i vart fall 
källkritiskt sett anledning till ett stort frågetecken kring vilken roll psykologen kan ha spelat 
för uppkomsten av de grava anklagelserna mot fadern. De kan ha pressats fram och 
formulerats i psykologsamtalen utifrån psykologens teoretiska förväntan. Svårigheterna att 
senare få fram mer detaljerade beskrivningar än de som finns i det summariska utlåtandet ger 
visst stöd för en sådan tolkning.  
 
sid. 5ff 
Beträffande familjenormer för nakenhet så skiljer sig dessa mycket mellan olika familjer (se 
Friedrich, 1991).  
 
sid. 7 
Här efterfrågar åklagaren vad som hände mellan fadern och Johan Andersson vid det första, 
påstådda sexuella övergreppet.  
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Enligt Johan Andersson gällde att fadern 
”…brukade inte dricka så mycket heller…” 
Det verkar inte som sonen lärt sig sitt drogmissbrukarbeteende av fadern.  
 
Här påstås att fadern ”tryckte mitt huvud emot han”.  
Denna uppgift finns inte i polisförhöret förrän förhörsledaren på sid. 45 ser till att den 
uppkommer genom att föreslå att fadern tog sonens huvud. 
Fhl: Ja. Bad han dig suga av honom eller liksom tog han ditt huvud och, kommer du ihåg det? 
Johan: Ja, så var det. Han tog huvudet och tryckte det mot sig så här.  (upprepar 
förhörsledarens förslag) 
Det verkar här röra sig om inlärning från polisförhöret. 
 
Här påstås även att ”dagen efter så…lotsades han som att ingenting hade hänt istället…jag 
har för mig att han inte sa nånting…” 
Beträffande dagen efter så säger Johan Andersson i polisförhöret: 
”…men då sa han så här att, påpekade han så här och höll på att säga att jag var bög dagen 
efter och sånt där och hur jag kunde göra så och bla bla bla.” 
En tydlig motsägelse uppkommer kring vad som hände dagen efter. Som redan framgått 
uppkom även en motsvarande motsägelse inom själva polisförhöret.  
 
När åklagaren ber Johan Andersson berätta hur övergreppen går till 
så är det enda som spontant kommer en vag antydan: 
”…att jag får suga av honom” 
 
sid. 9 
Enligt Johan Andersson skall fadern ha anmält någon för innehav av barnpornografi.  
 
Här uppger Johan Andersson att fadern under tiden han bodde hos denne hade ”en jäkla 
massa” kvinnor, vilket indikerar faderns sexuella preferenser.  
 
sid. 10 
Här uppger Johan Andersson övergreppens frekvens till ”en gång per vecka kanske, en gång 
varannan vecka…(ohörbart) det är svårt å säga, det kunde dröja längre också beroende 
på…ibland kunde det gå två gånger på vecka också så att…jag vet inte (ohörbart) hur 
ofta…” 
Det är något anmärkningsvärt att Johan Andersson inte här hänvisar till att frekvensen kunde 
vara beroende av om fadern hade en relation med en kvinna eller inte.I polisförhöret uppgavs 
frekvensen mer monotont ligga vid ”någon gång per vecka” 
 
sid. 11 
Här finns nya uppgifter om ett flertal platser i huset där övergrepp skulle ha ägt rum. 
”…det var på massa jäkla å eller…olika ställen i huset så sätt men…” 
Det nämns  ”I vardagsrummet”, ”Hallen”, ”Badkar, i sängen”. 
 
En ny uppgift är även  
”…å sen tog han bara min hand under täcket å la den där…på honom” 
 
sid. 12 
Här fortsätter föregående uppgift och tydliggörs. 
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”Eh…jag runkade av honom då (ohörbart)” 
I polisförhöret sid. 41 kommer förhörsledaren med frågan 
”Att du fick runka av honom helt enkelt?” och det ges där ingen annan betydelse än att det 
skett genomatt ”suga av”.  
Uppgiften om att runka av fadern med handen är helt ny och förekommer ingenstans i 
polisförhöret. Beteendet täcks inte heller av åtalspunkten 1, som anger ”orala samlag”.  
 
sid. 13 
Här finns en ny uppgift från Johan Andersson om att han skall ha genomfört avsugningar 
självmant. 
”Jag tror nog helt ärligt att jag gjorde det självmant alltså att jag märkte när han ville att jag 
skulle göra det å…” 
 
sid. 14 
Här bekräftas den nya uppgiften på sid. 13.  
 
sid. 15 
Även här finns en ny uppgift.  
Johan Andersson hävdar att fadern skulle ha sagt 
”…å du, du å Nils skulle passa bra ihop sa han…”! 
 
sid. 16 
Här uppger Johan Andersson att det kan röra sig om totalt fem gånger som fadern fick 
utlösning. När åklagaren frågar om vart utlösningen tar vägen så bli svaret 
”I munnen blir det väl…” 
Den språkliga osäkerhetsmarkören ”väl” kan tyckas onödig då 
detta är något som Johan Andersson borde ha ett klart minne av om de ovanliga händelserna 
inträffat.  
 
sid. 17 
Här finns en ny uppgift om att de sexuella övergreppen skulle ha 
fortgått efter det att fadern träffat Birgitta.  
”Ja under tiden som hon inte bodde där så…var det som vanligt…men sen när hon flytta dit 
så…avslutades alltihopa…” 
 
sid. 21 
Åklagaren tar här upp frågan om ”är det här verkligen riktigt sant det du berättat idag?” 
Frågan om att tala sanning bör tas upp och betonas i början av det första polisförhöret, inte 
först vid slutet av åklagarens förhör med målsäganden.  
 
sid. 24 
Här presenterar Johan Andersson en ny uppgift om ett sexuellt övergrepp under den tid som 
gick innan faderns flickvän Birgitta flyttat in.  
”Det var när jag å pappa hade vart uppe å sen skulle hjälpa… Birgitta å flytta i ordning 
eller…ja… flytta i ordning hennes möbler uppe i hennes lägenhet å slänga det som hon inte 
skulle 
(ohörbart)…ja pappa hittade många saker som han inte ville att Birgitta, Birgitta skulle 
ha…onödigt mycket kläder sånt…(ohörbart) slänga halva lägenheten…sen packade vi in 
halva lägenheten i bussen…sen åkte…vi hem till oss å då kommer jag ihåg att vi satte oss i 
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soffan sen…båda var trötta å då ville han att jag…då tog han tag i huvudet å ville att jag 
skulle…jag (ohörbart)” 
Denna i anslutning till flyttning påstådda händelse var tydligen inget som Johan Andersson 
kunde erinra sig i polisförhöret, där han t.ex. på sid. 41 på frågan om han kommer ihåg den 
”sista gången det hände” svarar ”Nej det gör jag faktiskt inte.  ” Att hjälpa till vid flyttning av 
faderns flickväns bohag är en från vardagslunken rätt avvikande händelse i minnet och borde 
funnits väl tillgänglig även vid polisförhöret och därmed även den påstått associerade 
övergreppshändelsen. Sannolikheten att Birgitta inte själv var med och bestämde vad som 
skulle slängas och sannolikheten att flyttarbetet avslutades med ett sexuellt övergrepp bör 
man nog fundera över.  
 
sid. 26 
Här framgår av Johan Anderssons långa redogörelse på mer än en halv sida hur talför han kan 
vara om annat än de påstådda sexuella övergreppen och den påstådda misshandeln.  
 
sid. 28-29 
Johan Andersson framför här förklaringar till att han inte tidigare berättat om de påstådda 
sexuella övergreppen. Han nämner sådant som att han kanske inte skulle blivit trodd, skulle 
behöva skämmas eller få stämpel. Det är förstås möjligt att uppleva det så. 
Men såvitt framgår av dokumentation (tidigare redovisade exempel ur målsägandens 
beteenderepertoar) har Johan Andersson på eget initiativ gjort sig skyldig till många 
kriminella aktiviteter, som borde ha mycket större skam-faktor än att ha blivit utsatt för 
sexuella övergrepp av fadern, t.ex. hotat flickor med våldtäkt och gruppvåldtäkt.  
 
sid. 30 
Försvararen frågar här kring att Johan Andersson inte berättat om  
övergreppet vid flyttningen av Birgittas grejer i samband med polisförhöret.  Vid 
polisförhöret hade Johan Andersson påtagliga svårigheter att komma upp med mer konkreta 
uppgifter och svarade på frågan om han kom ihåg den sista gången det hände 
”Nej, det gör jag faktiskt inte”.  
Här ger Johan Andersson följande rätt anmärkningsvärda (källkritiskt suspekta och 
egendomliga) förklaringar. 
 
Johan: ”Det är mycket som…om du läser… så har jag inte berättat så mycket till polisen 
överhuvudtaget för jag ville se att det går till tingsrätt först överhuvudtaget…(ohörbart) för 
det är bara jobbigt att sitta å snacka då om du…hur det än är…så att det är som jag prata om 
med…FF (förhörsledaren)…det tog säkert…. två timmar å prata å ändå så var det så pass lite 
så jag tycker det är så pass jobbigt att prata om…så att…jag vill inte prata om det.” 
Försvarsadvokaten: Höll du inne med vissa saker då när  du, när du sa polisen (ohörbart)? 
Johan: Ja det gjorde jag. (ett mycket anmärkningsvärt svar) 
 
Det är svårt att vid läsning av dialogförhöret kring sexuella övergrepp som polisen gjorde 
uppfatta Johan Anderssons agerande på det sätt han  här beskriver. En allmän princip kring 
lögner är att en lögn ofta kan kräva ytterligare en eller flera lögner för att täcka upp problem 
som den första lögnen ger upphov till. Det är en möjlig tolkning att det är vad vi ser här. En 
jämförelse med exakt vad som står i polisförhöret att Johan Andersson sagt kan 
rekommenderas. Han har där stora svårigheter att berätta något konkret. 
 
Försvarsadvokaten förhör sig även om den nya uppgiften att Johan Andersson påstår sig ha 
runkat av sin far med handen.  
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Försvarsadvokaten: Det är också en uppgift som jag inte hittar i den…när du hör… 
Johan: Jag har inte nämnt alla heller…jag har både sagt till  MM  
(målsägandebiträdet) nu att…att jag kommer att berätta mera sen…om jag vet att det blir 
rättegång… 
Försvarsadvokaten: Ja. 
Johan: …annars så känner jag att varför skulle jag hålla på å sitta å må dåligt å berätt, 
berätta en sak å bara må dåligt utav det…(ohörbart)…då kan jag lika gärna skita i det.  
 
Källkritiskt sett ligger det nära tillhands att misstänka att de inte minst logiskt underliga 
svaren är efterkonstruktioner/lögner för att förklara tillägget av en helt ny uppgift som 
dessutom faller utanför åtalspunktens precisering av övergreppen till att gälla ”orala samlag”. 
Det har aldrig funnits behov av uppgiften då den faller utanför åtalet, eftersom den inte fanns 
med i polisförhöret på vilket stämningsansökan bygger.  
 
sid. 32 
Här hävdar Johan Andersson att han inte varit frivilligt hos fadern och Birgitta och övernattat 
under sportlovet så där fyra, fem dagar, som fadern påstår. Men han medger att han varit med 
fadern på en motormässa i Gävle efter att han flyttade från fadern.  
 
sid. 33 
Johan Andersson förklarar att han följt med på motormässan genom att hänvisa till den 
respekt han har för fadern.  
 
sid. 34-35 
Enligt yttrande från socialtjänsten 0006-04-14 gäller följande: 
”Johan är ovillig att tala om tiden när  han bodde hos fadern men uppger att han inte varit 
utsatt för sexuella övergrepp, något som framkommit att modern och övriga familjen varit 
oroliga över.” 
Försvarsadvokaten refererar till detta och Johan Andersson bekräftar att han sagt så. Hans 
förklaring är nu 
”(ohörbart) det ville jag inte bara för jag skäm, skämdes över det” 
 Det kan förtjäna att påpekas att det inte finns något som säger att  en i tid senare uppgift 
skulle vara mer korrekt än en tidigare. Som tidigare påpekats har Johan Andersson mängder 
av annat beteende på hans eget initiativ att skämmas över. Frågan är väl  i vilken utsträckning 
som han är kapabel att skämmas.  
 
sid. 39 
Här ställer försvarsadvokaten en fråga om faderns penis. 
Försvarsadvokaten: ”…märkte du något speciellt hur pappa såg ut…man ser ju på olika sätt 
den är ibland sne, ibland krokig…var det nåt speciellt med pappa?” 
Johan: Den var lite…eh jag har inte lagt på minnet…äh jag har ingen aning, jag har ingen 
aning. 
Försvarsadvokaten: Det var inget som du märkte nåt konstigt? 
Johan: Nää. 
 
Det är inte känt för mig om det är något speciellt med faderns penis. Oavsett hur det förhåller 
sig med det så är svaret ”jag har ingen aning” anmärkningsvärt, då Johan ett rätt stort antal 
gånger, för den händelse övergreppen ägt rum, förutsätts ha sett faderns penis och därmed bör 
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ha en ”aning”. Exempelvis kunde han svarat att han sett den, men inte uppfattat eller inte 
minns något speciellt.  
 
sid. 39-40 
Johan Andersson säger här på fråga att han ”tror” att det sista övergreppstillfället var när han 
och fadern hade hjälpt faderns flickvän Birgitta att flytta. Enligt polisförhöret så säger sig 
Johan Andersson inte minnas det sista tillfället och redovisar inte något tillfälle i samband 
med någon flyttning.  
 
Extra förhörsutskrift, senare förhörstillfälle (separat paginerade 3 sidor) 
sid. 1 
Här medger Johan Andersson att han bott hemma hos fadern under sportlovet och med 
hänvisning till minnen hos andra i familjen. 
”…det var nåt som jag inte själv kommer ihåg egentligen…”. 
 
sid. 2 
Rättens ordförande konstaterar att 
”Det var alltså motormässan först åh sen var det sportlovet…det var i ett svep dom 
sakerna?” 
Johan: Ja.  
 
sid. 3 
Det framgår att Birgitta bodde hos fadern när Johan bodde där under sportlovet. 
 
Det faktum att Johan Andersson några få veckor efter att den 19 jan 0004 ha flytt från fadern 
till modern besöker fadern, åker på en motormässa med honom och bor hos honom i flera 
dagar talar psykologiskt emot att det skulle ha skett en stor mängd misshandel och våldtäkter 
under ett par år närmast dessförinnan. Undvikandebeteende är naturligt och vanligt i samband 
med obehag och trauman. Om de påstådda övergreppen på Johan mentalt konstruerats senare, 
kopplat till ökat drogberoende och/ eller uppkommit som en effekt av förväntningar och press 
under utredningsarbete med personal på utredningshem, psykolog, socialtjänst och polis under 
de sista månaderna 0004, så ter sig Johans umgänge med fadern efter att han bytt boende rätt 
naturligt.  
 
Socialtjänsten konstaterar i sitt yttrande 0006-04-14 (FU, sid. 13): 
”041016  Placeras Johan på utredningshemmet X-gården. Under utredningen som genomförs 
börjar Johan tala om hur han haft det hemma hos fadern.” (min understrykning) 
Se även tidigare citerat uttalande av Johan i tingsrätten enligt vilket han utsattes för ”press” av 
psykologen.  
 
Det kan vara viktigt att uppmärksamma tidsförhållandena för uppkomst av de omfattande 
övergreppsanklagelserna. Johan har ju inte i förhören sagt sig ha svårt att tala om faderns 
påstådda misshandelsbeteenden. Johans omfattande och generaliserande påståenden om dessa 
dyker dock inte upp i nära anslutning till att han lämnat fadern den 19 januari 0004 och han 
återvänder bevisligen till fadern i samband med motormässa och sportlov kort efter. Inte 
förrän i samband med utredningsarbete (märk väl – utredningsarbete) oktober 0004 börjar 
påståenden om misshandel dyka upp. En möjlig tolkning av detta sakförhållande är att 
påståendena om misshandel skapas i samband med utredningsarbetet och att vissa 
förväntningar rörande sexuella övergrepp kan ha riktats mot Johan. En annan tolkning kan 
vara att det kan avleda uppmärksamheten från ett drogberoende och även ge fördelar att rikta 
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anklagelser mot fadern. Dock kom sådana förväntningar även från modern och socialtjänsten. 
De kan ha givit som resultat de uttalanden som Johan gör i polisförhör angående misstanke 
om sexuella övergrepp den 16 februari 0007.   
 
Sammanfattningsvis finns det ett flertal källkritiska problem och anledningar att avvisa de 
påståenden som Johan Andersson gör om sexuella övergrepp från fadern. En del av dessa 
anledningar till stor skepsis har inledningsvis redovisats i  detta yttrande, t.ex. det rådande 
konfliktklimatet med familjekonflikter, relationskonflikt mellan föräldrarna och ekonomisk 
konflikt mellan fadern och sonen, faderns uppvisade heterosexuella preferenser och 
beteenden, faderns uppvisade attityd till barnpornografi och till homosexualitet. Vidare har 
påvisats att drogmissbruk, penningbehov, ljugande, kriminalitet och demoralisering ingått i 
Johan Anderssons beteenderepertoar. Förväntningar och press från omgivningen i riktning 
mot sexuella övergrepp har förevarit. Polisförhöret rörande misstanke om sexuella övergrepp 
har utredningsmetodiskt sett genomförts på undermåligt sätt och utan beaktande av alternativa 
hypoteser.  
 
Vid tingsrättens förhör med Johan Andersson uppkommer som framgår av dialogutskriften ett 
flertal nya uppgifter och motsägelser i förhållande till uppgifter i polisförhöret.  
Liksom i polisförhöret uppvisar Johan Andersson avsevärda svårigheter vad gäller mer 
självständig, konkret och detaljerad beskrivning kring övergreppssituationer. Några av de 
förklaringar som Johan Andersson ger till vad han tidigare uttalat eller inte uttalat framstår 
som anmärkningsvärda och inger källkritisk skepsis. Det är t.ex. svårt att vid läsning av 
polisförhöret kunna förstå att han skulle ha hållit inne med beskrivningar av sexuella 
övergrepp i samband med polisförhöret. Att Johan Andersson besöker och bor hos fadern kort 
efter en period med ett par år av påstådd misshandel och påstådda våldtäkter inger skepsis, då 
undvikandebeteende skulle framstått som mer naturligt. Att han säger sig ha blivit utsatt för 
press av psykologen i samband med utredningsarbete är även det en viktig källkritisk 
omständighet. 
 
Även familjens och socialtjänstens suggestioner kring sexuella övergrepp från fadern på 
Johan Andersson utgör en viktig källkritisk omständighet.  
 
Den sammanfattande källkritiska bedömningen är att det föreligger ett mycket omfattande 
källkritiskt kluster, dvs. en stor mängd sakliga grunder, att misstänka att påståendena 
om sexuella övergrepp genomförda av Lars Andersson mot sin son Johan Andersson är 
felaktiga.  
 
 
Utsagor relevanta för bedömning av åtalspunkt 2, dvs. grov fridskränkning 
(misshandelsbeteenden) 
I brev från Lars Anderssons advokat BB till polismyndigheten 0007-07-15 (finns i FU), så 
medger Lars Andersson att han vid tre tillfällen, det senaste i februari 0000, givit sonen Johan 
en örfil. Tidsangivelsen är förmodligen skrivfel, då den sista örfilen bör ha ägt rum januari 
0004. De andra två örfilarna skall enligt fadern ha skett under 0003.  
 
Frågan är om det föreligger hållbara belägg för andra beteenden av Lars Andersson, som 
skulle kunna anses som misshandel i termens allmänna språkliga betydelse (jag tar här inte 
alls ställning till vad som kan vara lämpliga juridiska beteckningar).  Jag försöker framlägga 
uppgifter i kronologisk ordning.  
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Enligt yttrande från socialtjänsten 0006-04-14 har socialtjänsten en notering daterad 0004-10-
03 i samband med placering på ungdomsboende i X-stad. Där framgår bl.a. följande: 
 
”Johan berättar upprört att han haft det jobbigt hos fadern och att det var ett helvete att bo 
där. Han uppger att fadern slagit honom. Utredare försöker få veta mer men Johan uppger 
att allt är ju redan berättat för Socialtjänsten tidigare.”  (min understrykning) 
 
Uppgiften att fadern slagit honom är inte preciserad på något sätt och skulle kunna avse de tre 
örfilar som fadern vidgår. Att Johan Andersson inte har något preciserat att säga verkar vara 
ett genomgående tema i både det material som gäller påståenden om sexuella  övergrepp och 
det som gäller påståenden om misshandel. En möjlig tolkning av detta är att han inte har 
något preciserat att säga, därför att det han antyder inte inträffat.  
 
I ett kort psykologutlåtande från Socialbolaget 0004-11-27 som inte haft som syfte att utreda 
frågor om övergrepp (utan psykisk hälsa och behandlingsbehov) refereras till påstådda 
uttalanden av Johan  Andersson. Det framgår inte att referaten skulle vara bestyrkta av Johan 
Andersson och inte heller verkar fadern ha givits möjlighet att systematiskt replikera på  
anklagelserna. På vad sätt referaten rimligt säkerställts eller om de utgör fria, och därmed 
felbemängda anteckningar och/eller minnen från psykologen framgår inte. Det anges inget 
syfte med utlåtandet och inget sägs om vilka urvalsprinciper (principer för inval och bortval 
av material) som tillämpats. Inspekterar man innehållet i detta utlåtande utan angivet syfte 
eller frågeställningar så är det uppenbart att det i huvudsak består av en samling anklagelser 
från Johan Andersson mot fadern, dvs. det är uttryckt i klassisk källkritisk terminologi frågan 
om en starkt tendensiös framställning till nackdel för fadern. Johan Anderssons egna 
beteenden och   beteenden gentemot andra är inget som tas upp i utlåtandet. Påståenden kring 
misshandel finns i det andra textstycket som oavkortat innehåller följande text: 
 
”Johan har i samtalen berättat att han i nästan fyra års tid har varit utsatt för fysiska och 
psykiska övergrepp av sin far Lars Andersson. Johan har, spontant och utan ledande frågor, 
givit en detaljerad beskrivning av de kränkningarna och misshandeln hans pappa utsatte 
honom för då han bodde hos honom efter föräldrarnas skilsmässa. Johan beskriver tiden på 
faderns gård som ett fängelse dit han aldrig fick ta några kompisar. Enligt Johan var fadern 
ständigt aggressiv och använde dagligen fysiskt våld. Johan beskriver att han ofta blev 
slagen: i ansikte och huvudet; med knytnävar, en stol eller fjärrkontrollen. Han blev sparkad i 
magen och ryggen. Han blev sparkad nerför en trappa eller kastad in i en vägg. Johan säger 
att  han brukade lägga sig ner på golvet i hopp om att fadern skulle sluta slå men han bara 
fortsatte. ” 
 
Granskar vi det här textstycket så är det uppenbart att inget sägs om uppkomstfaktorer, dvs. 
vad är det som sker före fadern påstås slå, sparka etc. Det är även uppenbart att inget sägs om 
omedelbara konsekvenser eller mer varaktiga/långtida konsekvenser av våldet, t.ex. 
uttalanden om smärta, om blåmärken, om blodvite, om kroppsliga känningar i dagar och 
veckor. Det kan även anmärkas att Johan här använder generaliseringar såsom ”ständigt”, 
”dagligen” och ”brukade”, något som ofta utmärker fabuleringar. Psykologens bedömning 
att det rör sig om ”en detaljerad beskrivning” har inte täckning i sak i det refererade 
materialet. Med tanke på utlåtandets starka tendens att framföra anklagelser mot fadern så kan 
det inte förmodas att psykologen skulle ha underlåtit att notera sådana om de funnits i 
uppgiftsmängden.  
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Det finns även ett enda uttalande om misshandel i det tredje textstycket, där Johan påstår sig 
ha blivit förhörd av fadern.  
”Johan säger att han var osäker på vad han skulle svara och blev det fel fick han stryk.” 
Här finns en vag antydan om uppkomstfaktorer, men termen ”stryk” är icke på något sätt 
preciserad.  
 Psykologen talar i papperet om ”trovärdigt intryck”, ”starkt intryck av att vara självupplevt” 
och ”Johans trovärdighet” och sammanblandar därvid sin egen subjektiva upplevelse med de 
refererade, påstådda uppgifterna. Tvärtom finns som påvisats flera besvärande källkritiska 
omständigheter i och kring Johans uttalanden. En omständighet som inte alls framgår av 
texten är det ekonomiska konfliktklimat som nämns i skrivelsen från advokat BB 0007-07-15 
(finns i FU). Där står 
”…att Johan efter det Lars satt in 9 000 kr på hans konto, ringt Lars 10-15 ggr och hotat med 
att anmäla honom till skattemyndigheten för svartjobb och till polisen för misshandel om han 
inte fick resterande 21 000 kr för mopeden” 
En möjlig, närliggande tolkning är att Johan i anklagelserna inför psykologen och senare i 
polisförhör verkställer det hot som fadern uppger sig ha uppfattat. Det är möjligt, särskilt i 
relation till Johan Anderssons av olika källor påtalade bristande moralutveckling. att 
anklagelserna är en hämnd för uteblivna pengar från fadern. En annan pådrivande faktor 
skulle kunna vara behov av pengar till skulder, droger etc., som skulle kunna täckas genom 
skadestånd vid fällande dom. Själva spelsituationen bör vara attraktiv för någon utan 
moraliska skrupler, då den som anklagar falskt antingen vinner eller inte får något och inte 
behöver betala något vid friande dom. Insatsen består av förhör med polis och i domstol.  
 
I anmälan från X-stads socialnämnd 0004-12-11 hänvisas till bifogat psykologutlåtande, som 
kommenterats ovan. Det enda som uppges i konkret riktning av misshandel därutöver är att  
”Johan har uppgett till utredare att han har kroppsliga ärrbildningar efter våld från fadern.” 
Inget sägs om hur detta påstådda våld som medfört påstådda ”ärrbildningar” skulle ha gått 
till - tidpunkt, plats etc. och inget sägs om att någon läkare gjort bedömningar. Med tanke på 
att Johan själv ägnat sig åt våldsbeteenden, bl.a. slagsmål, i andra sammanhang, så finns 
alternativa förklaringar att överväga till eventuella spår av våld på Johans kropp. Temat om 
ärrbildningar återkommer inte senare i materialet och kan därmed vara något Johan sagt och 
senare glömt av att han sagt. Dokumentation av ärrbildningar saknas helt i materialet och 
temat faller därmed.  
 
I en odaterad utredning från Socialbolaget AB med utredningsperiod 17 okt till 20 dec 0004 
uppges modern ha sagt ”att hon aldrig har sett den fysiska misshandeln mot barnen”.  Johan 
är ett av barnen. Av samma odaterade utredning (och som även i all sin källkritiska 
undermålighet saknar t.o.m. namn på utredare) framgår även följande beskrivning av den 
påstådda misshandeln: 
 
”När Johan bodde hos sin pappa bråkade de och slogs med varandra ofta. Johan har berättat 
att Lars slog honom rejält så fort pappan ansåg att han hade gjort någonting fel. Enligt 
Johan blev han bl.a. nersparkad för trapporna och slagen i ansiktet.”  
 
Detta är jämfört med psykologutlåtandet färre vaga påståenden och delvis samma. Källkritiskt 
intressant är uppgiften ”slogs med varandra ofta”. Den finns inte alls med i  
psykologutlåtandet och saknas i polisförhöret.  
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En källkritiskt viktig uppgift är den som finns ifrån Socialbolaget AB utredning den 28 
december 0004. Enligt uppgift på sid. 14 i denna skall följande ha sagts av Johan Andersson 
till källan Sonja. 
”Han berättade bl.a. att han vid ett tillfälle blivit slagen av sin pappa.” (min understrykning) 
Denna upplysning och hela sidan har tillsammans med stora mängder av uppgifter om vad 
Johan Andersson haft för sig censurerats bort av socialtjänsten vid utlämning av utredningen 
till polis och åklagare. Uppgiften innebär att Johan Andersson kan ha berättat en version till 
Sonja och en annan till psykologen och polisen, inte särskilt ovanligt som mänskligt fenomen. 
Vad gäller versionen till Sonja kan det ha saknats motiv att överdriva uppgifterna om hur 
mycket han blivit slagen. Inför psykolog och polis kan det ha funnits såväl motiv som 
förväntanstryck.  
 
Även sid. 11 i den 16-sidiga utredningen har bedrägligt  censurerats bort. 
Där står t.ex.  
”Ibland har personal haft svårt att urskilja vad som har varit sant och vad som inte har varit 
sant av det som han har berättat. Personal upplever att han vill testa oss och se vad vi anser 
om det.” (mina understrykningar) 
 Denna bedömning utgör en varning vad gäller sanningshalten hos Johan Anderssons 
uppgifter som rättsväsendet inte borde få veta om enligt socialtjänstens syn på saken. Att man 
anser sig veta bäst och vill manipulera fram de rätta domstolsbesluten är en gammal svårbotad 
sjukdom hos socialtjänsten och dess till domstol ingivna utredningar. Att på detta sätt 
undergräva rättssäkerheten är ett mycket grovt och klandervärt beteende.   
Till förfalskningsoperationen hör att det ö.h.t. inte syns i den censurerade versionen i 
förundersökningen att sid. 9-16 helt saknas. Det verkar som om det inte funnits mer än 8 
sidor. Det saknas bedrägligt upplysning i socialtjänstens följebrev 0005-12-17 om att sid. 9-16  
existerat och de argument som anförs för sekretessläggning är inte hållbara.  
 
Polisförhör med Johan Andersson 0004-12-21 angående misstanke om grov fridskränkning 
Förhöret föreligger i sammanfattningsprotokoll på 7 sidor och anges inte bestyrkt på något 
sätt. Socialsekreterare Kristina Davidsson anges ha bestyrkt Johan Anderssons identitet och 
anges ha suttit med under förhöret även om hon inte anges som förhörsvittne. Detta kan 
innebära ett förväntanstryck från socialsekreteraren om att rikta anklagelser mot fadern. 
Tidigare av mig redovisad analys av utlåtandecensur från Davidssons sida har påvisat att hon 
agerat partiskt till förmån för Johan Andersson. En iakttagelse som jag gjort i ett antal fall är 
att socialtjänsten har förespeglat någon belöning om ett barn/tonåring ställer upp vid ett förhör 
och säger det som socialtjänsten vill höra – det har till och med förekommit fall med avslöjad 
förträning. En del sådana fall framgår av dokumentationen, andra fall har dolts innan 
tillvägagångssättet framkommer på något sätt, t.ex. under ed i domstol. Frågor borde ställts i 
detta fall.  
 
Förhörsledaren är densamma som förhörsledaren i det kommenterade polisförhöret från 0007-
02-16 rörande misstanke om sexuellt övergrepp. Källkritiskt sett, med tanke på hur extremt 
undermåligt ur utredningsmetodisk synpunkt som det senare förhöret var i sitt genomförande 
så är det högst sannolikt att det drygt två år tidigare genomförda förhöret inte var bättre 
genomfört, snarare sämre. Dessvärre kan t.ex. förutsättande, ledande frågor, förslag, att agera 
hjälpminne åt den förhörde osv. försvinna i redigeringen.  Motsägelser och underliga 
uppgifter kan också redigeras bort. Att utredaren struntat i att pröva alternativa hypoteser eller 
åtminstone en mothypotes syns dock även i ett sammanfattningsprotokoll. I detta avseende 
har de två förhören genomförts på samma felaktiga sätt. En hel del som står även i det första 
förhöret kan ha tillkommit på förhörsledarens förslag, vilket är vanligt enligt min erfarenhet 
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av  undermåligt genomförda förhör. Det bevisligen undermåligt genomförda andra 
polisförhöret blir här en stark saklig grund för att förkasta innehållet i det första polisförhöret 
liksom det obestridliga faktum att alternativa hypoteser inte prövats, t.ex. att anklagelser 
riktas mot fadern som del i en familjekonflikt eller som hämnd eller för att få loss ett 
skadestånd, när fadern inte  velat betala det som Johan ansett att han var skyldig.  
 
Sammanfattningsprotokollet för polisförhöret 0004-12-21 innehåller en hel del som inte har 
med misshandel att göra och en hel del som ligger före starten av den av åklagaren 
angivna tidsramen (januari 0001 till 19 januari 0004) för åtalspunkten grov fridskränkning. 
Det är åtminstone för mig oklart av förhörstexten om en del uttalanden tillhör åtalspunktens 
tidsram eller inte, då inga tidsangivelser görs för en del uppgifter.  
 
På mitten av sid. 33 anges vagt 
”Då  fick jag stryk av pappa för att jag hade dåliga betyg.” 
 
På sid. 34 står 
”Då kunde han säga ´Fan, du höjer inte rösten till mig´ och så ge mig en rak höger i stället.” 
 
”…om jag inte hade diskat när han kom hem. Då gav han mig en smäll så att jag flög av 
stolen, gjorde han. ” 
”…han kunde sparka mig och allt möjligt när jag låg ner” 
”Då fick jag en höger som spräckte hela läppen. Då fick jag gå 
och säga i skolan att jag varit i slagsmål. Du kan ju fråga mina kompisar hur ofta jag sagt 
det, det var nästan en gång i veckan som jag hade blåmärken och annat efter att ha fått stryk 
av pappa. Det var minst en gång i veckan.”  
 
I det sista citatet dyker en konsekvens (blåmärke) upp. Sådana anges dock ofta på förslag av 
förhörsledare har jag iakttagit i dialogförhör. Lägg också källkritiskt märke till de 
generaliserande, monotona uttrycken ”nästan en gång i veckan” 
respektive ”minst en gång i veckan”. Kan antyda fabulering.  
 
Sid. 35 
”Så körde han igenom tunneln under järnvägen och där fick jag en knytnäve för han var ju 
skitförbannad då. ” 
Här finns situationen runt och föregående förlopp angivna (se texten i protokollet). Det verkar 
dock vara frågan om en av de tre av fadern medgivna örfilarna. Det är källkritiskt intressant 
att en rimlig förloppsbeskrivning finns runt just en händelse som faktiskt bör ha inträffat, men 
som inte finns kring en mängd andra av Johan påstådda våldshändelser.  
 
”Ibland fick jag mer och ibland mindre stryk. Jag kunde bli nersparkad från trappan och sen 
jagade han mig till stenmuren. Han slog en stol i ryggen en gång. Han slog mig så jag for av 
stolen. Jag blev ju alltid rädd, jag visste inte varför han slog mig.” 
 
Som framgår finns  här dels generaliseringar först och beträffande stol-händelsen inte samma 
tydliga förloppsbeskrivning som kring slaget i tunneln ovan. Därefter följer generaliseringar i 
den sista meningen.  
 
Sid. 36 
”Man lärde sig att inte säga emot honom. Gjorde man det så fick man bara mer stryk…” 
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Detta är ett generaliserande uttalande utan förloppsbeskrivning 
kring någon händelse.  
 
”Ibland körde jag ju omkull på mopeden och det blev kanske en repa på den, då fick jag stryk 
för det.”  
 
Observera generaliseringen. Det kan verka som om Johan inte fick 
tillsägelser utan regelmässigt uppfostrades genom slag.  
 
”Om jag inte gjort allt jag skulle så fick jag en  spark för det. 
För minsta sak, för allting. Det kvittade vad jag gjorde.” 
Observera den omfattande generaliseringen även här.  
 
Sammanfattande kan konstateras att det första polisförhöret som framgått innehåller föga 
konkretion rörande den påstådda misshandeln. Den påstått ”detaljerade beskrivning” som 
påståtts existera enligt psykologen går inte alls att återfinna här i vart fall.  Det ligger nära 
tillhands att misstänka psykologen för  desinformation. Det finns även anledning till 
källkritisk skepsis då förhöret bedrivits utan beaktande av alternativa hypoteser och då det 
genomförts av en förhörsledare som agerat utredningsmetodiskt undermåligt enligt 
dialogutskriften av det andra polisförhöret. Vidare har socialsekreterare varit inblandad i 
samband med förhöret med t.ex. möjlig förväntanseffekt. Den förhörde kan även ha varit 
angelägen om att avleda uppmärksamheten från ett drogmissbrukar-syndrom på vilket 
det finns stora mängder indikationer i materialet.  
 
Förhöret har även genomförts med en part i en ekonomisk konflikt som uttalar sig om andra 
parten. Det saknas bestyrkande av sammanfattningsprotokollet från målsäganden. Det finns 
alltså flera starka grunder för att källkritiskt förkasta det första polisförhörets uppgifter.  
 
Tingsrättens förhör med Johan Andersson ca augusti 0007 angående misstanke om 
misshandel (domen är daterad 0007-08-18) 
 
Förhöret har dialogutskrivits och omfattar 39 sidor. Det mest anmärkningsvärda med 
förhörstexten är att ytterst lite text på denna mängd sidor gäller misshandelsbeteende hos 
fadern. Däremot har det, särskilt genom åklagarens sätt att rikta frågor, producerats en stor 
mängd text som är irrelevant för åtalspunkten på grund av att den gäller andra beteenden och 
händelser från faderns sida eller händelser långt tillbaka i tiden som rimligen är preskriberade. 
Det rör sig här mycket om en argumentum ad hominem-strategi från åklagarens sida, att 
antyda att fadern är en ”knöl” i stället för att eftersträva att ta fram konkreta evidens för att 
göra påståenden om misshandel.  
 
På sid. 13 i utskriften framgår hur tingsrättens ordförande befogat avbryter åklagaren och 
försöker få denna att koncentrera sig på påstådda specifika gärningar och dessutom påtalar 
ordföranden frågan om preskription.  
 
På sid. 23 ingriper tingsrättens ordförande åter igen befogat mot åklagarens sätt  att driva 
förhöret och efter att utrymme ägnats händelser kring julgransförsäljning (som inte har med 
åtalet att göra).  
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En hypotes kring åklagarens anmärkningsvärda förhörsbeteende är att åklagaren har föga att 
ta fram i sak och söker lösa den situationen genom allmän, irrelevant knölargumentation 
(argumentum ad hominem/personargument) gentemot fadern.  
 
Mycket anmärkningsvärd är den motsägelse som uppkommer mellan Johan Anderssons 
påståenden om stora mängder misshandel från fadern och att Johan Andersson har så få och 
vaga uppgifter  om den påstådda misshandeln att anföra i förhör. Detta är en inbyggd 
motsägelse i Johan Anderssons berättande. Men Johan Andersson avviker gärna och 
utförligare in på olika andra teman som innebär klander av fadern.  
 
Det lilla som finns i förhörstexten angående misshandel inom åtalspunktens angivna tidsram 
verkar vara följande (tidsangivelserna är ibland oklara). Många av Johan Anderssons 
uttalanden kommer efter förutsättande och ledande påståenden från åklagaren. Att  som 
åklagaren hela tiden i frågor förutsätta att ”våld” ägt rum utgör självfallet inte någon sakligt 
eller källkritiskt godtagbar utredningsmetodik.  
 
sid. 1  inget om våldsbeteende från fadern mot Johan Andersson 
 
sid. 2 
Vaga uppgifter. 
”hur pappa var som person med misshandel åh allt möjligt” 
”då fick jag ett slag till” 
”jag fick så jävla mycket slag” 
 
sid. 3 
Genom en förutsättande fråga som inte begränsats till tidsintervallet i åtalet får åklagaren här 
Johan Andersson att irrelevant tala om händelser långt tillbaka i tiden.  
 
sid. 4 
Åklagaren fortsätter med samma irrelevanta tidsperiod  
och med formuleringar som förutsätter ”våld”, ”stryk”.  
 
sid. 5 
inget… 
 
sid. 6 
inget… 
 
sid. 7 
inget… 
 
sid. 8 
”jag kommer inte ihåg va det var…(ohörbart) fick vi ställa upp oss på rad åh sen fick 
allihopa en örfil…” (tidpunkt oklar, ingen precisering av vad det gällde) 
 
sid. 9 
”…kunde få en smäll om du…” 
+ principresonemang om ”stryk” 
 
sid. 10 
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”…kanske stryk för att jag inte…” 
 
sid. 11 
inget… 
 
sid. 12 
inget… 
 
sid. 13 
inget… 
Ordföranden ingriper, t.ex. ”…så påstår väl inte ens åklagaren att det är brottsliga 
gärningar…” 
 
sid. 14 
Ordföranden fortsätter med reprimanden till åklagaren: ”…det måste ju vara bara specifika 
gärningar inte bara allmänt…”  
Åklagaren ställer då en förutsättande fråga om ”våld” undertiden när inte mamma bor hemma 
längre.  
”…det blev att jag höjde rösten lite (ohörbart) 14 eller nåt, då ger han mig en rak höger så 
jag flyger av stolen…åh jag har haft märken jättelänge på armen men…” 
”Det är liknande saker hela tiden vet inte vilket tillfälle jag kan säga direkt för att…” (svarar 
här instämmande med det andra alternativet i en ledande två-valsfråga från åklagaren).  
 
sid. 14-15 
”…då råkade jag slå till honom på läppen lite åh då börja han blöda lite…då satte han sig 
upp och bara (smäll) rakt i ansiktet…” 
(om detta inträffat så är det här oklart om det var en reflexhandling eller oavsiktlig handling – 
oklart varför det står parentes om ”smäll”? hur skedde smällen?)  
 
Åklagaren frågar efter ”Nåt annat tillfälle?” 
”…en gång så…nu kommer jag inte ihåg vad jag hade gjort, jag kommer bara ihåg detta…åh 
då slog han en stol i ryggen i stället…eh..”  
(här saknas sammanhang och förlopp; det framgår inte ens om det var avsiktligt eller om det 
var hårt eller mer  beröringsmässigt) 
 
sid. 16 
inget… 
 
sid. 17 
Här återkommer åklagaren till de förutsatta ”våldshändelserna i hemmet” och suggererar med 
”om det har varit fler tillfällen där du till exempel då…eh…blir knuffad…” 
Johan: ”Jag…jag vet inte hur jag ska förklara bara för att…” 
             (ingen substans i svaret) 
Åkl: ”Hur ofta var det ungefär som du fick utstå våld…kan du tänka dig tillbaka åh…” 
(efterfrågar generalisering och använder ett ospecificerat begrepp – ”våld”) 
Johan: ”Det var väl nån gång i veckan…” 
               (generalisering om det förflutna utan tidsintervall och  
                med osäkerhetsmarkören ”väl”) 
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sid. 18 
”…en gång när jag fick en smäll så sprang jag…” 
Johan säger ”En knutnäve…” och skall ha gjort en gest mot ansiktet.  
”Ja, alltid (ohörbart) det är enda stället han har slått mig på förtom när  han sparkat på mig 
några gånger när jag ligger ner… så sprang jag därifrån i vilket fall en gång när jag fick en 
smäll…” 
(min understrykning; sammanhang och förlopp saknas) 
Observera en ev. motsägelse till sid. 13, där det verkar vara så att 
Johan påstås ha fått ett slag på armen, om han nu inte fått blåmärket genom att slå emot i ett 
fall etc.  
 
”Ja…slå till, sparka till åh sen såna här jäkla förhör åh sånt som man blir förhörd åh säga 
nåt fel får jag en smäll till åh sen, sen…om man…” 
(vad det handlar om och hur smällen skulle ha utdelats framgår inte) 
 
sid. 19 
Åkl: ”Mm…eh…har det hänt gånger där han har dragit dig i  
          håret?” 
        (ledande fråga, Johan har inte tagit upp detta tema) 
Johan: ”Jag kommer faktiskt inte på det…” (motsvar) 
 
Det nämns även generaliserande av Johan Andersson att han skulle ha gått till skolan med 
”fläskläpp eller nåt annat”. Inga konkreta händelser redovisas.  
 
sid. 20 
inget… 
 
sid. 21 
Åklagaren efterfrågar andra skador än fläskläpp. Johan Andersson  
hänvisar till vissa kotskador, men kan inte säga något säkert om 
vad de skulle bero på.  Åklagaren efterfrågar suggererande även ”blåmärken”. 
 
sid. 22 
”Det (blåmärken) hade jag ganska mycket i skolan för att…jag fick ju säga till 
klasskamraterna att jag hade varit ute och slagits i stället…” (generaliserande, ingen konkret 
händelse) 
 
Åkl: När du har fått, tagit emot sparkar åh slag åh…har du, har det gjort ont för dig? 
(ledande, suggererar) 
Johan: ”Ja, det är klart det gör ont men… (medsvar på ledande fråga) 
 
Åklagaren påstår generaliserande att ”det är ungefär nån gång i veckan som du blir 
misshandlad”. På sid 17 talades om att ”utstå 
våld”, inte om misshandel.  
Johan Andersson uttalar generaliserande att  
”Ja, jag har fått…smällar både i vardagsrummet åh i sovrummet eller i 
sovrum…(ohörbart)…och i toaletten och …”.  Utan att precisera närmare spårar Johan 
Andersson nu in i en beskrivning kring julgransförsäljning som åklagaren understödjer genom 
att ställa följdfrågor.  
 



 50

sid. 23 
Här nappar inte Johan Andersson på åklagarens suggestion om misshandel i samband med 
julgransförsäljning.  
 
Tingsrättens ordförande reagerar nu och uttalar bl.a. 
”…jag vet inte vad åklagaren, vad åklagaren vill….vi kanske kan hålla oss till det som alltså 
är brott riktade mot honom och som går till (ohörbart) tiden som är föremål för åtal och inte 
är preskriberade”.  
 
sid. 24 
”Slag med knytnävar åh…ger mig en spark när jag ligger ner, fast alltid när jag låg ner 
sparka han men annars sparka han inte…eh…” (generaliserande, ingen konkret händelse) 
  
När åklagaren frågar hur många gånger han blivit sparkad så blir svaret: 
”Va kan det vart… jag vet  inte (ohörbart) kanske ett snitt var tionde gång eller nåt…oftast så 
brukar jag få en smäll när ha gapar och skriker åh drar ite åh rycker åh…ja…” 
(generaliserande, ingen konkret händelse) 
 
sid. 25 
”…under dem tre åren jag bodde med honom…jag tror inte…en enda gång har varit med 
öppen hand det har alltid vart med knyt (ohörbart)” 
(generaliserande) 
 
På målsägandebiträdets fråga om tidpunkt blir svaret. 
”Ja,jag kommer…alla tillfällen (ohörbart) annars så kommer jag inte ihåg ett enda datum på 
något tillfälle bara att det var under dem tre åren…man jag kan inte säga om det var första 
eller andra eller tredje året” 
En given reflektion är att målsäganden då kanske inte heller kan säga om det kan ha varit före 
de tre åren, dvs. före det tidsintervall som åtalet omfattar.  
 
”…fick stryk åh allt möjligt tack vare att jag hade så jäkla dåliga betyg…jag kan inte haft så 
mycket annat…” (generaliserande)  
 
”Ja, jo…jag fick stryk en gång i bussen en gång till när vi hade vart…då var det också med 
ZZ…” (enskild händelse men 
oklart vari ”stryk” bestod och hur sammanhang och händelseförlopp såg ut) 
 
sid. 26 
”…då va han  ju fly förbannad sen när jag, när jag väl satte på telefonen… åh då åkte 
jag…så kom han och hämta mig utanför skolan igen för dem bodde inte långt därifrån…ån då 
fick jag en smäll på bussen hem då tack vare att jag…hade (ohörbart) kommit hem efter 
skolan. (samma enskilda händelse som på sid. 25; vari ”smäll” skulle ha bestått eller hur den 
träffat eller styrkan i den framgår inte) 
Johan Andersson preciserar senare ”smäll” till ”Med en knytnäve”. Dock efterfrågas inte ens 
var den skulle ha träffat.  
 
sid. 27 
inget… 
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sid. 28 
”…om han hade slagit mig…” 
”…om han nyss har slått mig så…” 
(allmänna resonemang) 
 
sid. 29-31 
inget om misshandel 
Faderns försvarsadvokat ser till att Johan Anderssons uppgift om att fadern planerat att 
omaskerad råna en kiosk  nära bostaden och dessutom tillsammans med sonen blir tydlig 
genom att Johan Andersson får svara på frågor. Advokaten ställer frågan ”Är det sant?” och 
Johan Andersson svar blir ”Ja”.  
 
Jag kan tänka mig att fadern skämtat om saken och att sonen minns skämtet eller i 
konfliktläge omtolkar eller förvränger  eller utnyttjar något yttrande till att hävdas vara en 
allvarligt menad avsikt – det kan även röra sig om en av sonen påhittad uppgift 
eller ett källförväxlingsfel, dvs. att någon annan än fadern fört saken på tal och sonen minns 
fel om vem det var; samtal kan sammanblandas i minnet. 
 
sid. 32 
Här protesterar Johan Andersson allmänt och generaliserande mot en förutsättning i en fråga 
av faderns advokat. 
 
”Det är att…vänta… om jag uppfattar det rätt så du menar att det fungerar väl om man blir 
misshandlad…under tre år…så fungerar det väl hela tiden alltså då är man, då har man 
ingenting att vara arg för sen eller ingenting att va sur över eller nånting” 
 
sid. 33 
inget… 
 
sid. 34 
inget… 
 
sid. 35 
inget… 
 
sid. 36 
inget… 
 
sid. 37 
inget… 
Här framgår att Johan Andersson inte anser sig ha fått en hel del pengar för sin moped som 
fadern sålt.  
 
sid. 38 
inget… 
Här framgår att sonen betecknar fadern som ”ett jävla svin”. 
Det framgår även att Johan Andersson påstår sig ha lämnat påhittade uppgifter  till fadern. 
”Jag sa att jag…till pappa sa jag att jag höll på med droger åh det är helt riktigt alltihopa 
åh…jag kanske namngav en kille…men det vet jag inte vem det var…eftersom att det var bara 
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lögn alltihopa, den killen har inte sålt nånting till mig överhuvudtaget…jag visste inte ens 
vem som sålde i  hela  
X-stad så att…” 
(min understrykning) 
Citatet belyser hur Johan Andersson enligt egen uppgift (denna behöver förstås inte vara 
korrekt) handskas med sanning och lögn. 
 
sid 39 
inget… 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ur källkritiskt perspektiv föreligger ett antal sakliga 
grunder, ett s.k. källkritiskt kluster, att förkasta Johan Anderssons påståenden om misshandel 
utöver de örfilar, som fadern själv nämnt.  
 
- merparten av förhörsmaterialet om misshandel handlar inte om 
misshandel utan om annat och uppgiftslämnandet avleds från  
misshandel in på annat av både åklagaren och av Johan Andersson 
- åklagaren går in med förutsättande och ledande frågor av olika slag 
- Johan Andersson, som vid förhörets genomförande är ca 18-19 år har svårt att presentera 
några spontana berättelser om misshandelstillfällens förlopp och hur slag, sparkar etc. utdelats 
- Det förekommer föga av spontana uppgifter om omedelbara respektive mer varaktiga 
konsekvenser av misshandel såsom  
blåmärken, skador, smärtor, att skador finns kvar under längre tid 
(svar efter åklagarens suggestioner bortser jag här ifrån) 
- Johan Andersson presenterar mer utförliga beskrivningar om andra händelser än påstådda 
misshandelshändelser 
- ett flertal vaga generaliserande uttalanden görs av typ ”stryk”.  
”smäll” etc.  
- polisförhöret om misshandel finns inte dialogdokumenterat och det är möjligt eller snarare 
högst troligt att förhörsledaren (med tanke på hur undermåligt förhöret om sexuella övergrepp 
genomförts enligt uppvisad dialogutskrift) även i detta förhör försett den förhörde med idéer 
om vad han kunde säga – sådana idéer kan finnas kvar till tingsrättens förhör. 
- den typ av i stor utsträckning vaga uppgifter som Johan Andersson uttalar i tingsrättens 
förhör är lätta att hitta på och det finns nöjaktigt dokumenterat i fallets material att Johan 
Andersson har en del egen erfarenhet av att utöva våld mot andra, något som lätt låter sig 
användas till att anklaga fadern för våldsbeteenden.  
- Johan Anderssons beteenderepertoar innefattar bevisligen ljugande även i en del allvarliga 
sammanhang. 
- det råder en konfliktsituation med karaktär av familjekonflikt, 
relationskonflikt (mellan dem båda) och ekonomisk konflikt mellan Johan Andersson och 
fadern, något som tydligt framgår av uttalanden från Johan Andersson själv (t.ex. ”ett jävla 
svin”, sid. 38).  
- Johan Andersson har även enligt bedömare uppvisat stora brister 
i sin moralutveckling, vad han är kapabel att göra gentemot andra människor (se tidigare 
avsnitt om Johan Anderssons beteenderepertoar enligt bedömare).  
- vad som även särskilt kan betonas vad gäller sårbarheten hos 
episodminnen är en allmän mänsklig benägenhet att ofta dra 
händelser längre tillbaka i tiden närmare nutid, den s.k. teleskop-effekten plus att människor i 
allmänhet ofta har svårt att korrekt tidsplacera händelser och det är lätt att minnas flera år fel 
vid tidsplaceringar. I detta fall kan händelser längre tillbaka i tiden tänkas ha förskjutits in i 
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tidsintervallet som anges i åtalspunkten rörande misshandel, dvs. januari 0001 till den 19 
januari 0004.  
  
Min bedömning är att Johan Anderssons uppgifter om misshandel i tingsrättens förhör bör ur 
källkritisk synvinkel avvisas. Det rör sig här om ett kluster (en grupp, se punkterna ovan) av 
påvisade sakliga grunder som leder till stark misstanke om att uppgifterna om misshandel är 
felaktiga och det rör sig inte bara om någon enstaka sakligt grundad invändning.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Det är inte kritisk-vetenskapligt godtagbart att försöka pröva hypoteser (snarare övertygelser i 
detta fall) på ett utredningsmaterial som inte är källkritiskt hållbart och där alternativa 
hypoteser väsentligen ignorerats. Materialet, som det ser ut, medger alternativa tolkningar till 
dem som finns i åtalspunkternas formuleringar, dvs. att de uppgifter som ligger till grund för 
påståenden om misshandel och sexuella övergrepp kan ha uppkommit på andra sätt än genom 
att misshandel och sexuella övergrepp faktiskt ägt rum. 
 
Genomgående och grundläggande källkritiska omständigheter i materialet är vaghet, några 
motsägelser, några anmärkningsvärda svar och stor brist på självständiga preciseringar från 
Johan Andersson om vad som skall ha inträffat samtidigt som han uppvisat förmåga till mer 
preciserad beskrivning av andra händelser.  
 
Det samlade materialet utgör grund för att formulera åtminstone tre alternativa 
förklaringshypoteser till Johan Anderssons anklagelser gentemot fadern. Det bör observeras 
att en hypotes per definition är ett påstående på försök (dvs. i begreppet finns en osäkerhet 
inbyggd).  
 
Alternativhypotes 1: Johan Andersson har utsatts för  
                                   förväntanstryck, press och suggestioner från  
                                   familj, utredningshem (personal, inkl.  
                                   psykolog) och socialtjänst. Detta har lett till  
                                   anklagelser som hanteras i en partisk  
                                   utredningsprocess.  
 
Alternativhypotes 2: Johan Anderssons och faderns relation är     
                                  sådan att han hatar fadern.  
                                  Därtill råder en stark  
                                  familjekonflikt kring fadern mot vilken  
                                   mängder av anklagelser riktas även av andra  
                                  än Johan Andersson. Detta har lett till  
                                  anklagelser från Johan Andersson mot fadern 
                                  och med stöd från familjen. 
 
Alternativhypotes 3: Johan Andersson uppvisar enligt tillgängliga  
                                  uppgifter ett drogmissbrukar-syndrom med  
                                  sådana allvarliga inslag som behov av  
                                  pengar, ljugande, demoralisering och  
                                  kriminalitet. Anklagelserna mot fadern  
                                  utgör ytterligare lögner inom  
                                  drogmissbrukar-syndromet. Fadern kan 
                                  samvetslöst utnyttjas för att avleda  
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                                  uppmärksamheten från Johans egna  
                                  beteenden, och i stället uppvisa en offer-roll 
                                  och ev. skapa vinster i form av t.ex.  
                                  skadestånd i en fördelaktig spelsituation. 
                                   
Flera varianter inom var och en av hypoteserna kan tänkas. Anklagelser mot fadern kan även 
ha uppkommit genom att faktorer rörande två eller tre av dessa hypoteser har samverkat. 
 
Det står klart att utredningsarbetet (om nu ensidigt bekräftelsesökande förtjänar en sådan 
beteckning?) har missgynnat den misstänkte genom att material undanhållits, genom att Johan 
Anderssons påståenden föga kritiskt prövats och genom att alternativhypoteser väsentligen 
ignorerats i utredningsarbetet (trots objektivitetskrav i RF 1 kap 9§ respektive RB 23 kap 4§).  
 
Genom cirkulär logik (genom diverse metod- och tankefel återvändande till 
utgångspunkten/övertygelsen) eftersträvas i materialet bekräftelse av utgångshypoteser, vilka 
logiskt sett måste underkastas kritisk prövning (falsifieringsarbete) och måste klara en sådan 
kritisk prövning, även gentemot alternativhypoteser, som genom utredningsarbete bör 
elimineras. 
 
Efterskrift 
Mitt yttrande och vittnesmål som tog upp ytterligare några aspekter tillfördes målet.  
Fallet slutade med att fadern fick en friande dom.  Åklagarens bevisning bedömdes 
otillräcklig. 
 
Tankefel: en summering 
Utredningsarbetet innehåller en del tankefel säkert eller eventuellt (se t.ex. Edvardsson, 2003; 
Reisberg, 2010). Bakom metodfel förekommer tankefel. De olika beteckningarna nedan kan 
överlappa eller svara mot samma fenomen.  
 
- alternativa hypoteser ignoreras, formuleras inte och prövas inte 
 
- argumentum ad hominem (icke relevanta personargument) flödar i det här fallet. Utredarna 
söker få med allt möjligt historiskt som tyder på faderns uselhet och avleder från att det 
finns lite att komma med rörande de beteenden som är föremål för åtal.  
 
- avledningsfel, dvs. både målsäganden och utredare avleder från en närmare precisering av 
misstankar rörande brott genom att tala om annat som gäller fadern eller sonen 
 
- berättelsefel, dvs. egen berättelse om förlopp från målsäganden eftersträvas inte utan 
utredaren söker hjälpa målsäganden skapa några påståenden 
 
- bortse från möjligheten av social påverkan på målsäganden, när 
tecknen på sådan är tydliga i materialet 
 
- cirkulär logik, dvs. utredningsarbetet bedrivs med hjälp av tankefel på så sätt att utredningen 
når fram till utgångspunkten och något annat utfall ges liten möjlighet att framkomma 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- falsifieringsfel, dvs. ansträngningar görs inte för att falsifiera 
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huvudhypotesen 
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. att t.ex. förbise att lista upp de 
tänkbara förklaringarna/tolkningshypoteserna 
 
- kontamineringsfel, dvs. förhörsledaren för in egna idéer om vad 
som  kan ha hänt 
 
- källkritiska misstag, dvs. att underlåta att kritiskt pröva informationer och t.ex. använda eller 
vidareföra uppgifter utan att de rimligt säkerställts. Bl.a. krävs ofta bestyrkanden 
och systematisk replikering och kontroller i övrigt samt källkritisk prövning för att uppgifter 
skall kunna anses rimligt säkerställda.  
 
- ignorerande av att det råder en konflikt mellan två läger inom vilken anklagelser framförs 
 
- ignorerande av att fadern har en annan personlighet än vad pedofiler brukar ha 
 
- ignorerande av drogmissbrukar-syndromet och av att det ger en möjlig förklaring till 
anklagelserna 
 
- källkritiska misstag, dvs. att godta viktiga uppgifter utan kritisk 
prövning 
 
- ledande frågefel, dvs. tanken att instämmande svar på ledande frågor skulle ha sakligt värde 
i en situation där det är tänkbart att målsäganden för fram falska anklagelser och kan ha 
intresse av att ta till sig och förstärka sina uppgifter med utredarens idéer 
 
- naivitet, okritisk hållning inför drogmissbrukar-syndrom vad gäller korrekthet hos uppgifter 
och undanhållande av uppgifter 
 
- offer-angripar-förväxling – det skulle kunna vara så att den som här presenterar sig som 
offret i själva verket är angriparen och att den påstådde angriparen är ett offer. Det 
förekommer enstaka fall som inbjuder till ett sådant tankefel, särskilt då det ofta får stöd av 
vad som anses vara politiskt korrekt synsätt. Något alternativt synsätt på ett fallmaterial anser 
man sig inte ens behöva överväga.  
 
- partiskhet, dvs. att ”sätta sig i knät” på ena parten i en konflikt och okritiskt utreda från det 
perspektivet, något som utmärker detta fall 
 
- påverkansfel – klargörande eftersträvas inte beträffande den påverkan och press som 
målsäganden utsatts för 
 
- relevansfel, dvs. material som inte är relevant för frågeställningar anförs 
 
- sannolikhetsignorerande, dvs. den extremt låga sannolikheten för de påstådda händelserna 
med en fars sexuella övergrepp på egen son beaktas inte i utredningsarbetet 
 
- sanningsillusionen, dvs. lögnaktiga påståenden uppfattas som sanna (rätt många påståenden 
kan i detta fall misstänkas vara lögner). Forskning har påvisat att vi ofta låter oss luras av  
lögnaktiga påståenden.  
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- trovärdighetsfel, dvs. det logiska felet att om någon upplevs som ”trovärdig”, så skulle det 
personen säger därför vara sant (både de som talar sanning och de som ljuger och även de 
som omedvetet för fram felaktiga uppgifter söker ge ett trovärdigt intryck) 
 
- uppföljningsfel, dvs. tanken att uppgifter inte behöver följas upp med begäran om 
precisering och/eller kritiska motfrågor eller att alltför snabbt avbryta det tema som diskuteras 
och gå över till något annat tema eller att inte följa upp motsägelser i uppgifterna 
 
- undanhållandefel, dvs. relevanta uppgifter har undanhållits av socialtjänsten 
 
- undanhållande-acceptans-fel, dvs. det har accepterats att socialtjänsten undanhållit relevant 
utredningsmaterial 
 
- underlåta kritisk prövning, dvs. inte konfrontera eller ställa kritiska motfrågor, uppföljande 
frågor, krav på precisering etc. när suspekta uttalanden görs i utredningssamtal/förhör 
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter godtas och används som om de har ett sakligt värde; 
precisering eftersträvas ofta inte 
 
- övertygelsefel, dvs. utredaren biter sig fast i en övertygelse och låter denna styra och ofta 
förstöra utredningsarbetet 
 
Referenser och litteratur 
Ainsworth, P.B. (1998). Psychology, law and eyewitness testimony.  
        Chichestrer: Wiley.  
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual  
       of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric  
       Press. 
Andersson, G. (1998). Barnintervju som forskningsmetod.  
      Nordisk psykologi, 50(1), 18-41. 
Ankarloo, B. (1971). Trolldomsprocesserna i Sverige. Akad.avh.  
        Stockholm: Nordiska bokhandeln.  
Axelsson, M. (1999). Press i utredande samtal med barn. Örebro  
        universitet, rapport/handledare: Bo Edvardsson.  
Baddeley, A., Eysenck, M.W., & Anderson, M.C. (2009). Memory. 
        Hove, England: Psychology Press.  
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ:  
       Prentice-Hall.  
Baron, J. (1994). Thinking and deciding. Cambridge University Press.  
Bekerian, D.A., & Dennett, J.L. (1995). Assessing the truth in children´s  
       statements. Chapt 9 in T. Ney (Ed.), True and false allegations of  
       child sexual abuse. Assessment and case management. New York:  
       Brunner/Mazel.  
Berliner, L., & Conte, J.R. (1992). Sexual abuse evaluations: Conceptual  
       and empirical obstacles. Child Abuse & Neglect, 17,111-125.  
Bjorklund, D. F. (2000). False-memory creation in children and adults.  
        Theory, research, and implications. London: Lawrence Erlbaum. 
Bond Jr, C.F., & DePaulo, B.M. (2006). Accuracy of deception judgments.  
         Personality and Social Psychology Review, 10, 214-234. 
Bring, T., Diesen, C. et al (red.) (1995). Förundersökning. Stockholm:  
       Juristförlaget.  
Bussey, K., Lee, K, & Grimbeek, E.J. (1993). Lies and secrets:  
        Implications for children´s reporting of sexual abuse. Chapt 7 in  
        G.S. Goodman, & B.L. BotJohans (Eds), Child victims, child witnesses.  



 57

        Improving and understanding testimony. London: The Guilford  
        Press. 
Carlsson, I. (1999). På lögnens väg. Historiska bedrägerier och  
        dokumentförfalskningar.  Lund: Historiska Media.  
Carlsson, M. (1999). Är det möjligt att upptäcka när flickor i 10-årsåldern  
         ljuger? Örebro universitet, rapport/handledare: Bo Edvardsson.  
Carver, C.S., & Scheier, M. F. (1996). Perspectives on personality. Boston:  
        Allyn and Bacon.  
Cicourel, A.V. (1969). Method and measurement in sociology.  
        New York: The Free Press.  
Ceci, S.J. (1993). Cognitive and social factors in children´s testimony. In  
        B. Sales & G. Vandenbos (Eds), Psychology and law master  
       lectures. Washington D.C.: APA Books.  
Ceci, S.J. et al (1994). Repeatedly thinking about a non-event: source  
        misattributions among preschoolers. Consciousness and Cognition,  
        3, 388-407. 
Ceci, S.J., & Bruck, M. (1993). The suggestibility of the child witness:  
       A historical review and synthesis. Psychological Bulletin, 113,  
       403-439. 
Ceci, S.J., & Bruck, M. (1998a). Children´s testimony: Applied and basic issues. 
      Chapter 11 in W. Damon, I.E. Sigel, & K.A. Renninger (Eds). Handbook of  
      child psychology. Vol 4.  New York: Wiley.  
Cederström, A. (1996). Forskning om förhör med barn. Kapitel i U.  
       Sjöström (red), Barns utsagor i utredningar vid misstanke om  
      brott. Forskningsrapport, Vittnespsykologiska laboratoriet,  
       Stockholms universitet.  
Cohn, D. (1988). Play activity eith anaJohanically correct dolls: Is there a difference  
      between preschool age children referred for sexual abuse and those not referred? 
       Paper presented at the National Symposium on Child Victimization, Anaheim,  
       USA. Refererad av Boat & Everson (1993). 
Dahl, O. (1967). Grunntrekk i historieforskningens metodelaere.  
       Oslo: Universitetsforlaget.  
Dahlman, C. (1998). Samtalsminne. Vilka fel förekommer efter sju  
       dagar? Högskolan i Örebro, rapport/handledare: Bo Edvardsson. 
Davies, G., Hollin, C., & Bull, R. (Eds.), (2008). Forensic psychology. Chichester,  
       England: Wiley.  
DeLoache, J. (1995). The use of dolls in interviewing young children. Chapt 8 in  
       Zaragoza et al (Eds.). 
Doris, J. (Ed.), (1992). The suggestibility of children´s recollections.  
       Washington D. C.: American Psychological Association.  
Donaldsson, M. (1978). Hur barn tänker. Stockholm: Liber.  
Doverborg, E., & Pramling, I. (1991). Att förstå barns tankar: Metodik  
        för barnintervjuer. 2:a uppl. Almqvist & Wiksell.  
DSM IV - se American Psychiatric Association (1994) 
Dunn, J. (1988). The beginnings of social understanding. Oxford, U.K.:  
       Blackwell.  
Edvardsson, B. (1997a). A critical examination of investigative  
      methods in fifteen cases of alleged child sexual abuse in  
      Sweden. Paper presented in plenary session at the 7th European  
      Conference on Psychology and Law, Solna, Sweden, 970905.  
Edvardsson, B. (1997b). Att utreda påstådda sexuella övergrepp:  
      docent Svedin lägger pussel. Högskolan i Örebro, rapport.  
Edvardsson, B. (1998a). Källkritiska kriterier för teorier, forskning,  
       utredande och bedömningar. Högskolan i Örebro, arbetsversion  
      1998-01-25. 
Edvardsson, B. (1998b). The need for critical thinking in evaluation  
      of information: Criteria, principles and responsibility. Paper  
      presented at the 18th International Conference on Critical  
      Thinking, Rohnert Park, USA, August 1-4,1998. 
Edvardsson, B. (1998c). Persecutory strategies in child protection  



 58

       investigations. Paper presented at the 8th European Conference  
       on Psychology and Law, Sept 2-5, Cracow, Poland 
Edvardsson, B. (2001a). Errors in investigations of disputable cases of child  
      sexual abuse. Paper presented at the 11th European Conference on Psychology 
      and Law, Lisbon, Portugal, June 5-8, 2001.  
Edvardsson, B. (2001b). Content strategy in police interviews of children in  
       alleged child sexual abuse cases. Paper presented at the 11th European Conference  
      on Psychology and Law, Lisbon, Portugal, June 5-8, 2001.  
Edvardsson, B. (2001c). Factors in investigative communication with children. Paper    
       presented at the 10th European Conference on Developmental Psychology, Uppsala  
       university, August 22-26, 2001.  
Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik – begrepp,  
      principer och felkällor. Stockholm: Liber.  
Edvardsson, B., Axelsson, L., Björck, E., & Hallenberg, P. (1998).  
      Conversation memories in police interrogations with children.  
      Örebro University, paper.  
Edvardsson, B., Dahlman Giannias, C. (1998). Conversation memories  
      after seven days. Örebro University, paper.  
Edvardsson, B., Gunnarsson, N.,& Kolterjahn, M. (1998). Experiments  
      with delayed records of conversations in social work. Örebro  
      University, paper.  
Edvardsson, B., Gustafsson, A., & Ringström, J. (1998). Children´s  
      recall of conversations after seven days. Örebro University,  
      paper.  
Edvardsson, B., & Hällström, A., & Jaala Svensson, M. (1998).  
      Children´s conceptions about investigative interrogations.  
      Örebro University, paper.  
Edvardsson, B., & Sund, L. (1998). Immediate free recall of brief  
      conversations in investigative work. Paper presented at the 8th  
      European Conference on Psychology and Law, Sept 2-5, 1998,  
      Cracow, Poland.  
Edwards, D., & Potter, J. (1992). Discursive psychology. London: Sage. 
Eisen, M.L., Quas, J.A., & Goodman, G.S. (Eds), (2002). Memory  
       suggestibility in the forensic interview. London: Lawrence Erlbaum.  
Ekman, P. (1991). Telling lies.  New York: Norton.  
Erickson, M. H., Rossi, E.L., & Rossi, S.I. (1978). Hypnotiska  
      verkligheter. Klinisk hypnos och former av indirekt suggestion.  
      Stockholm: Natur och Kultur. 
Erslev, K.R. (1926). Historisk teknik. Den historiske undersögelse  
      fremstillet i sine grundlinier. Köbenhavn: Gyldendal.  
Evaldsson, A-C., & Corsaro, W. A. (1998). Play and games in the peer  
      cultures of preschool and preadolescent children. An interpretative approach.  
      Childhood, 5(4), 377-402.  
Everson, M.D., & Boat, B.W. (1989). False allegations of sexual abuse by  
      children and adolescents. Journal of the American Academy of  
      Child and Adolescent Psychiatry, 28(2), 230-235.  
Faller, K.C. (1988). The spectrum of sexual abuse in day care: An  
       exploratory study. Journal of Family Violence, 3(4), 283-298.  
Falk, E., & Ranta, P. (1995). Minnen av barndomens sexualitet.  
       Högskolan i Örebro, rapport/handledare: Bo Edvardsson.  
Faust, D., & Ziskin, J. (1988). The expert witness in psychology and  
       psychiatry. Science, 241, 31-35.  
Fielding, N.G., & Conroy, S. (1992). Interviewing child victims: Police 
        and social work investigations of child sexual abuse. Sociology, 26(1),  
        103 -124.       
Finkelhor, D. (1980). Sex among siblings: A survey on prevalence,  
       variety, and effects. Archives of Sexual Behavior, 9(3), 171- 
       194.  
Finkelhor, D., Williams, L.M., & Burns, N. (1988). Nursery crimes:  
       Sexual abuse in day care. Newbury Park, CA: Sage.  



 59

Friedrich, W.N. et al. (1991). Normative sexual behavior in children.  
      Pediatrics, 88, 456-464. 
Gardner, R.A. (1969). Sexual fantasies in childhood. Medical Aspects  
      of Human Sexuality, 3, p. 121, 125, 127-28, 132-34. 
Garb, H.N. (1994). Judgment research: Implications for clinical  
       practice and testimony in court.  
       Applied & Preventive Psychology, 3, 173-183. 
Garry, M., & Loftus, E. F. (1994). Pseudomemories without hypnosis.  
     The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis,   
     XLII (4), 346-362.  
Garry, M., Manning, C.G., Loftus, E.F., & Sherman, S.J. (1996).  
       Imagination inflation: Imagining a childhood event inflates confidence  
       that it occurred. Psychonomic Bulletin and Review, 3(2), 208-214.  
Goff, L.M., & Roediger III, H. L. (1998). Imagination inflation for action  
      events: Repeated imaginings lead to illusory recollections.  
      Memory & Cognition, 26(1), 20-33.  
Gordon, L. (1988). Heroes of their own lives: The politics and history of  
      family violence - 1880-1960.    
       New York: Viking.  
Granhag, P.A., & Christianson, S.Å. (red.), (2008). Handbok i rättspsykologi.  
      Stockholm: Liber.  
Green, A.H. (1986). True and false allegations of sexual abuse in  
     child custody disputes. Journal of the American Academy of  
    Child Psychiatry, 25, 449-456.  
Gregow, T. (1996). Några synpunkter på frågan om bevisprövning  
      och bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp mot barn.  
     Svensk Juristtidning, nr 7, 509-523. 
Groeger, J.A. (1997). Memory and remembering. Everyday memory in  
      context. New York: Longman.  
Gudjonsson, G. (1992). The psychology of interrogations, confessions  
     and testimony. Chichester: Wiley. 
Guerin, B. (1986). Mere presence effects in humans: A review. Journal of  
      Experimental Social Psychology, 22(1), 38-77. 
Gunnarsson, N., & Kolterjahn, M. (1997). Experiment med tidsfördröjda  
     journalanteckningar. Högskolan i Örebro, rapport/handledare: Bo  
     Edvardsson.  
Harris, M.J., & Rosenthal, R. (1985). Mediation of interpersonal expectancy 
      effects: 31 meta-analyses. Psychological Bulletin, 97(3), 363-386.  
Heaton-Armstrong, A.,& Shepherd, E., & Wolchover, D. ( Eds). (1999).  
      Analysing witness testimony. A guide for legal practitioners & other  
      professionals. London: Blackstone.  
Heaton-Armstrong, A., & Wolchover, D. (1999). Recording witness  
       statements. Chapt 15 in Heaton-Armstrong et al.       
Hellblom Sjögren, L. (1994). Är det vanligt att barn utsätts för sexuella  
     övergrepp? Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet, Stockholms  
     universitet, rapport nr 1, 43-66.  
Hemming-Sjöberg, A. (1952). Förhör inför rätta. Kap 12 i M. Heuman,  
     & B. Lassen (red.), Brottets beivrande. Stockholm: Wadström &  
     Widstrand.  
Hewstone, M. (1989). Causal attribution. From cognitive processes to  
     collective beliefs. Oxford: Blackwell.  
Hiärne, U. (1676). Kort Betenckiande öffwer de anfechtade Barnens i  
     Stockholm förrige klagans återkallelse och den nya bekennelsen  
      inför den Kongl. Commissorial Rätten i Stockholms Stadzhuus, som  
      begyntes den 11 Sept:s Anno 1676, och intill dato continuerat.  
      Ingår i Historiska samlingar, femte delen, s 411-432. Stockholm,  
     1822.  (En kritisk analys av häxprocesserna) 
Hodne, B., Kjeldstadli, K., & Rosander, G. (1981), (red.), Muntlige kilder.  
     Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminnevitenskap og historie.  
      Oslo: Universitetsforlaget.  



 60

Holmes, D. S. (1990). The evidence for repression: An examination of sixty  
      years of research. Chapt 4 in J. L. Singer (Ed.) Repression and  
      dissociation. Chicago: University of Chicago Press.  
Hoonk, A. (1993). Analys av ett polisförhör vid ett fall av misstänkt  
      sexuellt ofredande. Högskolan i Örebro, rapport/handledare: Bo  
     Edvardsson.  
Horner, T.M., Guyer, M.J., & Kalter, N.M. (1993a). The biases of child sex  
     abuse experts: Believing is seeing. Bull Am Acad Psychiatry Law,  
    21, 281-292.  
Horner, T.M., Guyer, M.J., & Kalter, N.M. (1993b). Clinical expertise and  
     the assessment of child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc  
     Psychiatry, 32.  
Howitt, D. (1995). Paedophiles and sexual offences against children. New  
     York: Wiley. 
Howitt, D. (2006). Introduction to forensic and criminal psychology. 2nd ed.  
     Harlow, England: Pearson Education.  
Hughes, M., & Grieve, R. (1980). On asking children bizarre questions.  
     First Language, 1, 149-160. 
Hultgård, A. (1997). Uppsala och Adam av Bremen. Nora: Nya Doxa.  
Hyman, I.E., Husband, T., & Billings, F.J. (1995). False memories of  
        childhood experiences. Applied Cognitive Psychology, 9, 181-187.  
Hyman, I.E., & Pentland, J. (1996). The role of mental imagery in the creation 
        of false childhood memories. Journal of Memory & Language, 35, 101-117.  
Johnson, M.K., Hashtroudi, S., & Lindsay, D.S. (1993). Source monitoring.  
       Psychological Bulletin, 114(1), 3-28. 
Johnson, M.K., Kahan, T.L., & Raye, C.L. (1984). Dreams and reality  
      monitoring. Journal of Experimental Psychology: General, 113,  
      329-343. 
Jones, D.P.H. (1992). Interviewing the sexually abused child.  
      Investigation of suspected abuse. 4th rev ed. London: Gaskell.  
Jones, D.P.H., & McGraw, J.M. (1987). Reliable and fictitious accounts of  
       sexual abuse to children. Journal of Interpersonal Violence, 2, 27-45. 
Jönsson, L. (1988). Polisförhöret som kommunikationssituation. Akad.  
      avh. Linköpings universitet.  
Kahn, R.L., & CBirgittall, C.F. (1966). The dynamics of interviewing. 
       Theory, technique, and cases. New York: Wiley.  
Kassin, S.M., & Kiechel, K.L. (1996). The social psychology of false  
        confessions: Compliance, internalization, and confabulation. Psychological 
        Science, 7(3), 125-128.  
Kendall-Tackett, K. A. et al (1993). Impact of sexual abuse on children:  
      A review and synthesis of recent empirical studies. Psychological    
     Bulletin, 113(3), 164-180.  
Kelley, S.J., Brant, R., & Waterman, J. (1993). Sexual abuse of children  
      in day care centers. Child Abuse & Neglect, 17, 71-89.  
Kelley, S.J. (1989). Stress responses of children to sexual abuse and  
      ritualistic abuse in day care centers. Journal of Interpersonal  
     Violence, 4(4), 502-513.  
Kitzinger, J. (1990). Who are you kidding? Children, power and the  
      struggle against sexual abuse. Chapt 8 in A. James, & A. Prout  
      (Eds), Constructing and reconstructing childhood: Contemporary  
      issues in the sociological study of childhood. London: The Falmer  
      Press.  
Klajner-Diamond, H., & Wehrspann, W., & Steinhauer, P. (1987).  
     Assessing the credibility of young children´s allegations of sexual  
      abuse: Clinical issues. Canadian Journal of Psychiatry, 32, 610- 
     614.  
Koocher, G.P. et al (1995). Psychological science and the use of anaJohanically  
     detailed dolls in child sexual-abuse assessments. Psychological Bulletin, 118(2).  
      199-222. 
Koriat, A., & Goldsmith, M., & Pansky, A. (2000). Toward a psychology of  



 61

      memory accuracy. Annual Review of Psychology, 51, 481-537.  
Kosslyn, S.M. (1980). Image and mind. Cambridge, MA: Harvard  
      University Press.  
Kosslyn, S.M. (1983). Ghosts in the mind´s machine. New York: W.W.  
      Norton.  
Krosnick, J.A. (1999). Survey research. Annual Review of Psychology, 50, 537- 
      567.  
Larsson, IB. m fl (1993). Sexuella beteenden hos barn på daghem -  
     observationer av en normalpopulation förskolebarn.  
     Universitetssjukhuset Linköping, Avd för barn- och  
     ungdomspsykiatri, rapport 13.  
Leche, E., & Hagelberg, V. (1958). Förhör i brottmål. Stockholm:  
      Norstedt. 
Lepore, S.J., & Sesco, B. (1994). Distorting children´s reports and  
        interpretations of events through suggestion. Journal of Applied Psychology, 
        79(1), 108-120.   
Lickona, T. (1983). Raising good children: Helping your child  
      through stages of moral development. New York: Bantam Books.  
Loftus, E.F. (1997). Researchers are showing how suggestion and imagination 
       can create "memories" of events that did not actually occur. Scientific American,  
       Sept, 51-55.  
Loftus, E.F., & Pickrell, J.E. (1995). The formation of false memories.  
       Psychiatric Annals, 25, 720-725.  
Lynn, S.J., & McConkey, K.M. (Eds), (1998). Truth in memory.  
       New York: Guilford Press.  
MacMartin, C. (1999). Disclosure as discourse. Theorizing children´s  
      reports of sexual abuse. Theory & Psychology, 9(4), 503-532.  
Marshall, W.L. (1996).  Assessment, treatment, and theorizing  
      about sex offenders: Developments during he past twenty  
      years and future directions. Criminal Justice and    
     Behavior, 23, 152-169.  
Martinson, F.M. (1994). The sexual life of children. London: Bergin &  
        Garvey. 
Mikkelsen, E.J. et al. (1992). False sexual abuse allegations by children and  
       adolescents. Contextual factors and clinical subtypes. American Journal    
      of Psychotherapy, Vol XLVI, No 4, 556-559.  
Ney, T. (Ed.),(1995). True and false allegations of child sexual abuse.   
      Assessment and case management. New York: Brunner/Mazel.  
Nilsson, G.B. (1973). Om det fortfarande behovet av källkritik.  
       Historisk tidskrift, 173-211. 
Nolen-Hoeksema, S. (2001). Abnormal psychology. 2nd ed. McGrawHill.  
Nunnally, J. (1967). Psychometric theory. New York: McGrawHill.  
Odén, B. (1975). Det moderna kritisk-historiska genombrottet i  
       svensk historisk forskning. Scandia, 41, 5-29.  
Oppenheim, A.N. (1966). Questionnaire design and attitude measurement.  
         New York: Basic Books.  
Oskamp, S. (1965). Overconfidence in case-study judgements. Journal of  
       Consulting Psychology, 29, 261-265. 
Ost, J., Costall, A., & Bull, R. (2001). False confessions and false memories: 
        A model for understanding retractors´experiences of making and repudiating 
        claims of childhood sexual abuse. Paper presented at the 11th European 
        Conference on Psychology and Law, June 5-8, 2001, Lisbon, Portugal. 
Ottosson, J-O. (2000). Psykiatri. 5:e uppl. Stockholm: Liber.  
Palmqvist, C., & Robach, P. (1993). Sexuellt beteende hos  
       daghemsbarn. Högskolan i Örebro, rapport/handledare: Bo  
        Edvardsson.        
Perry, N.W. (1995). Children´s comprehension of truths, lies, and  
        false beliefs. Chapt 3 in T. Ney (Ed.), True and false allegations  
        of child sexual abuse. Assessment and cas 
Poole, D.A., & Lamb, M.E. (1998). Investigative interviews of  



 62

        children. Washington: American Psychological Association.  
Popper, K.R. (1983/1997). Popper i urval av David Miller.  
        Stockholm: Thales 1997.  
Porter, S., & Yuille, J.C. (1995). Credibility assessment of criminal  
        suspects through statement analysis. Psychology, Crime & Law,  
        1, 319-331. 
Raskin, D.C., & Esplin, P.W. (1991). Statement validity assessment:  
       Interview procedures and content analysis of children´s  
        statements of sexual abuse. Behavioral Assessment, 13, 265- 
       291.  
Reisberg, D. (2010). Cognition. The science of the mind. New York:  
       Norton.  
Renvall, P. (1965). Den moderna historieforskningens principer.  
       Stockholm: Natur och Kultur.  
Rice, M.E., & Harris, G.T. (2002). Men who molest their sexually 
     immature daughters: Is a special explanation required?  
     Journal of Abnormal Psychology, 111(2), 329-339.  
Rikspolisstyrelsen (RPS) rapport 1991:5 Vittnesförhör. Stockholm:  
         RPS informationsenhet.   
Rind, B., Tromovich, P., & Bauserman, R. (1998). A meta-analytic  
        examination of assumed properties of child sexual abuse using  
        college samples. Psychological Bulletin, 124(1), 22-53. 
Roberts, K.P., & Blades, M. (Eds), (2000). Children´s source monitoring. 
         London: Lawrence Erlbaum.  
Roberts, K.P., & Lamb, M.E. (1999). Children´s responses when  
        interviewers distort details during investigative interviews. 
        Legal and Criminological Psychology, 4, 23-31.       
Robinson, W.P. (1996). Deceit, delusion, and detection. London: Sage.  
Roediger III, H.L. (1996). Memory illusions. Journal of Memory and  
        Language, 35, 76-100. 
Roese, N.J., & Olson, J.M. (1995). What might have been: The social  
        psychology of counterfactual thinking. Mahwah, New Jersey:  
        Lawrence Erlbaum.   
Rosenfeld, A. et al (1986). Determining incestous contact between  
        parent and child: Frequency of children touching parents´  
        genitals in a nonclinical population. Journal of the American  
        Academy of Child Psychiatry, 25(4), 481-484.  
Rosenthal, R. (1963). On the social psychology of the psychological experiment: 
         The experimenter´s hypothesis as unintended determinant of experimental 
          results. American Scientist, 51, 268-283.  
Rosenthal, R. (1966). Experimenter effects in behavioral research. New  
        York: Appleton-Century-Crofts. 
Rosenthal, R., & Rosnow, R. (Eds) (1969). Artifact in behavioral research.  
         New York: Academic Press.  
Rosenthal, R., & Rubin, D.B. (1978). Interpersonal expectancy effects:  
        The first 345 studies. Brain and Behavioral Sciences, 3, 377-386.    
Russell, D. (1986). The secret trauma: Incest in the lives of girls and  
       women. New York: Basic Books.  
Sandnabba, N.K., Christianson, S.Å., & Granhag, P.A. (2008). Sexuella komponenter  
       bakom brott. Kap. 9 i Granhag & Christianson (red.), (2008).                     
Scharnberg, M. (1966). Textual analysis: A scientific approach for  
        assessing cases of sexual abuse. Vol. II. Acta Universitatis  
        Upsaliensis. Almqvist & Wiksell International. 
Schwartz, B., & Reisberg, D. (1991). Learning and memory. New York:  
      Norton.  
Schwarz, N., & Sudman, S. (Eds.), (1996). Answering questions. Methodology  
       for determining cognitive and communicative processes in survey research. 
       San Francisco: Jossey-Bass. 
Semin, G.R. et al. (1995). The answer is in the question: The effect of verb causality  
       upon locus of explanation. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 



 63

       834-842.  
Shaw, M.E., Wright, J.M.  (1967). Scales for the measurement of attitudes.  
       New York: McGraw-Hill.  
Shepherd, E, & Mortimer, A. (1999). Identifying anomaly in evidential text.  
       Chapt 17 in Heaton-Armstrong et al.  
Sherman, S.J., & McConnell, A.R. (1995). Dysfunctional implications of  
      counterfactual thinking: When alternatives to reality fail us. Chapt 7 in  
      Roese & Olson (1995).  
Singer, J.L. (1981). Daydreaming and fantasy. Oxford: Oxford University Press. 
Sjöberg, L. (1982). Aided and unaided decision making: Improving  
      intuitive judgement. Journal of Forecasting, 1, 349-363.  
Sjöberg, L. (1989). Psykologen i vittnesbåset. "Under-strecket"-artikel i  
      Svenska Dagbladet 890103.  
Sjöström, U. (red.) (1996). Barns utsagor i utredningar vid misstanke om  
     brott - nio uppsatser från Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet.  
      Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, rapport.  
Smith, E. (1986). Vidnebeviset. En vurdering af afhöringsmetoder og  
     vidneforklaringer. Köbenhavn: Gad.  
Snyder, M., & Swann, W.B. (1978). Behavioral confirmation in social  
      interaction: From social perception to social reality. Journal of  
     Experimental Social Psychology, 14, 148-162.  
Steller, M., & Boychuk, T. (1992). Children as witnesses in sexual abuse  
      cases: Investigative interview and assessment techniques. Chapt 4  
      in H. Dent & R. Flin (Eds), Children as witnesses. London: Wiley.  
Strömwall, L.A., Hartwig, M., & Granhag, P.A. (2008). Lögnens psykologi – kroppsspråk,  
      utsageanalys och polygraftester. Kap. 20 i Granhag & Christianson (red.), (2008).  
Sund, L. (1996). Samtalsminne. Vilka fel kan uppstå vid omedelbart  
     samtalsminne? Högskolan i Örebro, rapport/handledare: Bo Edvardsson. 
Svedin, C.G. (2000). Sexuella övergrepp mot barn: Behandling - en översikt. 
     Stockholm: Socialstyrelsen.  
Tanur, J.M. (1992). Questions about questions. Inquiries into the cognitive  
     bases of surveys. New York: Russell Sage Foundation.  
Thompson, P. (1980). Det förgångnas röst. Den muntliga  
      historieforskningens grunder. Stockholm: Gidlunds.  
Torstendahl, R. (1978). Introduktion till historieforskningen: Historia  
      som vetenskap. Stockholm: Natur och Kultur.  
Trankell, A. (1956). Trovärdighetsutredningarnas metodik. Svensk  
      Juristtidning, 81-101.  
Trankell, A. (1963). Vittnespsykologins arbetsmetoder. Stockholm: Liber. 
Underwager, R., & Wakefield, H. (1990). The real world of child  
      interrogations. Springfield, Ill.: Charles C Thomas.  
Vrij, A. (2000). Detecting lies and deceit. The psychology of lying and the  
      implications for professional practice. Chichester: Wiley.  
Vrij, A. (2008). Detecting lies and deceit. Pitfalls and opportunities.  
     Chichester: Wiley.  
Wachtmeister, A. (1943). För ung att tala sanning? Stockholm: Natur  
      och Kultur.  
Wagenaar, W.A., van Koppen, P.J., & Crombag, H.F.M. (1993). Anchored narratives. 
 The  psychology of criminal evidence. Hemel Hempstead, GB: Harvester Wheatsheaf.  
Walton, D.N. (1991). Critical faults and fallacies of questioning. Journal  
      of Pragmatics, 15, 337-366.  
Waterman, J. et al (1993). Behind the playground walls: Sexual abuse in  
      preschools. New York: Guilford.  
Weibull, L. (1913, 1918). Historisk-kritisk metod och nordisk  
       medeltidsforskning. Lund.  
Weibull, L. (1948-49). Stockholms blodbad och andra kritiska  
       undersökningar. Stockholm: Natur och Kultur.  
Weissman, H.N. (1991). Forensic psychological examination of the child  
      witness in cases of alleged sexual abuse. American Journal of  
      Ortopsychiatry, 61, 48-58.  



 64

Wells, G.L., & Loftus, E.F. (1991). Is this child fabricating? Reactions to  
       a new assessment technique. In J. Doris (Ed.), The suggestibility of  
      children´s recollections: Implications for eyewitness testimony.  
      Washington, D.C.: American Psychological Association.  
Wells, G.L., Small, M. et al. (1998). Eyewitness identification procedures: 
       Recommendations for lineups and photospreads.  
      Law and Human Behavior, 22(6), 603-647.  
Westberg, P. (1992). Förklaringsbörda och knölargument i brottmål -  
      den moderne domarens vapen i kampen mot   
      brottsligheten?Juridisk Tidskrift, 4, 878-896. 
Wolfner, G., Faust, D., & Dawes, R.M. (1993). The use of anaJohanically detailed dolls  
      in sexual abuse evaluations: The state of the science. Applied & Preventive  
      Psychology, 2, 1-11. 
Woll, S. (2002). Everyday thinking. Memory. reasoning, and judgment in the real world. 
      London: Lawrence Erlbaum.  
Yuille, J.C., Tymofievich, M., & Marxsen, D. (1995). The nature of  
      allegations of child sexual abuse. Chapt 2 in T. Ney (Ed.), True and  
     false allegations of child sexual abuse. Assessment and case  
     management. New York: Brunner/Mazel.  
Zaragoza, M.S. et al (Eds), (1995). Memory and testimony in the child  
    witness. London: Sage.  
--- 


