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Sammanfattning.  Syftet i denna DiVA-version är att utifrån material i ett rättsfall 

i hovrätt söka klargöra problem kring utredningsmetodik, inkl. minnesfrågor. I fallet 

anklagas en man av en tonårsflicka, efter dennas samtal med psykolog respektive 

skolkurator, för att ha begått ett sexuellt övergrepp för 8-10 år sedan när mannen var 

styvpappa till flickan (då ca 9-10 år gammal). Utredningsmetodiken är undermålig med 

bl.a. avsaknad av utredning av alternativa hypoteser och utmärks av ensidigt 

bekräftelsesökande sant en del andra tankefel såsom undanhållande av felkällor. Ett flertal 

problem kring kritisk prövning och bedömning av anförda minnen förekommer i materialet. 

Svårigheter att avgöra vissa viktiga minnens korrekthet diskuteras. Ett osakligt 

psykologintyg, som innebär missbruk av psykologi och osakliga ställningstaganden samt 

påvisar ett misstänkt tidssamband, redovisas av åklagaren ej för tingsrätten, som avger en 

fällande dom.  Misstanke föreligger att psykologen påverkat flickan att formulera minnen 

kring sexuellt övergrepp. Uppgifter om sexuellt övergrepp uppkommer i nutid först 5 dagar 

efter besök hos BUP-psykolog.  Hovrätten avger friande dom med mitt kritiska yttrande 

och vittnesmål som en del av underlaget. Varken psykolog,  åklagare eller polis utreds eller 

åtalas för förfalskning och undanhållande av relevanta uppgifter, bl.a. dokumenterad 

partiskhet samt förtigande och döljande av tidssamband.  

 

Bakgrund  
Advokat AA har skriftligt 0001-03-05 gett mig i uppdrag att göra en kritisk-vetenskaplig 

granskning av nedan specificerat material i angivet mål. Granskningen är inriktad på 

utredningsmetodik, tillförlitlighet och tolkningsmöjligheter. Yttrandet är avsett för 

användning i domstol. Yttrandet innebär inget ställningstagande i frågor om brott, skuld, 

straff eller skadestånd utan avser klargöranden i sakfrågor med inriktning på felkällor och 

utifrån befintligt material.  

 

Jag har ingen tidigare relation till eller kännedom om de i målet berörda personerna. Jag har 

inte i samband med utarbetandet av yttrandet haft några kontakter med i målet berörda 

personer.  

 

Material 

Det material som av advokat AA har bifogats uppdraget är följande 

(första förekommande årtal har satts till 0000):  

- förundersökningsprotokoll 0000-08-13 

- tingsrättens dom 0001-01-05 

- protokoll från tingsrätt 0001-01-21, 0001-01-28 
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- dialogutskrifter av förhör i tingsrätten med följande personer: 

      målsäganden M, målsägandens mamma, skolsköterskan, den tilltalade G 

- ett antal kopior på  sjukförsäkrings- och lönebesked för målsägandens 

      mor 

- ett antal kopior från målsägandens webbsida (presentation, gästbok, dagboks- 

       anteckningar) på Internetträffpunkten X.  

- advokat AA:s skrivelser till  hovrätt 0001-01-22 och 0001-01-28 

 

Senare av åklagaren redovisat undanhållet material redovisas i här bifogat kompletterande 

yttrande. Detta mycket avslöjande material redovisades först efter krav från den nya , inför 

hovrättens förhandling förordnade, försvarsadvokaten AA.  

 

Den sakkunniges metodik 
Främst anmälnings- och förhörsmaterial har noggrant granskats.  

Relevanta teman i sakfrågor har identifierats och konkreta iakttagelser i materialet har 

gjorts. Relevant material i sakfrågor från forskning och professionell erfarenhet har sökts.  

 

Granskningen bygger på grundläggande principer inom kritisk-vetenskapligt arbete, 

inklusive logik och källkritik, samt på kända forskningsresultat (se t ex min 

universitetslärobok "Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor" , 2003). 

Granskningen ansluter till gamla arabiska och västerländska traditioner vad gäller kritisk 

granskning, dvs. sådant som disputationer, oppositioner, seminarier, inspektioner, 

revisioner, utvärderingar m.m.  

 

Arbetssättet torde vara i linje med hur HD ser på den sakkunniges roll 

(NJA, 1992, 67, sid. 465): "Experterna kan bl.a. bidra med nyttig bakgrundsinformation 

och fästa rättens uppmärksamhet på möjliga felkällor". Möjliga felkällor kan föreligga i 

såväl utredningsmetodiken som kring och i de uppgifter som lämnats. Eventuell förekomst 

eller misstanke om felkällor innebär tillförlitlighetsproblem. Inom källkritisk metod 

används den grundprincipen att sakligt grundad misstanke (s.k. källkritiska kriterier) om att 

uppgifter är felaktiga föranleder att de avvisas. Det föreligger således inte krav på att en 

uppgift som misstänks felaktig skall bevisas vara felaktig.  

 

Jag redovisar först några allmänna, i sak relevanta teman och tar 

därefter upp ett antal iakttagelser kring materialet samt avslutar med 

en summering kring säkerställda förhållanden i materialet.  

I texten betecknas målsäganden med M och andra personer med 

godtyckliga bokstäver.  

 

I. Allmänna teman av relevans 
 

1. Förundersökningens metodik  

Enligt Rättegångsbalken 23 kap 4§ gäller vid förundersökningsarbete en 

objektivitetsprincip. 

"Vid förundersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala emot den misstänkte, 

utan även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis, som är till hans förmån, 

tillvaratagas." 
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Att enbart eller nästan enbart söka evidens för en hypotes innebär att man gör sig skyldig 

till det vanliga tankefel, som i internationell facklitteratur benämnes "confirmation bias" 

(ensidigt bekräftelsesökande). Som vetenskapsfilosofen Popper påpekat går det inte att 

hävda att en hypotes gäller utan att ansträngningar gjorts för att falsifiera den. Det är även 

nödvändigt att möjliga alternativa hypoteser noga prövas. Så har inte skett i den här 

aktuella förundersökningen.  

 

I detta fall hade det varit en stor fördel om det funnits dialogutskrifter av förhören med 

målsäganden, så det hade framgått exakt vad polisen hade frågat och exakt vad 

målsäganden hade svarat. En noggrann textgranskning av sådant material kan underlätta ett 

korrekt ställningstagande till det som sägs, vilket borde ligga i alla berördas intresse. Nu 

föreligger enbart sammanfattningsprotokoll i förundersökningen.  

 

Förundersökningen verkar ha varit föga inriktad på att söka efter alternativa  

förklaringar till de av målsäganden framförda påståendena om övergrepp. Betingelserna 

kring uppkomsten av målsägandens utsagor utreds föga. Exempelvis nämns i början av det 

första målsägandeförhöret "några kompisar", vars namn inte nämns och inte verkar ha 

eftersökts och ingen av dem redovisas ha hörts. Målsäganden har i förhöret angett ett 

samtal med kompisarna som "anledningen" till att hon berättat. Tidpunkten för 

kompissamtalet verkar inte ha efterfrågats, trots att tidpunkter och tidpunktsrelationer är en 

fundamental aspekt i utredningsarbete. Inte heller innehåll och process i samtalet verkar ha 

tilldragit sig närmare intresse i utredningen. Då det är möjligt att en kompissituation kan ge 

upphov till psykologiska fenomen  som suggestionseffekter, grupptryck, anpassning till 

gruppnorm etc. hade ett noggrannare utredningsarbete kring detta varit befogat.  

 

Det har inte heller utretts vid vilka tidpunkter olika "minnen kom tillbaka", vilket är av stor 

betydelse.  

 

En annan aspekt som inte utretts är exakt när målsäganden gått i samtal 

med psykolog på BUP och huruvida det i dessa samtal har sagts något 

om sexuella övergrepp från psykologens eller målsägandens sida. (I tingsrättens förhör 

säger målsäganden att hon talat med psykologen om de påstådda övergreppen - det framgår 

inte när och hur, t ex före eller efter den 8 april 0000.) Varken målsäganden eller 

psykologen verkar ha tillfrågats om detta. Det finns t ex dokumenterade fall där påståenden 

om sexuella övergrepp uppkommit efter suggestioner eller antydningar från skolpersonal 

eller behandlare, varför det bör tillhöra det grundläggande i ett sådant här fall att klarlägga 

om sexuella övergrepp på minsta sätt varit på tal eller antytts vid samtalen på BUP. Även 

den skolkurator, som målsäganden verkar ha talat mer med än med skolsköterskan, borde 

ha hörts i frågan om sexuella övergrepp varit på tal och hur i så fall. Dock krävs i båda 

fallen samtycke. Vad gäller psykologen har modern enligt förhörsnotering meddelat 

samtycke. Det framgår inte om målsäganden tillfrågats om samtycke vad gäller kurator 

respektive psykolog.  

 

En rumslig-teknisk beskrivning och dokumentation av de påstådda brottsplatserna saknas. 

Här finns i materialet en kontrovers kring huruvida solen kunde skina in eller inte, något 

som inte klarlagts, men som har betydelse för hur man skall bedöma tillförlitligheten i 

uppgifterna. Beskrivningar av påstådda brottsplatser bör tillhöra det elementära 
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utredningsarbetet i sådana här mål. Det har inte heller klarlagts vad som  skiljer de olika 

aktuella boendena åt. Kunde det t ex varit möjligt för solen att skina in i något av de andra 

boendena som förekommit? Frågan om var  övergreppen skall ha ägt rum blir avgörande 

för tidpunktsplaceringen och borde därför ägnats uppmärksamhet i utredningsarbetet.  

 

Möjligheten finns att inträffade övergrepp skulle i minnet kunna förknippas med 

en annan bostad än den de inträffade i. Exempelvis skulle minnena av en tidigare bostad 

kunna vara vaga och övergreppen därför bli placerade i en senare bostad som är mer lätt 

tillgänglig i minnet. Enligt moderns polisförhör sid. 12 så badade M och den misstänkte 

tillsammans när G bodde i S-stad och M var 6-7 år. Jag ser ingenstans en utredningsmässig 

eliminering av att de påstådda övergreppen skedde på detta boende.  

 

Frågan om det skulle kunna finnas någon alternativ förövare verkar inte ha berörts i 

förundersökningen. När så lång tid som 8-10 år (eller kanske mer) förflutit är det inte 

omöjligt att sammanblandningar kan ske i minnet på så sätt att fel person kommer att 

erinras och utpekas som förövare vid faktiskt inträffade övergrepp.  

 

Frågan om det skulle kunna ha funnits några sexuella influenser före eller i anslutning till 

den påstådda tidsperioden har inte uppmärksammats i förundersökningen. Exempelvis 

skulle inflytelser från media, samtal, skolkamrater eller tidigare på dagis ha kunnat skapa 

sexuella erfarenheter och fantasier som senare i minnet anpassas till vanor i familjen och 

blir transformerade till minnen som upplevs som verkliga. Det bör vara rutin  

i en förundersökning av aktuellt slag att i objektivitetsprincipens anda söka efter alternativa 

influenser.  

 

Frågor om den möjliga inverkan av vårdnadskonflikt respektive skadestånd har 

aktualiserats av den misstänkte. Ingen av frågorna verkar dock ha föranlett några försök att 

klarlägga sådana möjligheter i förundersökningen. Det går åtminstone att ta fram basfakta. I 

detta fall finns obestyrkta påståenden om att ett par skadeståndsfall skulle ha förekommit i 

skolan. Om så var fallet, hade målsäganden den 8 april 0000 någon kännedom om dessa 

eller hade hon haft någon kontakt med berörda?  

 

Frågan om det finns riskfaktorer för sexuella övergrepp kring den misstänkte, t.ex. vad 

gäller tidigare beteenden, sociala förhållanden, drogmissbruk. kriminalitet och personlighet, 

verkar inte ha utretts. Jag återkommer allmänt till frågan om riskfaktorer kring den 

misstänkte.  

 

Frågan om målsäganden lämnat andra uppgifter som lett till anmälningar eller själv anmält 

sådant som sexuella övergrepp, misshandel etc. bör också klargöras liksom vad eventuell 

utredning gett för resultat. Möjligen kan detta ha undersökts utan att det klargörs i 

dokumenten.  

 

Inget kontrollförhör kring de lämnade uppgifterna i syfte att utröna stabiliteten har 

genomförts, vilket i ett sådant här fall kunde varit befogat. Inget förhör där alternativa 

möjligheter närmare granskas har genomförts.  
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2. Symtom, symtomutredning och symtom som evidens 

Det är naturligtvis så att de symtom som förekommer hos en målsägande förtjänar att 

beröras i en utredning. Det är även så att sexuella övergrepp kan ge upphov till symtom, t 

ex depression - ju grövre övergrepp desto allvarligare symtom. Enligt forskning 

uppkommer i en del fall inga symtom. Men huruvida symtom hos en person är resultat av 

en viss händelse etc. är mycket vanskligt att uttala sig om. Enbart tidsföljd eller tidsmässig 

samtidighet räcker inte för att fastställa något orsak-verkan-samband. Skall man söka 

klarlägga orsaksbakgrunden till symtom, så krävs allsidig utredning symtom för symtom. 

Detta innebär att söka klarlägga t ex när ett symtom startat, vad som föregått det, i vilka 

situationer det förekommer, vilka faktorer som lindrar respektive förvärrar symtomet, vilka 

alternativa faktorer som kan tänkas vara inblandade vid uppkomsten av symtomet. 

Psykologiska symtom kan uppkomma på en mängd olika grunder och förekomsten av ett 

symtom ger i sig ingen  upplysning om orsaken. En del av det som anges som symtom kan 

även vara frågan om normala eller kliniskt förekommande personlighets- och 

utvecklingsvariationer hos människor. Enligt beteendegenetisk forskning är för övrigt 

storleksordningen 30-50% av variationerna i personlighet att anse som genetiskt betingade 

(Larsen & Buss, 2002) och dessa variationer bör inte tolkas som symtom. Ibland kan det 

röra sig om personlighetsstörningar med grund i graviditetsfaktorer eller tidig ålder, t ex 

beroende på barnets förhållanden, trauman etc. under de första åren. Beteenden som 

grundas i detta kan felaktigt komma att tolkas som resultat av långt senare inträffade 

förhållanden/händelser. 

 

Även utredningsarbete och rättslig hantering kan vara mycket påfrestande och ge upphov 

till symtom. I internationell facklitteratur om sexuella övergrepp har forskarna i många år 

varnat för att använda symtom som evidens för att sexuella övergrepp skett. Det går inte att 

säga om ett konstaterat symtom härrör från just sexuella övergrepp. För en svensk tonåring 

finns en mängd alternativa faktorer, t ex motgångar, att man hamnar utanför gruppen, 

skolproblem, kamratproblem, relationsproblem till motsatta könet, bekymmer om eget 

utseende, kroppslig omställning, social utsatthet, mobbning, föräldrarelationer, 

familjedynamiska problem, livsstilsproblem, droger etc. som kan ge upphov till symtom. 

Exempelvis uppkommer depressiva symtom i de flesta fall utifrån andra orsaker än att 

sexuella övergrepp inträffat. Varierande grad av stämningsväxlingar hos tonåringar är mer 

vanligt än hos mindre barn.  

 

Det bör även påpekas att felaktiga påståenden om sexuella övergrepp i vissa fall kan 

uppkomma som del av en symtombild, t.ex. med familjekonflikt, aggressivitet eller 

vanföreställningar, eller som uttryck för en personlighetsstörning, t.ex. att söka 

uppmärksamhet. Uttalanden om sexuella övergrepp är alltså i vissa fall symtom i sig.  Det 

kan alltså vara oklart vad som är korrekt tidsföljd eller orsak respektive verkan. Det 

förekommer även fall där de symtom som påståtts ge stöd för sexuella övergrepp har 

skapats i behandlingssessioner och negativa behandlingseffekter således hävdats utgöra 

evidens. Symtom kan även uppkomma genom självsuggestioner, negativt tänkande eller 

vissa personlighetsdrag (t.ex. neuroticism).   

 

Det finns sammanfattningsvis anledning att iaktta kritisk vaksamhet kring vad som ibland 

kallas "symtombevisning". Det går inte att godtyckligt hävda att ett visst symtom skulle ge 

stöd för en viss orsak och i synnerhet inte en mindre vanlig orsak. Det går dessutom inte att 
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hävda någonting utan en noggrann klinisk symtomutredning, där symtom preciserats och 

tänkbara faktorer övervägts. Några symtomutredningar har inte redovisats i det här aktuella 

fallet. Det bör dessutom påpekas att bakom en uppsättning av symtom kan finnas flera olika 

orsaker, t ex så att ett symtom har en orsak och ett annat symtom en annan orsak eller att ett 

symtom har flera samverkande orsaker (s.k. multifaktoriell etiologi).  

 

3. Riskfaktorer kring förövare av sexuella övergrepp 

Forskningen har funnit förhållanden som tenderar att förekomma tillsammans med sexuella 

övergrepp. 

 

Psykiatriprofessorn emeritus Ottosson (2001) anger i sin lärobok "Psykiatri" vissa faktorer 

vid far-dotter-incest.  

"...en eller flera av faktorerna ekonomisk, kulturell och emotionell misär, trångboddhet, 

arbetslöshet, disharmoniskt äktenskap eller samboförhållande, psykisk störning hos 

mannen (missbruk, antisociala personlighetsdrag) och ibland subnormal begåvning hos 

flickan" 

Beträffande våldtäkt refererar Ottosson till en  undersökning där  

"70% av våldtäktsmännen hade en tidigare, ofta omfattande kriminalitet där våldsbrott, 

stölder och trafikbrott dominerade och många hade suttit i fängelse. Sociala problem i 

form av långvarig arbetslöshet, avsaknad av bostad och missbruk förekom hos hälften." 

Beträffande sexuella övergrepp på barn konstaterar Ottosson: 

"De som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn har ofta en omogen 

personlighet. De är inte lika kriminellt belastade som våldtäktsmän och har sällan gjort sig 

skyldiga till våldsbrott. "(min understrykning) 

 

Enligt en forskningsgenomgång av Carlsson (2003) utmärks pedofiler (sexuella preferenser 

för barn i förpuberteten) av omogen och allvarligt störd personlighet med egoism och 

bristande empati. Den kliniska forskningen pekar på förekomst av en s.k. narcissistisk 

personlighetsstörning hos pedofiler. Narcissister känner sig t.ex. betydelsefulla, anser sig 

berättigade till saker och uppvisar en brist på insikt i andra människors känslor och behov. 

De har svårt att tåla kritik och kan utgöra en fara för sig själva eller andra.  

 

Vissa faktorer vid sexuella brott framgår av återfallsstudier på dömda förövare.  

Enligt Dempster & Hart (2002) så är det främst brottshistorien ("offence history factors") 

som kan användas för förutsägelse av senare brott vad gäller våld respektive sexuella brott.   

 

Quinsey, Lalumière m fl  (1995) rapporterade att 

"general criminality (nonsexual offences) and sexual deviancy (prior sex offences, 

phallometric assessments = frågor om sexuella preferenser) predicted sexual recidivism" 

 

Marshall (1996) hävdar 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". 

 

Hanson & Bussière (1998) har vid en genomgång av 61 studier omfattande totalt 23.393 

dömda förövare funnit att 
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"Criminal lifestyle variables did predict sexual recidivism, but the best predictors were 

factors such as deviant sexual interests, prior sexual offences, and deviant victim choices 

(boys, strangers). With the exception of personality disorders, psychological maladjustment 

had little or no relationship with any type of recidivism. A negative clinical presentation (e. 

g. low remorse, denial, low victim empathy) was unrelated to sexual recidivism"  

 

Samma forskare konstaterar att 

"The present findings contradict the popular view that sexual offenders inevitably reoffend. 

Only a minority of the total sample (13,4% of 23.393) were known to have committed a new 

sexual offense within the average 4- to 5-year follow-up period examined in this study."  

I en kanadensisk studie (Barbaree m.fl, 2001) anges återfallsfrekvensen 9% efter en 

genomsnittlig uppföljningstid av 4,5 år.  

 

I en svensk studie (Sjöstedt & Långström, 2001) med 1400 män över 18 år som släppts ur 

svenska fängelser 1993-1997 och med en genomsnittlig uppföljningstid av 3,69 år var 

frekvensen återfallsdomar 4% för sexuella brott och 9% för våldsbrott utan sexuella inslag.  

 

Det föreligger i det här aktuella materialet ingen närmare utredning kring den misstänktes 

personlighet och sociala förhållanden. Såvitt kan förstås av materialet rör det sig om ett 

ordnat yrkesliv, ordnat familjeliv och ett vanligt ansvarstagande beteende. Det verkar inte 

heller ha förekommit anmärkningsvärda beteenden, t ex våldsbeteenden, egoistiska 

beteenden, bristande empati, konfliktbenägenhet, som skulle kunna tyda på någon 

personlighetsstörning. Det finns i materialet inte heller några tecken (frånsett den aktuella 

anklagelsen) på pedofila intressen eller beteenden.  Den misstänkte skulle här att döma av 

det befintliga materialet plötsligt ha gjort sig skyldig till en pedofil handling, som inte haft 

förelöpare och inte haft efterföljande beteenden i samma riktning och inte uppvisat andra 

anmärkningsvärda beteenden i det totala sociala sammanhanget.   

 

4. Psykiatriska fenomen 

Den sexuella sfären är inte undantagen när det gäller vanföreställningar, hallucinationer, 

felaktiga minnesbilder etc. i samband med kliniska tillstånd eller störningar.  

Psykiatriprofessorn emeritus Ottoson nämner t ex i sin mycket använda lärobok för svenska 

läkare (Psykiatri, kap 9 Vanföreställningssyndrom) erotomani (felaktigt tro sig älskad av 

annan) samt falska incestminnen framkallade genom oskickligt bedriven psykoterapi. 

Vanföreställningar och hallucinationer kan även uppkomma vid t ex konfusioner (oklart 

medvetande, t ex vid sömnbrist), depressioner, stämningsväxlingar och psykotiska tillstånd.  

 

Ett annat område inom psykiatrin är personlighetsstörningarna (se t ex Ottosson, kap 23 

Personlighetsstörningar). En viktig sådan är s k "borderline"-störning (Ottosson, 2001; 

gränsen till psykos kan överskridas vid extrem belastning eller drogpåverkan). Denna 

utmärks bl.a. av instabilitet i känsloliv och relationer och känslomässiga kriser samt 

återkommande självdestruktiva handlingar och känslor av tomhet. Uppfattningen om andra 

människor växlar mellan överidealisering och nedvärdering. Självdestruktivitet med 

tablettförgiftningar och handledsskärningar kan förekomma. Smärtan vid skärningar kan ge 

en lindring av ångesten. Pålagrade depressioner och ångestsymtom kan förekomma. 

Prevalensen anges enligt DSM-IV-manualen vara ca 10% bland dem med psykiatrisk 

öppenvårdskontakt.  
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En annan i sexuella sammanhang relevant störning är histrionisk personlighetsstörning. 

(Ottosson, 2001) Här föreligger en tendens till skådespeleri, att dra uppmärksamhet till den 

egna personen. Förföriskt och manipulativt beteende samt instabila relationer förekommer. 

Det förekommer en tendens att se mänskliga relationer i ett erotiskt perspektiv. Histrioniska 

personligheter har tendenser att suggereras av omgivningen samt att utveckla 

somatiserings- och dissociationssyndrom (t ex identitetsbyte). I den lärobok i 

personlighetspsykologi (Larsen & Buss, 2002) som vi använder vid Örebro universitet 

finns följande konstaterande, som har sitt intresse i rättsfall. 

"The hallmark of the histrionic personality is excessive attention seeking and emotionality. 

Often such persons are overly dramatic, preferring to be the center of attention." 

(understrykning = lärobokens kursivering) 

... 

"Histrionic individuals express their opinions frequently and dramatically." 

... 

"They often display strong emotions in public, sometimes to the embarrassment of friends 

and family." (understrykning = lärobokens kursivering) 

 

"Histrionic individuals are also highly suggestible. Because their opinions are not based on 

facts, they can be easily swayed. They take up whatever is popular at the time."   

(understrykning = lärobokens kursivering)  

 

Det finns nämnt i den amerikanska DSM-IV-manualen (American Psychiatric Association, 

1994) för psykiatriska diagnoser beträffande histrionisk störning bl a följande:  

"If they are not the center of attention they may do something dramatic (e.g., make up 

stories, create a scene) to draw the focus of attention to themselves. This need is often 

apparent in their behavior with a clinician (e.g., flattery, bringing gifts, providing dramatic 

descriptions of physical and psychological symptoms that are replaced by new symptoms 

each visit)." ( sid 655)  

 

Även i denna manual talas om "high degree of suggestibility".  (s 655)  

Prevalensen anges av DSM-IV-manualen till ca 10-15% bland öppen- och 

slutenvårdspatienter inom psykiatrin.  

 

Det bör påpekas att flera olika psykiska störningar och/eller personlighetsstörningar låter 

sig kombineras i det enskilda fallet och kan framträda i olika grader och arter. De 

personlighetsstörningar jag nämnt här verkar vara de som skulle kunna tänkas vara aktuella 

i detta fall att döma av indikationer i materialet.   

 

De psykiatriska aspekterna är inte utredda i det här aktuella fallet, men det kan konstateras 

upprepad förekomst av fragmentariska uppgifter i materialet (både förhörsmaterial och 

bifogat omfattande och mycket självutlämnande, känsloinriktat internetplacerat material), 

mest från målsäganden själv, om frekventa kärleksbekymmer, hur hon mått dåligt, haft 

stämningsväxlingar, varit deprimerad och skurit sig. Särskilt det sista är ett mycket 

allvarligt symtombeteende. Det bör observeras att det är skillnad på att tala om sig själv 

som deprimerad och att erhålla en psykiatrisk depressionsdiagnos, dvs. uppfylla mer snäva 

och stränga kriterier.  
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Det står allmänt sett klart att det finns ett flertal olika psykiatriska grunder 

på vilka felaktiga minnen om sexuella övergrepp i en del fall har uppkommit. I sådana fall 

är påståendena om sexuella övergrepp att betrakta som symtom i en större symtombild.  

 

Det fanns och finns anledning närmare utreda och överväga en sådan möjlighet i detta 

konkreta fall, då kliniska tecken föreligger. Det kan dock idag vara svårt att klargöra den 

relevanta psykologiska situationen under tiden närmast före den 8 april 0000, då ett år nu 

har förflutit.  

 

Psykiatriska fenomen kan tänkas samverka med olika minnespsykologiska fenomen, som 

jag berör i följande avsnitt. Psykiatriska faktorer såsom starka känslor, förändrade 

medvetandetillstånd m.m. kan t. ex. ge större fel i minnesprocesserna och minska 

möjligheterna till självkorrigering av fel, t.ex. innebära att det är svårare att skilja på vad 

som hänt och inte hänt.   

 

5. Minnespsykologiska fenomen 

I detta fall liksom i många andra fall spelar minnesmaterial en viktig roll.  

Det finns därför anledning att peka på några forskningsresultat och problem 

när det gäller minnen (se t.ex. universitetsläroboken Reisberg, 2010). Det kan nämnas att 

minnesforskningen de sista årtiondena varit av mycket stor omfattning och kunskapen om 

uppkomst av minnesfel har ökat år för år.    

 

(a). Episodminne 

Det förekommer många och svåra minnespsykologiska problem vid utredningar, speciellt 

då lång tid, t ex flera år, förflutit. Det är inte bara omfattande glömska som är problem utan 

t ex förändringar, tillägg av material, sammanblandning 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, något som ofta sker. De i folktron förekommande "kamera"- och "bandspelar"-

teorierna har inte stöd inom modern minnesforskning.  

 

Ett viktigt förhållande rörande episodminnen (minnen av speciella händelser/situationer) är 

att dessa enligt minnesforskningen är mycket sårbara och minnesfel uppkommer lätt. Falska 

beskrivningar av episoder kan uppkomma. Episoder kan sammanblandas. En tanke, fantasi 

eller dröm kan sammanblandas med något verkligt (s.k. källhanteringsproblem) och den 

som minns tror att händelsen ägt rum på riktigt även om det bara var en tänkt eller drömd 

händelse eller en tolkning. Inom forskningen talar man om "fuzzy trace" (suddiga spår, 

syftande på att minnesspåret av den inträffade händelsen och de parallella minnesspåren 

med egna reaktioner, tolkningar, tankar, känslor etc. sammanblandas). Semantiska minnen, 

dvs. minnen av typen allmänna kunskaper om principer, regler, fakta etc. är inte så sårbara 

som episodminnen. Även minnen av ofta upprepade handlingssekvenser (s k skriptminnen) 

är mer stabila.  

 

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 
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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 göra en efterkonstruktion 

utifrån kunskap, erfarenhet, tillgängliga ledtrådar, kulturella föreställningar och 

värderingar, andras förväntan, logiska överväganden m.m. Vi kan även blanda ihop vad vi 

själva sagt eller gjort med vad någon annan sagt eller gjort.  

 

(b) Inre bilder och falska minnen 

Det är även relativt lätt för de flesta människor att skapa inre bilder som saknar 

motsvarigheter i den förflutna verkligheten (t ex dagdrömmar, fantasier, drömmar, 

romanskrivande). Metoder för detta används för övrigt i olika suggererande 

behandlingsmetoder, t ex hypnos, symboldrama och andra imaginativa (inre bildflöden) 

tekniker, som jag själv använt kliniskt. Exempel på detta utgör när människor under hypnos 

eller liknande medvetandetillstånd upplever minnen av hur de förts bort och undersökts av 

främmande varelser i rymdskepp (s.k. abduktioner, populärt i USA) eller upplever minnen 

av hur man levt andra liv (s k reinkarnationer) - minnesforskningens ståndpunkt är att detta 

är minnen som konstruerats av individen själv och sannolikt i suggestivt samspel med den 

hypnotisör, grupp 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. 

Exempelvis hävdas i en del av de många amerikanska abduktionsfallen att den drabbade 

vuxne varit utsatt för sexuella övergrepp från rymdvarelsernas sida, vilket utgör ett tänkvärt 

faktum i relation till andra berättelser om sexuella övergrepp. 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  och 

påstått återvunna minnen rörande sexuella övergrepp. Nästan alla minnesforskare torde 

idag vara relativt ense om att det förekommer falska minnen rörande sexuella övergrepp 

likaväl som det förekommer korrekta minnen och en och annan lögn. I en del fall har 

kunnat konstateras att psykologer, terapeuter, psykiatrisk personal, socialarbetare och andra 

genom olämpliga suggererande  metoder medverkat vid återvinning av såvitt kunnat 

fastställas falska minnen rörande sexuella övergrepp. Falska minnen uppkommer ständigt 

rörande allt möjligt i vardagslivet, t ex rörande vad någon sagt, var vi lagt en sak, vilka som 

var närvarande vid ett möte etc. Jag har själv samlat in hundratals sådana minnen (med 

klargörande av vilka objektiva kriterier som använts vid falsifiering) från studenter vid 

Örebro universitet. Falska minnen kan befästas genom social bekräftelse eller avföras 

genom kritisk prövning av den som minns eller av omgivningen. En del människor är mer 

omgivningspåverkade än andra, när det gäller att avgöra om  något de minns är sant.  

 

I en explorativ studie av rapporterade dröm-verklighet-förväxlingar (Edvardsson, 2008) har 

jag i materialet kunnat konstatera att en del personer inte avfärdar en dröm de uppfattat som 

verklighet förrän de talat med andra, som kommit med motsägande uppgifter eller stött på 

objektiva omständigheter som motsäger drömmen, t ex att någon lever när man drömt att 

personen avlidit. I andra fall sker ett beslut om drömmens overklighet efter enbart egna inre 

överväganden. Dröm-verklighet-förväxlingar gäller även dramatiska och normbrytande 

händelser som överfall etc. och skulle även kunna tänkas ge upphov till felaktiga 

påståenden om att sexuella övergrepp inträffat (jag har tidigare anlitats i tre rättsfall där det 

fanns tydliga indikationer på att dröm-verklighet-förväxlingar kan ha förekommit). Om en 
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person inte själv upptäcker en dröm-verklighet-förväxling kan den kvarstå länge eller hela 

livet. Följande exempel, ur min studie, från en 25-årig kvinna, där minnet fanns kvar efter 

20 år kan belysa detta.  

 

"Jag har ett falskt minne. Jag var i 5-års-åldern, och händelsen utspelar sig på sommaren. 

Mina föräldrar har sommarstuga i K, och vi hade kommit hem därifrån för att tvätta, fylla 

på matförrådet och d.y.. I den mån vädret tillät spenderade vi så mycket tid som möjligt i 

sommarstugan. 

Denna gång ringde det på dörren (när vi var hemma i lägenheten). Det var en lång, smal 

man som var klädd i jeans, och han hade kort, brunt hår och fyrkantiga glasögon. I 

händerna höll han två djupblå resväskor. Han sa att han hade kommit för att hämta mig. 

Min pappa sa till mannen att försvinna, Och sedan är minnet slut.  

 

Allt detta hände utom incidenten med mannen.  

Förklaring? 

Det är inte ett minne som jag har haft länge, utan som jag trott mig minnas de senaste 

åren. Jag diskuterade detta med min mamma, och först ställde hon sig oförstående till hur 

jag kunde minnas något sådant. Men efter gemensamma funderingar kom hon ihåg, att jag 

under en viss period - runt 5 år - lidit av återkommande mardrömmar om en man med 

glasögon och blå resväskor som kom hem till oss och skulle "ta med" mig bort.  

Mardrömmen inträffade några gånger, samma dröm och endast när vi kommit hem från 

sommarstugan. Var drömmen kan ha kommit ifrån vet jag inte. Det finns inte några 

traumatiska händelser som kan ha gett upphov till den. Separationsångest torde vara 

vanligt hos barn - rädsla att bli övergiven/lämnad/bortrövad. Drömmen försvann så 

småningom och kom sedan tillbaka som ett "minne". " 

 

Det inses att om mannen i drömmen varit identifierbar och i drömmen företagit sig något 

sexuellt, så kunde ett rättsfall (inom ramen för preskriptionstiden) blivit följden av 

mardrömmarna. Det förekommer inslag av både våld och sexualitet i de insamlade 

drömmar som kortare eller längre tid efter uppvaknandet upplevts som verklighet.  

 

Minnesfragment med verklighetsförankring kan sammansmältas med drömmar, fantasier, 

minnen från media och ledtrådar i situationer till erinringar som i god tro uppfattas som 

riktiga minnen. Just genom att det finns med sådant som faktiskt inträffat i ett minne så kan 

man lätt komma att tro att resten är sant också - det gäller både den som minns och andra 

som hör talas om minnet. Det förtjänar att påpekas att det är lättare att bygga upp en lögn 

eller fabulering utifrån sanna förhållanden och lägga till sådant som inte är sant än att helt 

och hållet konstruera något som är osant.  

 

Många lögner och fabuleringar innebär enbart vissa förändringar eller tillägg till sådant som 

faktiskt inträffat. Med fabulering avser jag här de fall, då personen inte är klart medveten 

om att den lämnade uppgiften är felaktig. 

I praktiken kan det vara svårt att dra en gräns mellan lögn och fabulering. Vi råkar ofta ut 

för fabuleringar, t ex när vi låter munnen gå lite fortare än tanken eller överdriver något. 

Ibland märker vi själva fabuleringen och korrigerar det vi sagt, ibland gör vi inte det. Om 

medvetandeprocessen är oklar eller störd eller omgivningen gärna bekräftar oss, så kan 

fabuleringarna lätt bli mer orealistiska.  
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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 senare skall minnas den som något som faktiskt inträffat. Det förekommer även ett 

minnesfenomen, s.k. kryptomnesi, som innebär att vi tror oss ha kommit på något själva, 

när vi i själva verket har fått idéerna från någon annan, men glömt bort det - detta kan 

förklara vissa plagiatstrider. Även sexuella idéer kan tänkas bli plagierade omedvetet.  

 

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 att det framträdde ett 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 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).  

 

Den situation i vilken ett minne rapporteras kan spela stor roll för hur det framställs eller 

konstrueras - minnen kan vara i hög grad ett resultat av interaktion mellan människor och 

ha en social funktion, t ex att få uppmärksamhet, att avleda från något annat, att skapa 

medkänsla, att erhålla status m.m. Minnen uppkommer i betydande utsträckning interaktivt 

och har även andra psykologiska och sociala funktioner än att vara korrekta återgivningar 

av något som skett (se t.ex. Edwards & Potter, 1992).  

 

När människor i samtal med varandra berättar saker så förekommer ibland att ett och annat 

minne som rapporteras i samtalen är påhittade. Samma kan gälla privata brev etc. Att till 

exempel tonåringar berättar eller skryter om sexuella erfarenheter som de inte haft är ett 

välkänt exempel på sådana fenomen.  

 

En slutsats av de här antydda problemen kring människors erinringar är att 

förhörsmetodiken kring minnen måste utformas med stor försiktighet och eftersträva 

kontroller och kontrollfrågor. I förhörsmetodiken måste undersökas möjligheter av att 

centrala erinringar uppkommit på annat sätt än genom inträffade händelser. Samma gäller 

vid kritisk prövning av det totala materialet. En händelse har inte inträffat bara för att någon 

påstår sig minnas händelsen.  
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(c) Samtalsminne och dokumentation 

Den mycket begränsade forskning som idag finns om samtalsminne (se t.ex. 

Edvardsson, 1997; Edvardsson & Sund, 1998) visar att människor inte ens kan minnas 

enstaka meningar i samtal exakt. Ett praktiskt exempel på detta är att domare vid 

förestavande av vittneseden (22 ord, inkl eget namn) brukar dela upp denna i så där 5-6 

bitar, vilket innebär hänsynstagande till vår omedelbara minneskapacitet. Vi reducerar 

informationen till något eller några teman som vi med i bästa fall enstaka ord (eller 

kortare fraser) ur samtalet och genom egna ord ger en beskrivning av. Bortfallet av 

teman är stort och många fel i form av förvrängningar, ogrundade tillägg, överdrifter, 

efterkonstruktioner etc. förekommer. Det är dessutom så att vi minns fel och gör 

felaktiga tolkningar av vad som sagts, medan samtalen pågår, t.ex. refererar polisens 

förhörsledare ofta fel bakåt i pågående barnförhör (Hallenberg, 1998; Roberts &Lamb, 

1999). Vid journalanteckningar eller protokoll som bygger på omedelbara anteckningar 

under löpande samtal uppkommer bortfall och fel. Felen ökar med anteckningarnas 

längd (Gunnarsson, & Kolterjahn, 1998; Jönsson, 1988). Vad gäller barn föreligger 

också problem med samtalsminnet (Gustafsson, & Ringström, 1998).  

 

Den befintliga forskningen pekar på att uppgifter om vad som sagts i samtal är 

behäftade med stora bortfall, missuppfattningar och fel oavsett formen för 

rapporteringen (anteckningar omedelbart eller senare, muntlig återgivning). Detta får 

utredningsmetodiska konsekvenser. I de fall där vi har anledning ställa stora krav på 

samtalsinformationens kvalitet krävs objektiv registrering, för små barn helst 

videoupptagning, då barnet ofta är verksamt på sätt som inverkar på betydelsen av 

svaret. Objektiv registrering krävs även för att kunna kontrollera urvalet av frågor och 

utformningen av frågorna. I utredningstexter förekommer citat/referat av samtal efter 

flera dagar, veckor eller månader och ofta utan att det  framgår att anteckningar skulle 

ha förts och utan möjlighet till kontroll över vare sig urval av frågor eller utformning av 

frågor respektive utredarens reaktioner på svaren, t ex bekräftelse.   

 

(d) Minnesbilders lagring och rekonstruktion 

Det förekommer ibland orealistiska föreställningar att vi kan minnas visuella scener 

ungefär som om vi hade en uppsättning kamerabilder eller en videofilm som vi kan 

spela upp inombords och rapportera vad vi ser. Forskningen (t ex översikt av Reisberg, 

1997, 2010) visar att vi kan skapa inre visuella bilder i viss analogi med yttre bilder. 

Därav följer dock inte att vi exakt bevarar dessa aktiva bilder likt fotografier och att de 

oförändrade eller felfritt kan återges på nytt. Det har t ex visats att åtminstone i vissa 

sammanhang så utvidgar vi återgivna bilder (den återgivna bilden omfattar mer än 

ursprungsbilden) vid återgivning - utvidgningen kan härvid vara felaktig, vilket har 

avsevärt rättsligt intresse. Detta belyser hur vi konstruerar minnebilder. Forskning av 

Kosslyn med flera (1980,1983) antyder att inre bilder vid erinring inte skapas genom 

aktivering av en intakt, bevarad inre bild (bläddring i ett inre fotoarkiv) - på det sätt som 

vi ofta tror.  

 

"Instead, one first creates an "image frame", depicting the form´s global shape. Then 

elaborations can be added to this frame, as the imager wishes, to create a full and 

detailed image. Importantly, the image is created piece-by-piece, and the imager has 
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some degree of control over how complete, and how detailed, the ultimate image will 

be." (Reisberg, 1997, sid 421) 

  

Fritt översatt, så skapar vi först en bildram och bygger därefter upp bilden bit för bit och 

påverkar detaljeringsgraden i slutprodukten. Den som vill kan själv i sitt medvetande 

iaktta hur en bild av en förfluten miljö eller scen kommer till. Vi kan i medvetandet 

snabbt pröva olika synvinklar och positioner och laborera med vilka element som skall 

vara med eller inte i bilden innan bilden stabiliseras - även efter stabiliseringen kan 

bilden ändras. Den tid det tar att stabilisera bilden är i många fall subjektivt fullt 

märkbar för oss. Min kliniska utbildning och kliniska arbete med hypnos, 

symboldramateknik och andra imaginativa tekniker pekar på att det går till likadant när 

bilder av sådant som inte inträffat skapas genom instruktioner eller genom 

självsuggestion, fantasiflöden etc. från patienten själv. Snabba växlingar i bilden och att 

det krävs viss iakttagbar tid för stabilisering är vanliga fenomen.  

  

Enligt Kosslyn lagras bilderna i bildfiler ("image files") i minnet som uppsättningar av 

instruktioner och inte som vi gärna vill tänka oss i form av fixa visuella bilder ("inre 

fotografier"). Bilderna lagras därmed likartat med språkligt material i långtidsminnet. 

Vid erinring rekonstrueras en bild bit för bit genom de lagrade instruktionerna. Det kan 

vid rekonstruktionen vara så att inte all information i bildfilen används eller kan göras 

tillgänglig. Det kan även vara så att viss information aldrig har lagrats in i bildfilen. Det 

är även uppenbart att processen är sårbar, till exempel att sammanblandningar kan 

tänkas ske mellan olika bildinstruktioner och att ovidkommande instruktioner kan 

tillkomma, t ex genom påverkan i ett senare samtal eller förhör eller genom tillägg av 

en självsuggestion. Den osäkerhet och det tvivel en person har vid rekonstruktionen kan 

komma till språkligt uttryck i formuleringar som "tror", "kanske", "möjligen", "det var 

så eller så eller så...", "vet inte", "kommer inte ihåg" etc. Vi vet nog alla från vår 

erfarenhet att vi av och till har skapat oss falska bilder av triviala fenomen, t ex av var 

vi lagt ett föremål, av att vi postat ett brev etc. Falska instruktioner har uppkommit och 

använts vid  konstruktionen av bilden av att det vi föreställer oss skulle ha inträffat. Vi 

konstruerar alltså emellanåt, i vardagslivet, felaktiga minnesbilder. Om dessa skulle 

upplevas som klara, så säger det inget om korrektheten enligt forskningen.  

 

Det här påpekade får naturligtvis konsekvenser för hur vi skall bedöma tillförlitligheten 

hos i god tro rapporterade minnesbilder i rättsliga sammanhang. De kan vara (a) 

tillfredsställande korrekta, (b) mer eller mindre felaktiga eller (c) helt felaktiga. Till 

detta kommer möjligheten av (d) medvetet felaktig minnesrapportering, dvs. lögn. 

Föreligger indikationer på alternativen (b), (c) eller (d), så går det inte ur kritisk-

vetenskaplig och källkritisk synpunkt att hävda att alternativet (a) är säkerställt.  

 

II. Iakttagelser och diskussion kring utdrag ur förhörsmaterial 

m.m. 

 

1. De centrala utsagornas uppkomst och utveckling 

Jag kommer här att räkna med två möjligheter: att utsagorna om sexuella övergrepp är 

sanna eller att de är falska (det skulle i och för sig kunna finnas flera mellanlägen).  
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Om de är sanna är startpunkten själva övergreppstillfället, men sedan förekommer i 

uppgifterna ett stort hopp i tiden utan att något sägs förrän 8-10 år senare. Om de är sanna 

kan de 

 

A. hela tiden ha varit medvetna eller  

 

B. möjligen ha glömts bort för att senare återkomma i minnet, s.k. minnesåtervinning. 

 

I både fall A och B finns utifrån minnesforskningens resultat anledning att ställa sig 

skeptisk till tillförlitligheten  hos efter 8-10 år rapporterade minnen. Minnen 

är inte sanna bara därför att den som erinrar sig dem själv tror på dem. Fel uppstår 

dessvärre omedvetet.    

 

Om minnena är falska kan startpunkten ligga mentalt eller i yttre påverkan var som helst i 

tiden, även före det påstådda övergreppstillfället för 8-10 år sedan (t ex som en inre fantasi 

eller i sexuellt prat med kamrater eller daghemshändelser etc.). I detta fall ingår även 

möjligheten att utsagorna uppkommer nära i tid före anmälan. Det är bara kring den sista 

tiden före anmälan som det finns några uppgifter i materialet från målsäganden. Om de 

centrala utsagorna är falska så kan de ha blivit det genom  

 

C. ett medvetet konstruerande (lögn) eller  

 

D. i god tro utan att målsäganden är medveten om det (falskt minne).  

 

I både fall C och D kan sådant som kliniska tillstånd, suggestioner, socialt tryck och social 

bekräftelse finnas med i bilden.  

 

Således finns minst 4 alternativ - A,B,C,D - att överväga.   

 

Tidpunkt 1: Före anmälan 

I det första polisförhöret (FU sid. 1) anges målsäganden ha sagt följande: 

"Hon säger att anledningen till att hon berättat vad som hände för 8-10 år sedan är för att 

hon pratade med några kompisar som hade problem hemma. 

De pratade om hur vuxna människor inte fick göra. Hon säger att det var orden "så får inte 

vuxna människor göra" som ekade i hennes huvud. Hon började tänka hur hon själv hade 

haft det. Hon kom på vissa saker som hon pratade med en kompis om. När kompisen fick 

höra vad hon berättat sade kompisen att hon var tvungen att prata med någon. Det var 

därför hon pratade med skolsköterskan KR. Hon hade tänkt på det som hände vid olika 

tillfällen under ganska lång tid, men det var nu som hon kände att hon var tvungen att 

prata med någon."  

 

Utredningsmässigt är uppgifterna mycket vaga. Det framgår inte vad kompisarna och 

målsäganden pratat om och det framgår inte ens att det skulle röra sig om sexuella ting 

överhuvudtaget. Det finns heller ingen bekräftelse på uppgifterna från någon annan person 

än M själv. Enligt sid. 6-7 i tingsrättens förhör med M så skall M samma dag som hon 

berättade för skolsköterskan, dvs. 8 april 0000, ha berättat för kompisen dessförinnan. Det 

är möjligt att även samtalet med kompisarna ligger mycket nära i tid före anmälan - ingen 
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verkar ha frågat om när det ägde rum, trots att det kan ge en alternativ förklaring. Någon 

mer ingående beskrivning av innehållet verkar inte ha efterfrågats. 

  

Denna framställning är tveksam i förhållande till alternativ A, då det verkar som om 

målsäganden först nu "kom på vissa saker". Alternativ B är möjligt, dvs. att något 

bortglömt återkommer. Alternativ C är möjligt, t ex kan ett suggererande samtal ha lett 

vidare till en medvetet falsk anklagelse. Även alternativ D är möjligt, t ex kan suggestioner 

och självsuggestioner efteråt ha lett till utveckling av ett falskt minne. Att en fras ekat i 

målsägandens huvud skulle möjligen kunna innebära tecken på en viss suggestibilitet.  

 

Granskningen av de minst sagt tunna uppgifterna kring uppkomst leder till att alternativen 

B,C och D kan anses möjliga.  

 

I det första polisförhöret finns även uppgiften att "Det  var först när hon började i åttan 

som hon började fundera på vad han gjort". (min understrykning) Det finns ingen 

bekräftelse på att det var så. Uppgiften kan vara t ex ett minnesfel, en omtolkning eller en 

efterkonstruktion. I tingsrättens förhör ställs frågan varför M började fundera i åttan. Svaret 

har ett betydande intresse när det gäller att pröva ett alternativt uppkomstförlopp.  

 

M: Därför att det var en sån där.........jag vet inte vad hon hette, men det var någon sån där 

typ feministbrud som var där och typ prata om sådana saker, och sånt. Och då började jag 

fundera på om det var rätt som han hade gjort, om man fick göra så. 

 

Polisens utredning verkar ha missat denna påstådda förelöpande händelse genom att inte 

följa upp uppgiften om funderingar i åttan i polisförhöret. Någon oberoende bekräftelse på 

att händelsen inträffat finns inte i materialet. Det borde inte varit särskilt svårt att ta fram 

om någon sådan föredragning ägt rum och ungefär vad den innehållit. En sådan händelse 

kan innebära att äkta minnen av tidigare händelser aktiveras. Men den kan också innebära 

att suggestioner i riktning mot att ha varit utsatt för sexuella övergrepp ges och att någon 

mer mottaglig elev skulle kunna börja ta intryck av dem och tro sig ha varit utsatt, t.ex. på 

grundval av något av de många "tecken" på att ha varit utsatt, som ibland nämns. Senare 

kan en medveten eller omedveten omtolkning komma att ske såsom att det fanns minnen 

redan före suggestionerna gavs. Händelsen i sig kan inte ge upplysning om huruvida det 

fanns äkta minnen av övergrepp eller inte hos M vid tidpunkten ifråga. Men den kan ingå i 

utredning av alternativa förklaringar.  

 

Tidpunkt 2: Målsäganden besöker skolsköterskan KR 

Av polisförhöret med skolsköterskan KR framkommer följande. 

 

"Den åttonde april i år (0000) kom M till henne. Hon säger att när hon kom grät hon och 

var "jätte"ledsen. M berättade spontant för henne om något som hade  hänt för länge 

sedan. Hon sade "han tog på mig". Hon berättade för henne att det var mammans sambo 

som hade tagit på henne. KR ville inte fråga mer. Det M berättade mer var att det skulle ha 

hänt för ungefär tio år sedan."  

.... 

"KR säger att några detaljer om vad M blivit utsatt för berättade hon aldrig för henne. " 
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Det framgick således inga detaljer alls vid besöket hos skolsköterskan och det får ses som 

underförstått att det gällde någon sexuell beröring. Möjligheten finns att berättelsen inte 

hade fått några detaljer ännu, men det kan även vara så att M valde att inte säga mer.  

 

I tingsrättens förhör med KR framkommer i stort samma beskrivning, men två uppgifter är 

justerade. Tidsuppgiften "tio år sedan" har justerats till 

"för 8-10 år sedan". På sid. 30 i förhöret uppger skolsköterskan "Å jag frågade, jag frågade 

vad som hade hänt" - "Och då sa hon att ´han tog på mig". Den första uttalade uppgiften 

föregås alltså av en förutsättande fråga. Det är inte alls säkert att något särskilt hänt när 

någon kommer till en skolsköterska. Dessutom sägs att "Och sen pratade vi lite om det och 

kom fram till vem det var som hade tagit på henne. Och det var mammans sambo." Här 

verkar det som om uppgiften om mammans sambo inte har berättats direkt utan 

framkommit i samtal. Det går inte att bortse från möjligheten att de allra första uppgifterna 

skapats interaktivt genom det korta samtalet med skolsköterskans förutsättande fråga och 

samtalandet kring vem som tagit på henne. Men det kan även vara så att M själv tänkt att ta 

upp saken. Oavsett om M:s uppgifter är riktiga eller inte så blir de bekräftade av 

skolsköterskan och senare av socialtjänsten. En fråga som inte blivit besvarad i materialet 

är varför M var "ledsen och uppriven" just då när hon kommer in till skolsköterskan? Hade 

något närmare i tid än 8-10 år sedan hänt eller fanns stressorer i hennes pågående 

livssituation? Vad föranledde känslotillståndet? Svaret på den frågan kan inrymma någon 

viktig uppkomstbetingelse för utsagorna.  

 

Alla de nämnda alternativen A,B,C och D är möjliga utifrån skolsköterskans uppgifter. Det 

framgår t ex inte hur länge målsäganden anser sig ha haft sitt minne. Det går inte att 

utesluta att skolsköterskan haft en suggererande effekt genom sin förutsättande fråga. Vaga 

uppgifter ger inte särskilt mycket när det gäller att pröva och avgöra mellan olika alternativ.  

 

Tidpunkt 3: Berättar därefter för modern den 8 april  

Enligt tingsrättens förhör med skolsköterskan KR, så kallade han mamman till skolan och 

av sid. 32 i förhöret framgår att enligt KR så berättade då målsäganden "Ingenting mera" 

och varken KR eller mamman ställde några frågor.  

 

I polisförhören sägs inget om vad målsäganden har berättat för sin mor den 8 april. I 

tingsrättens förhör med målsäganden sid. 11-12 hävdar målsäganden att hon berättade det 

hon sade i tingsrätten när hon var hos skolsköterskan (Försv: Berättade du då som du har 

berättat nu? M: Ja). 

 

Enligt moderns svar i tingsrättens förhör så redogjorde dottern vid detta tillfälle inte för hur 

övergreppen gått till och bekräftar skolsköterskans uppgift att hon inte frågade någonting. 

Modern fick veta först genom att läsa igenom polisförhöret, säger hon. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom modern efteråt måste ha fått veta det hon rapporterat in till 

socialtjänsten i anmälan.  

 

Vid tidpunkt 3 finns fortfarande ingen berättelse om sexuella övergrepp.  

Det bör här vara så att målsäganden minns fel och att de oberoende och samstämmiga 

uppgifterna från modern och skolsköterskan är vad som gäller.  
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Uppgifterna vid denna tidpunkt ger inte grund för att välja mellan alternativen A, B, C och 

D. Dock kan målsägandens falska minnesbild, att hon berättat mer utförligt vid tillfället tala 

för problem med hennes minne.  

 

Tidpunkt 4: Moderns uppgifter till socialtjänsten den 9 april 

Enligt vad socialtjänsten uppger i sin polisanmälan så bygger den på följande uppgifter. 

 

"I samtal med M:s moder, MO, den 9/4 -00 berättar hon för socialsekreterare SO att M 

berättat följande: När M var i 8-10 års ålder badade hon tillsammans med moderns 

dåvarande sambo, G. Han frågade henne sedan om hon ville se vuxenfilm men hon fick inte 

berätta detta för modern. M satt mellan mannens ben i soffan, båda var nakna och de såg 

på porrfilm. Mannen tog på M hela tiden."  

 

Dessa uppgifter innebär att målsäganden gett sin mor några fler uppgifter efter samtalet 

gemensamt med skolsköterskan den 8 april och det måste ha skett den 8 april eller före 

samtalet den 9 april. Det kan anmärkas att det  

i denna tidiga version helt saknas uppgifter om några sexuellt inriktade beteenden vid 

badandet, dvs. ungefär hälften av de påstådda övergreppen saknas.  

 

Tidpunkt 5: Målsägandens egna uppgifter till socialtjänsten den 10 april 

Enligt socialtjänstens anmälan berättar M den 10 april "samma berättelse som modern 

tidigare har berättat", dvs. målsäganden har inte heller då  

sagt något om några sexuellt inriktade beteenden från den misstänkte vid  badandet. Två 

gånger efter varandra på ett par dagar berättar alltså målsäganden utan att de senare 

påstådda sexuella övergreppen vid badandet överhuvudtaget nämns.  

 

Det finns för den 10 april tillagt uppgifter från M utöver de uppgifter hon berättat för 

modern. 

 

"M uttrycker oro för om mannen haft samlag med henne och hon kan inte bestämt säga om 

hon utsatts för fler övergrepp. M berättar att hon under lång tid mått dåligt och att hon vet 

att hon förträngt andra saker hon tidigare upplevt." (mina understrykningar) 

 

Senare i polisförhör tillkommer som vi skall se påståenden om sexuella övergrepp i 

badkaret vid samma tillfälle som händelsen i soffan. Det fanns uppenbarligen ingen 

minnesbild av dessa den 10 april, trots att hon här tänker sig att det skulle kunna ha 

förekommit fler händelser. Citatet visar att M den 10 april är långtifrån klar över vad som 

kan ha skett. Frånsett att hon ännu inte minns de påstådda övergreppen i badkaret, så har 

hon oro kring att det skall ha skett "samlag" och "fler övergrepp". Hon anser sig även kunna 

"förtränga" saker. Frågan är vilka frågor socialtjänstens personal ställde?  

 

Uppgifterna från M vid tidpunkt 5 ger inte stöd för alternativ A vad gäller 

senare påstådda sexuella händelser i badkaret och funderingar kring att hon inte minns 

saker. Alternativen B, C och D är möjliga.  

 

Tidpunkt 6: Målsäganden berättar i det första polisförhöret den 16 april 0000.  

Polisförhöret redovisas inte som dialog utan som sammanfattningsprotokoll 
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med omskrivning från första person singularis ("jag"-form) till tredje person singularis 

("hon"-form) i referatform. Förhörsutskriften anges vara genomläst och godkänd av 

målsäganden. Nästan hela förhörstexten är ensidigt inriktad mot den påstådda 

övergreppshändelsen. Det verkar inte som om det funnits några strävanden att i 

objektivitetsprincipens anda söka efter alternativa förklaringar vid polisförhöret. 

Exempelvis har polisen underlåtit att fråga hur länge målsäganden haft så klara minnen som 

nu rapporteras. Frågor om psykiska tillstånd och situationer när minnena aktualiserats 

saknas så när som på de vaga antydningarna i början (tidigare citerat av mig).  

 

Texten kring vad som konkret skall ha inträffat startar med tre kortare stycken om de 

sociala och rumsliga omständigheter som rådde vid den påstådda händelsen (sista två 

styckena på sid. 5 FU och det första på sid. 6 FU, totalt 3 textstycken).Därefter kommer en 

lång redogörelse för det påstådda händelseförloppet (från och med andra stycket på sid. 6 

FU till och med andra stycket på sid. 7 FU, totalt 10 textstycken). Jag skall här återge  

de 13-14 första raderna i sammanhangsbeskrivningen respektive beskrivningen av 

händelseförloppet, vilket blir de första fem textstyckena i följd. Vad gäller resten hänvisar 

jag till förhörsutskriften. Jag har strukit under osäkerhetsmarkörer/ord som uttrycker 

osäkerhet eller bristande minne vid erinringen. Läsaren kan observera vad som händer med  

osäkerhetsmarkeringen, när målsäganden övergår från sammanhangsbeskrivning till 

händelseförlopp och fundera på hur händelseförloppet skulle kunna beskrivas så säkert, 

detaljerat och kategoriskt efter att 8-10 år förflutit.  

 

(Sammanhangsbeskrivning) 

 

"Hon berättar att den händelse hon kommer ihåg var någon gång när hon var mellan åtta 

och tio år. Hon tror hon att det kan ha varit år xxxx. Anledningen till att hon tror det är för 

hon har det minnet att allt var uppackat och att de hade bott där ett tag. Hon säger att de 

brukade vara "sega" med att packa upp, det stod flyttkartonger kvar. Hon kommer ihåg att 

det var på kvällen, och troligen sommartid. Hon minns att solen stod lågt så de var tvungna 

att fälla ner persiennerna när de senare skulle se på video. (OBS de rekonstruerande 

resonemangen i stycket) 

 

Hon kommer inte ihåg anledningen till varför hon och G skulle bada tillsammans. Hon 

säger att de hade badat tillsammans tidigare. Vid den här tiden tyckte hon bra om G. Han 

var hennes extrapappa. Hon kommer inte ihåg om hennes mamma varit hemma vid de 

tidigare tillfällen då de badade tillsammans, hon tror inte att hennes mamma var hemma, 

för hon arbetade på lasarettet och hon arbetade ganska mycket kvällar. (OBS 

rekonstruerande resonemang)  

 

M vet bestämt att hennes mamma inte var hemma den aktuella kvällen. Var hennes lillebror 

var vet hon inte, men troligen var han hemma, eftersom hon och G var hemma. (OBS att 

rekonstruerande resonemang i föregående stycke nu blivit att "M vet bestämt"; OBS 

rekonstruerande resonemang även kring om lillebrodern var hemma.)  
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(Händelseförlopp) 

 

”Hon säger att hon älskade att bada. Som hon kommer ihåg det så frågade G om de skulle 

bada. Hon kommer ihåg att han sade "ska vi bada". Hon tyckte inte alls att det var konstigt 

eftersom de brukade bada tillsammans. Hon säger att han brukade leka med henne i 

badkaret, med gummiankor och andra leksaker.  

 

Hon säger att det var likadant den här gången. De lekte först men när de skulle gå upp så 

ville G  tvätta henne. Hon säger att han tidigare brukat tvätta henne på ryggen, men inget 

mer. Den här gången fick hon ställa sig upp. Han satt kvar i badkaret och hon stod framför 

honom. Hon fick ha både framsidan och baksidan på honom. Hon tyckte att hon kunde 

tvätta sig själv, men han tyckte han kunde göra det eftersom han hade tvål på händerna och 

det skulle gå mycket fortare. Hon tyckte att han tvättade på ställen där han inte tidigare 

hade tvättat henne. På armar och ben och mellan benen. Hon kommer ihåg att det kändes 

inte rätt det G gjorde. Det var inte det att han såg henne naken, utan att han tog på ställen 

som hon inte tyckte att han skulle ta. Hon säger att då visste hon inte att det var fel det G 

gjorde, men hon kommer väl ihåg att det inte kändes rätt, hon kände det i magen. " 

 

(Berättelsen fortsätter med ytterligare 8 textstycken i polisförhöret med M, som jag 

hänvisar till för att få en helhetsbild.) 

 

Följande kan konstateras rörande den aktuella berättelsen som helhet.  

 

1. Beträffande de tre första styckena med minnesbaserad sammanhangsbeskrivning av 

omständigheter kring den påstådda händelsen så finns  

- dels i alla tre styckena rekonstruerande resonemang (vilka inte innebär direkt minne, utan 

osäkerhet och efterkonstruktion)  

- dels ett avsevärt antal osäkerhetsmarkörer ("tror", "kan", "kommer inte ihåg" m.fl.), totalt 

10 stycken. Antal osäkerhetsmarkörer per antal påbörjade rader blir 10/13 = 0,77.  

- dels ett anmärkningsvärt logiskt hopp från ett efterkonstruerande resonemang kring 

huruvida mamman var hemma till att "M vet bestämt",  

dvs. en snabb utveckling från osäkerhet till att språkligt markera säkerhet 

(extra säkerhetsmarkören "bestämt"). Det kan anmärkas att fluktuationer 

i medvetandeprocesser syns mycket bättre i ett dialogutskrivet förhör.  

 

2. Beträffande de följande tio textstyckena med minnesbaserad beskrivning av den påstådda 

övergreppshändelsen, så finns 

- dels föga (möjligen ett) rekonstruerande resonemang 

- dels få osäkerhetsmarkörer, totalt 4 stycken, varav 3 gäller vidrörandet av penis och om 

utlösning skedde. Antal osäkerhetsmarkörer per antal påbörjade rader blir 4/56 = 0,07. 

Detta är en avsevärd skillnad gentemot den minnesbaserade beskrivningen av 

sammanhanget runt händelsen (differens 0,77 - 0,07 = 0,70). Räknat per rader finns 11 ggr 

så många osäkerhetsmarkeringar (tillkommer efterkonstruerande resonemang) i texten 

rörande sammanhangsbeskrivningen.  

- dels att det nu tillkommit en detaljerad beskrivning av övergrepp som påstås ha skett i 

badkaret, vilka inte fanns med i de två anmälningsversionerna sex dagar tidigare (9 resp 10 

april). Detta innebär minnesåtervinning om det är frågan om minnen.  
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- dels att beskrivningen i sin struktur utgår från normala. återkommande 

beteenden i familjen som att bada i badkaret, tvätta sig, sitta i soffan, titta på videofilm. Till 

dessa som det verkar upprepade beteenden har fogats övergreppsbeteenden för ett enda 

tillfälle.  

- dels att  beskrivningen av de påstådda övergreppshändelserna framstår som  

anmärkningsvärt klar och detaljerad efter att en period av 8-10 år skall ha förflutit utan att 

att några minnen verkar ha rapporterats till någon. Observera här t ex det stora antalet 

beteendedetaljer och det stora antalet antydda minnen av vad som skall ha sagts som skall 

finnas kvar efter 8-10 år.  

- dels att det föreligger en kontrast mellan denna klara beskrivning och  

andra formuleringar ("kom på vissa saker", "det var först när hon började i åttan som hon 

började fundera på vad han hade gjort", "när minnet har kommit tillbaka" samt att 

målsäganden enligt anmälan den 10 april ännu inte hade kommit på de påstådda 

övergreppen i badrummet).  

 

Diskussion 

Beskrivningen av händelseförloppet ter sig inte minnespsykologiskt realistisk i förhållande 

till andra formuleringar i polisförhöret som pekar i riktning mot att det 

inte funnits klara minnen utan snarare en successiv återvinning. Mycket anmärkningsvärd 

är frånvaron av något om badrumsövergreppen i anmälningarna 9 och 10 april, dvs. så sent 

som 6 dagar före. Hur kan en så plötslig uppkomst av så mycket detaljerade minnen om 

badrumsövergrepp förklaras? 

 

Utifrån de resultat som föreligger inom modern minnesforskning (som är mycket 

omfattande) så framstår det som föga realistiskt med en sådan här 

klar och detaljerad minnesbaserad beskrivning, nästan helt utan osäkerhetsmarkörer, efter 

8-10 år. Minnen som härrör från så lång tid tillbaka kan inte anses tillförlitliga. Ur 

minnesforskningens synpunkt bör de källkritiskt avföras. Detta är inte bara en bedömning 

hos minnesforskare utan verkar delas åtminstone vad gäller s k återvunna minnen efter lång 

tid (vilket formuleringarna i polisförhöret och anmälan närmast antyder är fallet) av 

justitierådet Gregow i en artikel i Svensk Juristtidning (1996) om detta slag av brottmål. 

Gregow menar att "Vanligt sunt förnuft säger dock att man måste ställa sig ytterst skeptisk 

till företeelsen" och var/är då helt i linje med frontlinjeforskarna i modern minnesforskning. 

Det kan parentetiskt nämnas att han i den aktuella artikeln nämner som sin mening "att en 

målsägandes uppgifter som baseras på återvunnet minne inte kan läggas till grund för en 

fällande dom". (s 520)  

 

På världskongressen i psykologi i Stockholm 2000 åhörde jag en stor mängd 

föredragningar inom området minne och av de ledande minnesforskarna. Jag har även följt 

minnesartiklar i facktidskrifter och forskningsantologier under ett stort antal år. Jag har inte 

kunnat finna acceptans inom kollektivet av minnesforskare för tillförlitligheten hos efter 

lång tid återvunna minnen. Vad gäller delområdet samtalsminnen har jag mycket 

fullständigt gått igenom de fackartiklar som är relevanta och har utfört och handlett en del 

rapporter inom området. Flera hundra experiment har även gjorts inom olika 

universitetskurser.  

 



 22 

På grundval av denna bakgrundsinformation kan jag inte bedöma det som realistiskt med 

alla de detaljerade beteendeminnen och det 10-tal antydda 8-10 år gamla uttalanden som 

finns refererade i beskrivningen av övergreppsförloppet. Bedömningen är att det rör sig om 

efterkonstruktioner som kan ha medvetet eller omedvetet byggts upp med start från 

befintliga äkta minnen av t ex videotittande i soffan och gemensamt badande.   

 

Den anmärkningsvärda skillnaden i detta fall mellan osäkerheten i 

sammanhangsbeskrivningen och säkerheten i beskrivningen av det påstådda 

övergreppsförloppet kan sammanhänga med en växling mellan medvetandetillstånd. I det 

första fallet kan det vara så att målsäganden försöker erinra sig en faktisk situation för 8-10 

år sedan och anknyter till vissa äkta minnen. I det andra fallet kan det vara så att det är 

uppgifter som skapats och kanske i själva förhöret (utifrån ställda frågor) skapas i 

målsägandens medvetande utan att något sexuellt övergrepp ägt rum. Uppgifter kan ha 

konstruerats med de äkta minnena av miljö och vanor som bas.. Därigenom kan skillnaden i 

förekomsten av både efterkonstruerande resonemang och osäkerhetsmarkörer ha 

uppkommit.  

 

Utifrån klinisk utbildning och erfarenhet inom metoder med förändrade 

medvetandetillstånd (hypnos, symboldrama, imaginativa tekniker m.m.), 

var mitt omedelbara intryck att övergreppsberättelsen (inte sammanhangsbeskrivningen) i 

sin framställningsform i detta fall starkt liknar de suggestionsbaserade fantasier (som 

verbalt rapporteras till terapeuten) som en del människor har lätt för att producera. Enklare 

uttryckt: om en person sitter och dagdrömmer (ett förändrat medvetandetillstånd bland 

många) och skulle beskriva flödet av bilder, tankar och känslor för någon annan, så 

uppkommer knappast några osäkerhetsmarkörer. Det blir något likartat att sitta och 

beskriva vad som händer på en TV-film. Osäkerhetsmarkörer försvinner. Vid dagdröm (och 

andra förändrade medvetandetillstånd) kan dock bilden växla snabbt (det händer ju ofta i 

TV-film också), t ex så att något inte avslutas utan något annat börjar hända. Om man i 

fantasin t ex låter handen beröra en erigerad penis, så kan bilden snabbt växla utan att något 

fullföljande sker (t ex i form av utlösning) utan en ny bild kommer. I det här aktuella fallet 

går det att tänka sig något medvetandetillstånd som 

- dels påverkas av befintlig psykisk situation (känslor och tankar) 

- dels påverkas av suggestioner (andras eller egna) om sexuella övergrepp,   

- dels påverkas av minnen av för 8-10 år sedan befintliga rumsliga-materiella förhållanden 

(hus, badkar, vardagsrum, video, porrfilmer) och 

- dels påverkas av s k skript-minnen (dvs väl inrepeterade och bibehållna minnen av många 

gånger upprepade beteendesekvenser som att bada, tvätta sig, sitta i soffan, titta på video; 

termen kommer från ordet och begreppet ”manuskript”).  

 

Det bör tilläggas att ett vanligt drag vid förändrade medvetandetillstånd är att det kritiska 

tänkande som ingår vid vanligt verklighetsrelaterande kopplas ur och personen behöver inte 

vara medveten om att föreställningar inte är verklighetsbaserade (jfr vad som tidigare 

nämnts om den inte ovanliga förekomsten av dröm-verklighet-förväxlingar). Som påvisats 

av den tidigare nämnda forskningen om "imagination inflation" och kring "fuzzy trace"-

teorin, så kan det räcka med att man tänkt på något för att det senare kommer att betraktas 

som något som faktiskt hänt/funnits. Det kan även nämnas att minnesforskningen inte 

funnit något samband mellan hur klara minnen upplevs och hur sanna/felaktiga de är. Det 
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finns många exempel på klara minnen som påvisats vara felaktiga. Upplevd klarhet kan 

uppstå på annat sätt än genom att något faktiskt iakttagits/inträffat, den kan skapas i 

medvetandeprocessen, t ex genom att tänka lite längre eller flera gånger på något (det 

neurala flödet tränas upp), genom hallucinationer, drogeffekter etc. Observera i detta fall 

utvecklingen mot, som det verkar, ökad klarhet (målsägandens rapporterade upplevelse om 

klarhet i tingsrätten, dock efter suggererande fråga).  

 

Det bör även påpekas att dessa tolkande resonemang är behäftade med  

osäkerhet. Andra tolkningar kan vara möjliga och en ingående utredning skulle möjligen 

kunna leda till andra tolkningar. Däremot är det ingen tolkning, utan en källkritisk 

bedömning, att minnesforskningen ger grund för att det anförda förhörsmaterialet bör 

bedömas som otillförlitligt. Med de kliniska tolkningarna har jag sökt påvisa möjliga 

grunder till hur det kan bli otillförlitligt, dvs. sökt göra materialsituationen förståelig.   

 

Förhörsmaterialet kan ytligt betraktat synas ge starkt stöd åt tidigare nämnda alternativ A, 

men minnesforskningen talar mot att det kan ge sådant tillförlitligt stöd. Samtidigt ger 

målsägandens uttalanden om sin egen minnesprocess indikation på alternativ B, dvs. en 

motsägelse uppkommer mellan A och B. Även möjligheten av återvunna tillförlitliga 

minnen efter 8-10 år/lång tid bör i beaktande av minnesforskningen avvisas. Vid kritisk 

diskussion enligt ovan så verkar alternativ C/D vara en viktig möjlighet, då fenomen i 

materialet och minnesforskningens resultatbild talar starkt emot alternativ A/B.   

 

Tidpunkt 7: Det andra polisförhöret med målsäganden 0000-08-06 

Detta är inget kontrollförhör, i vilket vidareutveckling eller kritisk prövning utifrån det 

tidigare förhöret sker. Målsäganden ges möjlighet att göra tillägg och ändringar. Hon ges 

tillfälle läsa igenom det tidigare förhöret. Enbart en mindre språklig ändring görs och 

målsäganden "håller fast vid den berättelse hon lämnat", dvs. även att det är minnen som 

"kommit tillbaka". 

  

Det verkar som om syftet med det andra förhöret var att få ett godkännande av det första 

polisförhöret plus att ge möjlighet till tillägg.  

 

Genom att inget kontrollförhör görs och ingen kritisk prövning sker tillförs ingen 

information som skulle kunna användas för att avgöra mellan alternativen A, B, C och D.  

 

Det framgår av anteckningarna i protokollet att den misstänkte varit på förhör och nekat till 

anklagelserna. I ett sådant sakläge med ord mot ord ter det sig utredningsmetodiskt rimligt 

att kontrollera (utan att hänvisa till tidigare lämnade uppgifter), fördjupa och pröva 

uppgifterna från målsäganden, något som inte skedde. Målsäganden får i stället repetera 

sina tidigare lämnade uppgifter genom att ges tillfälle att läsa igenom dem.  

 

Tidpunkt 8: Målsäganden berättar i tingsrätten, bör ha varit dec 0000  

Målsäganden får i början svara på ett avsevärt antal frågor från åklagaren, både ledande och 

icke-ledande frågor.   
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Berättelse i tingsrätten 

På åklagarens begäran om att berätta ger målsäganden enligt sid. 1 på dialogutskriften från 

tingsrätten en relativt koncentrerad framställning som i sin struktur stämmer med den 

mycket mer detaljerade berättelsen i det första polisförhöret. Det saknas liksom i 

polisförhöret helt osäkerhetsmarkörer i denna berättelse. Detta gäller även de tillägg som 

uppkommer genom att åklagaren ställer frågor. Långt ner på sid. 1 finns även en kort 

sammanhangsbeskrivning. 

 

M: Det vi pratat om eller jag vi har kommit fram till att det borde vart sommaren -xx, 

därför att det var liksom solen sken in från persiennerna liksom den, kommer jag ihåg när 

jag tänker tillbaka då, så det måste vart på sommaren eftersom det var på kvällen.  (mina 

understrykningar) 

 

Som framgår är denna beskrivning osäker och rekonstruerande till sin karaktär, dvs. 

mönstret från polisförhöret upprepas. Enligt sid. 12 i förhöret avser "vi" även 

skolsköterskan och M:s psykolog, som tydligen medverkat vid denna rekonstruktion. 

Logiken i efterkonstruktionen kan diskuteras - solen kan skina in även andra årstider. 

Dessutom stämmer den delvis inte med polisförhöret, där följande beskrivning gavs. 

 

"Hon kommer ihåg att det var på kvällen, och troligen på sommartid. Hon minns att solen 

stod lågt så de var tvungna att fälla ner persiennerna när de senare skulle se på video."   

(mina understrykningar)   

 

Enligt den misstänkte G:s uppfattning förekommer ingen kvällssol i rummet (s. 25, 

tingsrättens förhör), något som inte förundersökningen har ens försökt klarlägga då teknisk 

undersökning ignorerats.  

 

Uppgifterna ovan skapar frågetecken kring tillförlitligheten i påståenden om plats och 

tidpunkt för de påstådda övergreppen. Kan de ha ägt rum på annan plats och vid annan 

tidpunkt, om de ägt rum? De omnämnda "flyttkartongerna" behöver ju inte ha funnits i 

andra boenden heller och målsägandens osäkerhetsmarkering "fast jag vet inte" beträffande 

boendetidens längd anger avsevärd osäkerhet. Det är inte klarlagt varför andra adresser 

skulle uteslutas. Utredning saknas och det verkar vara boendeplats som blir avgörande för 

bedömning av tidpunkt.  

  

Den påstådda porrfilmens innehåll 

Beträffande frågan om innehållet i den påstådda porrfilmen uppkommer en påtaglig 

motsägelse i förhållande till det innehåll som hävdades i polisförhöret ca 8 månader 

tidigare.  

 

Tingsrättens förhör 

M: Jaa är det en massa blonda storbröstade brudar i stringtrosor som var öppna fram som 

typ slog varann med piskor och sprutade varann i ansiktet, så kallar jag det för porrfilm. 

 

Första polisförhöret 

"När G satte på videon såg hon att det var en "hård-porr" film. Det hon kommer ihåg från 

videofilmen var att det var en blondin, en "Pamela Anderson typ" som hade någon form av 
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läderbaddräkt som var öppen under brösten och nertill. Kvinnan hade polismössa, och 

handfängsel på sig. Kvinnan hade även läderpiska. Hon kommer ihåg mannen som var med 

var "svart". Hon fattade inte vad det var för film, hon hade aldrig sett något sådant. Hon 

tyckte inte att det var så farligt, hon tyckte nästan att det var lite intressant." 

 

Det minne som berättas i polisförhöret är betydligt mer utförligt (efter att 8-10 år förflutit 

från tidpunkten filmen sågs - är minnet realistiskt?) än minnet som berättas i tingsrätten. 

Det är anmärkningsvärt att sådana iögonenfallande inslag som att det förekom en blondin, 

läderbaddräkt, polismössa, handfängsel, "svart" man försvunnit i tingsrättens förhör och att 

själva handlingen i de två minnena verkar så olika. I den andra filmen var det "en massa" 

kvinnor som slog varandra och sprutade varandra i ansiktet. Detta öppnar för en tolkning att 

det inte finns någon ursprunglig händelse, inget ursprungligt minne, utan M har konstruerat 

ett relativt detaljerat filminnehåll i polisförhöret, som hon sedan inte minns i tingsrätten 

(trots genomläsning av förhöret i augusti) utan hon konstruerar ett annat innehåll där. 

Motsägelsen mellan de två minnena av den påstådda porrfilmens innehåll 

talar mot alternativ A och B och pekar närmast i riktning mot alternativ C.    

 

Vad berättade målsäganden för mamman och skolsköterskan? 

En annan anmärkningsvärd motsägelse är de olika uppgifterna om vad M berättade för 

mamman och skolsköterskan KR den 8 april. I tingsrättens förhör sid 16 finns följande 

övertydliga sekvens: 

 

Försv: Berättade du det för mamma? 

M: Jag berättade allting för mamma då när vi va hos KR.  (min understrykning) 

Försv: Som du har sagt idag? 

M: Ja. 

Försv: Och det hörde KR också? 

M: Ja. 

Försv: KR har hört dig säga det du har sagt idag? 

M: Ja.  

 

Detta motsägs av skolsköterskans och moderns uppgifter i förhören. Enligt dessa framkom 

att "han tog på mig", vem det var och ungefärlig tidpunkt. Det framgår dessutom inte av 

socialtjänstens anmälan att KR skulle ha känt till några detaljer och inte heller att några 

sexuella övergrepp skulle ha skett i badkaret, vilket är ungefär hälften av övergreppen.   

 

Rimligen minns M fel här. M kan senare ha tänkt att hon berättat för modern och 

skolsköterskan och därigenom kommit att införliva denna tanke i sitt minne av vad som 

faktiskt sades (ett s k källförväxlingsfel, jfr "fuzzy trace"-teorin). Motsägelsen ger antydan 

om vad för slags minnesfel som kan uppstå hos M. Liknande källförväxlingsfel skulle 

kunna ha uppstått även vad gäller de centrala utsagorna om sexuella övergrepp. Det enbart 

tänkta kan bli till ett minne av något som tros ha inträffat.  

 

Enligt socialtjänstens anmälan står dock klart att M måste ha sagt de uppgifter, som finns i 

anmälan, till modern innan modern talar med socialtjänsten den 9 april, dvs. den 8 eller 9 

april har M talat om detta för modern.  
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Förekom ett samtal mellan modern och M i en bil året före anmälan?  

Hur kan i så fall samtalets innebörd tolkas? 

I polisförhör med modern 0000-05-15 berättar modern en händelse som skall ha hänt när 

hon åkte bil med M sommaren året före. M skall då ha frågat modern "är det normalt att en 

vuxen badar med en tioåring och tittar på porrfilm efteråt". Modern skall då ha frågat M 

flera gånger om det var någon som gjort så mot henne, men M förnekade att det hade hänt 

henne.  

 

Modern uppger även att hon skall ha frågat M efter det att hon fått reda på vad som hänt 

(dvs. 8 april 0000 eller senare) om hon velat berätta det under bilresan.  

 

I polisförhören med M saknas helt uppgifter om att något sådant samtal som modern hävdar 

skulle ha ägt rum, trots att polisen kan antas ha frågat efter de personer som M berättat för 

(att hon sagt något till en kompis framkommer).  

 

I tingsrättens förhör med modern återkommer uppgiften i något förändrad, vagare form: 

"frågade mig om det var normalt att en vuxen hade badat och tittat på porrfilm .....a med 

barn, hon frågade om det var normalt så". Även i denna version skall M ha svarat nekande 

på frågan om någon gjort det med henne.  

 

I denna version finns inte barnets ålder med och frågan blir därmed mindre 

associerad med den påstådda övergreppshändelsen. Det bör observeras att modern inte 

säger att något som kunde identifiera någon skulle ha nämnts.  

 

Efter anmälningstidpunkten har modern påmint M om det samtal som skall ha ägt rum och 

det är därför svårt att säga om M hade något eget oberoende minne av det eller inte. I 

tingsrättens förhör med målsäganden sid. 7 säger hon att  

"Jag tänkte berätta för mamma en gång, men jag vågade inte. Så..." 

och anger tidpunkten till "Förra sommaren någon gång, tror jag, eller om det var i 

somras."  

Men M ger en något avvikande version rörande innehåll: "å det började med att vi sett en 

porrfilm". I förhöret verkar "vi" syfta på den misstänkte. Tidsordningen är här omkastad. 

 

På sid. 10 i tingsrättsförhöret hävdar M upprepat att samtalet skulle ha ägt rum "i somras" 

trots att åklagaren i sin fråga suggererar med "förra sommaren" och ställer sig frågande till 

svaret.  

 

Detta betyder att M inte vidgått att något samtal i någon bil skulle ha ägt rum före 

anmälningstidpunkten. Att M förlägger tidpunkten till efter anmälan tyder på att M inte 

uppfattat samtalet som betydelsefullt för uppkomsten av utsagorna om sexuella övergrepp.  

 

Någon oberoende bekräftelse på att det påstådda samtalet ägt rum finns inte i materialet. 

Modern kan ha påverkat M till att skapa ett minne av att samtalet ägt rum, något som får 

visst stöd av olikheten i tidsplacering. Det finns flera oklarheter/frågetecken och flera 

tolkningsmöjligheter kring detta påstådda samtal och dess påstådda innehåll. 

Minne av samtalsepisoder är ett vanskligt område, där mycket fel förekommer (längre citat 

återger i praktiken inte ordagrant vad som sagts och förvränger ofta vad som sagts) och 
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särskilt när lång tid gått (i detta fall skall det enligt modern vara ett samtal under föregående 

år). 

 

Stora bortfall, förändringar, förvrängningar och falska tillägg tillhör det normala och ofta 

minns vi inte ens att något samtal ägt rum.  

 

Samtalsepisoden nämns ö h t inte i polisförhöret med M den 16 april. När modern förhörs 

den 15 maj, så vet hon vad som påstås ha hänt. Ett tidigare samtal kan därför ha kommit att 

omtolkas eller behäftas med minnesfel utifrån vad modern nu har kännedom om. Ett vanligt 

minnesfel är s k retroaktiv interferens (bakåtriktad störning, sammanblandningsfel), dvs. 

något senare inträffat stör minnet av något som tidigare inträffat. Det samtal som modern 

minns kan ha ägt rum föregående år, men med något annorlunda innehåll. Minnet av vad 

som sades kan ha sammanblandats med vad modern fick veta efter den 8 april, men före 

den 15 maj 0000. Det finns dock fler tolkningsmöjligheter. En sådan tolkningsmöjlighet är 

den som verkar ha ensidigt fokuserats, att M söker testa ett äkta minne på modern, men inte 

vill fullfölja. En annan är att M söker testa ett falskt minne på modern, t ex inspirerat av 

föredragningen i skolan i åttan. En ytterligare möjlighet är att M:s fråga, som inte 

nödvändigtvis behöver ha varit kopplad till något som hänt henne själv, och moderns 

upprepade motfrågor (förväntningar om att M varit utsatt) har bidragit till att hos M skapa 

en idé om att hon varit utsatt som vidareutvecklats. Det M säger på sid. 15 i polisförhöret 

erbjuder en trivial tolkningsmöjlighet. 

"M: Jag frågade om när man var så gammal som man var, fick kolla på porrfilm med en 

vuxen människa." 

Frågan skulle kunna ha syftat på en ungdom i hennes egen ålder, men senare blivit 

omtolkad och sammanblandad med uppgifter kring G av modern och även av M.  

På sid. 36 i tingsrättens förhör säger modern beträffande vad flickan skall ha svarat på 

hennes frågor: "nää jag kommer inte riktigt ihåg vad hon sa". Frågan är även hur modern 

minns den fråga dottern ställde. Frågan är om dottern mindes något överhuvudtaget av 

samtalet innan hon blev påmind. Tolkningssituationen ter sig tämligen öppen.  

 

Sammanfattningsvis finns endast en ursprungskälla, saknas oberoende verifikation av att 

samtalet ägt rum och av dess innehåll samt råder osäkerhet, oklarhet och motsägelser. Med 

de många felkällor som finns är det svårt att se att påståendena om samtalet skulle kunna 

användas till att skilja mellan de olika alternativen A, B, C eller D.  

 

Målsäganden själv hävdar på sid. 10 upprepat att det påstådda samtalet ägt rum efter 

anmälningstidpunkten, men ger på sid. 7 närmast bilden av att det ägt rum före 

anmälningstidpunkten. Återigen verkar det som M har svårigheter med minnet och som 

uppgifterna som M lämnar fluktuerar. 

  

Detta innebär problem med tillförlitligheten i övrigt.   

 

Suggestioner och nya uppgifter om minnesbildernas karaktär och varaktighet 

I tingsrättens förhör med målsäganden stå ställer åklagaren på sid. 6 ett par suggererande 

frågor. Det som händer i sekvensen är av stor betydelse för hur man skall bedöma de 

centrala utsagornas tillförlitlighet.  
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Åkl:..."Hur kommer det sig tror du att du har så klara minnesbilder från den här 

händelsen? Det är ju ändå ganska längesedan." (min understrykning) 

 

M: Ja men det... jag har ju mått så dåligt runtomkring, jag kommer inte ihåg så mycket från 

när jag var liten, men just det här minns jag glasklart. Jag vet inte om jag borde minnas 

det, men jag gör det. Alltså det är......det känns liksom i hela kroppen bara jag tänker på 

det...."  (min understrykning) 

 

Åkl: Efter att det här hänt...en kort stund efter, har du alltid kommit ihåg den här 

händelsen, eller är det nått som har gjort att du nu idag kommer ihåg det?  (min 

understrykning)  

 

M: Nää, alltså det har ju alltid funnits där, jag har väl tänkt mer eller mindre på det men 

sen så nu när jag blivit äldre så har jag tänkt mer och mer på det, och så berättade jag det 

för en kompis och då sa hon att du måste berätta det för någon vuxen. Och då berättade jag 

för skolsköterskan eftersom jag hade förtroende för henne.  (min understrykning) 

 

I sekvensen ger åklagaren suggestionen "klara minnesbilder" och M följer med genom att 

svara med "minns jag glasklart". Därefter ger åklagaren suggestionen "alltid kommit ihåg" 

och M följer med genom att svara med "alltid funnits där". De båda suggestionsföljande 

svaren kan misstänkas vara förhörsartefakter, dvs. ha uppkommit genom sättet att fråga och 

eventuellt i kombination med att M möjligen inte har några äkta egna minnen att utgå från - 

sårbarheten för suggestioner bör då öka.  

 

Påståendet om "glasklart" minne av övergreppshändelsen står i motsättning till tidigare 

lämnade uppgifter i anmälan och polisförhör. M har där "uttryckt oro för om mannen haft 

samlag med henne och hon kan inte bestämt säga om hon utsatts för fler övergrepp" 

(anmälan). Hon har även i polisförhöret sagt att "hon kom på vissa saker" efter samtal med 

kompisarna och talar på slutet om "när minnet har kommit tillbaka". (mycket tydligt 

motsägande uppgift). Ungefär hälften av övergreppshändelserna (de som hände i 

badrummet) finns inte med i anmälningsversionen och har förts fram efter den 10 april och 

senast vid polisförhöret den 16 april. Det finns således sakliga grunder för att hävda att det 

rör sig om minnesåtervinning, vilken i och för sig kan upplevas ge klara minnen. När 

bilderna väl konstruerats kan de tänkas bli upplevda som att de alltid funnits där.  

 

Även motsättningen inom M:s eget svar i tingsrätten är betänklig ur källkritisk och 

minnespsykologisk synpunkt. Hon säger sig inte komma ihåg så mycket från när hon var 

liten och hävdar samtidigt att just det här minns hon glasklart. Som lätt inses är det så att 

om man har lite minnen från barndomen, så finns små möjligheter att med hjälp av sådana 

minnen/kunskaper korrigera eller förkasta uppkomna minnesfel/felaktiga minnen. Den s k 

metakognitiva process, där vi kritiskt värderar, ifrågasätter om våra egna minnen är riktiga, 

blir då försvagad. Om M:s berättelse är felaktig så är det möjligt att just hennes dåliga 

minne av barndomen är en av uppkomstbetingelserna. En annan viktig omständighet är att 

upplevelsen av hur glasklart eller klart det egna minnet är inte enligt forskning säger något 

om hur korrekt i sak det är. Diffusa minnen kan råka vara riktiga och klara minnen kan vara 

felaktiga. Det går inte att sluta sig till det ena från det andra. Det är inte ovanligt med klara 

minnesbilder av sådant som inte inträffat. Exempelvis har minnesforskare i experiment 
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frågat stora grupper av universitetsstuderande (märk väl) om de sett TV-bilderna av hur ett 

flygplan (vid en angiven autentisk flygolycka i Holland störtade ner i ett bostadsområde), 

varvid de flesta har svarat jakande i enkätformulär. Det var bara det att det aldrig existerat 

några störtningsbilder i TV. Att det är lätt att suggerera fram klara bilder är för övrigt 

välbekant i klinisk behandling inom t ex hypnos och andra imaginativa tekniker. Detta kan 

underlättas av att man utgår från välbekanta förhållanden. I detta fall har M antagligen 

någorlunda bevarade minnen dels av de rumsliga-materiella förhållandena och dels av 

familjens vanor. Dessa har hon åtminstone några minnen av. Detta kan, om påståendena om 

sexuella övergrepp är felaktiga och i stället t ex suggererade, ge en minnesillusion av att 

även de till de välbekanta korrekta minnena anknutna suggererade bilderna är klara och 

sanna. Vid suggestion kan ske en mental sökning efter gamla minnen att knyta det 

suggererade innehållet till - jag har ibland iakttagit detta när jag gett suggestioner i samband 

med symboldramametodik.  

 

Det bör med anledning av  M:s första svar ovan tilläggas att en upplevelse av att något 

känns i kroppen inte utgör något kriterium på om minnen är korrekta eller inte. 

Föreställningar (riktiga/felaktiga), självsuggestioner, behandlares  suggestioner etc. kan ge 

alla möjliga känslor i kroppen, något som är väl känt inom klinisk psykologi och psykiatri. 

Inom kognitiv terapi förekommer det för övrigt arbete med att förändra en persons 

tolkningar av sina egna kroppsliga skeenden. Felaktiga tolkningar av kroppsliga känslor är 

ett vanligt fenomen.  

 

Det andra svaret i sekvensen ("alltid funnits där") innebär liksom det föregående en viss 

motsägelse av vad M tidigare uppgett, t ex "när minnet har kommit tillbaka" (polisförhör 

sid. 7) och av att de påstådda övergreppen i badrummet inte formulerats förrän efter den 10 

april (finns ej i anmälan).  

På sid. 16 i tingsrättens förhör hävdar M att hon "berättade allting för mamma då när vi va 

hos KR". Enligt socialtjänstens anmälan har inte mamman den 9 april berättat 

badrumshändelserna och M själv har inte den 10 april berättat om badrumshändelserna trots 

att hon då hävdar att "hon kan inte bestämt säga om hon utsatts för fler övergrepp" och hon 

pratar om att hon "förträngt". Det står klart att badrumsövergreppen formulerats efter den 

10 april och senast den 16 april. Att socialtjänsten skulle ha missat att uppfatta eller notera 

de påstådda badrumsövergreppen (en handläggare och en IFO-chef anges ha varit 

involverade) kan anses uteslutet. 

 

Att kännedomen om de rumsliga-materiella förhållandena och om familjens vanor "alltid" 

(eller åtminstone mycket länge) funnits där kan nog stämma, då de varit upprepat inlärda. 

Men därav följer inte att minnet av de påstådda sexuella övergreppen funnits i alla år. Ur 

minnesforskningens synpunkt kan den aktuella beskrivningen av ett påstått förlopp för 8 - 

10 år sedan inte bedömas som tillförlitlig och som påpekats finns t ex den beaktansvärda 

möjligheten av att suggestioner (andras och egna), drömmar eller andra influenser 

omvandlats till minnen och integrerats in i de befintliga minnena. Vi lever idag i en kultur 

med många sexuella suggestioner.   
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III. Några andra teman 
 

1. Frågan om undvikandebeteende 

I detta som i många andra fall rör det sig om sexuella övergrepp som skall ha orsakat 

obehag.  

 

Av polisförhöret framgår följande. 

 

"Hon säger att det G höll på med kändes ´äckligt, vidrigt och otäckt´. Kanske hon inte 

tänkte i de orden då, men hon har ett starkt minne av att det hela var fel och otäckt." 

Dessutom har hävdats att det "gjorde ont"  och i tingsrättens förhör att "jag hade så jävla 

ont, det gjorde ont när jag skulle kissa och typ när jag skulle lägga mig och typ några dar 

efteråt".   

 

Här påstås ha förelegat en kombination av starkt psykiskt och fysiskt obehag. 

Inom inlärningsforskningen är det sedan början av 1900-talet väl och upprepat belagt att 

obehag, smärta etc., även av engångshändelser, skapar undvikandebeteenden 

(undvikandebetingning), något som även får stöd av vardagserfarenhet. Detta har även av 

forskare konstaterats gälla i samband med sexuella övergrepp (intervjuer med tidigare 

utsatta kvinnor; Kitzinger, 1990). Även i samband med det kliniska syndromet PTSD 

(posttraumatiskt stressyndrom) som kan förekomma efter engångstrauman, bl a sexuella 

trauman, så hör undvikande av aktiviteter, platser eller människor förknippade med 

händelsen till de grundläggande diagnoskriterierna (se t ex DSM-IV-manualen, 1994).  

 

I detta fall har jag inte funnit att några undvikandebeteenden har rapporterats ha inträffat 

utan snarare finns uppgifter om motsatsen från målsäganden, från modern och från den 

misstänkte. 

  

Undvikandebeteenden är på grund av risken för suggestion inget som polisen bör fråga om 

specifikt utan de bör framkomma spontant när målsäganden berättar eller som svar på 

allmänt hållna frågor om relationen till den misstänkte.  

 

Exempel på relevanta förhörsuppgifter är följande.  

 

Målsäganden 

På åklagarens fråga om vilken sorts förhållande M och den misstänkte hade svarar M t ex 

på sid. 2 i tingsrättens förhör följande. 

 

M: Alltså jag tyckte ju om honom, jag fattade ju inte att det var fel, så jag tyckte om honom, 

efter mamma och han hade flyttat isär så var jag hos honom ofta och vi typ såhär sjöng 

ihop och spelade gitarr och så. Så jag har alltid tyckt om honom så."   (OBS "alltid")  

 

Längre ner på sid. 2 

M: Ja, det var jättebra "(sid. 2 tingsrättens förhör).  
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Modern  

Modern säger i tingsrättens förhör sid. 35 att M "var där och hälsade på" efter att det tagit 

slut mellan henne och G. På sid. 38 finns följande sekvens: 

Försv: Hur funkade det mellan G och M? 

Modern: Det funkade bra.  

 

Försvararen frågar även modern om hon märkt någon gång under att det inte stod rätt till 

mellan G och M.  

Modern: Nää, hon har aldrig sagt nånting till mig angående det.  

 

Försvararen frågar även om modern hört nånting om att M sagt något negativt om  G fram 

till den 9 april 0000.  

Modern: Nää.  

 

Frånvaron av undvikandebeteende och frånvaro av negativa anmärkningar samt förekomst 

av bedömningar som tyder på motsatsen talar mot alternativ A/B och ger stöd åt alternativ 

C/D.  

 

 

2. Frågan om psykisk störning och/eller personlighetsstörning hos den misstänkte 

Förhörsmaterialet från alla förhörda ger inga spontana indikationer, t ex i form av 

påpekanden om symtom hos den misstänkte, svårighet att hantera konflikter, underliga 

uttalanden från den misstänkte, pedofila beteenden etc. Förhörsmaterialet ger en bild av 

ordnade förhållanden och psykisk harmoni.  

 

En viktig sekvens är följande:  

Försv: ....Har du nånsin märkt några sådana här tendenser hos din dåvarande sambo G? 

(pedofila drag) 

Modern: Nää.  

Försv: Det har du inte gjort. 

Modern: Nää.  

 

Detta talar till den misstänktes fördel. Frågan är om han har den grad av störning 

(empatibrist, omogenhet, egoism etc.) som krävs för pedofila handlingar?  

 

3. Internetbaserat material från målsäganden 

För lördag den 7 feb 0000 klockan 23:57 finns inskrivet följande: 

 

BUP 
jävla satans helvetes skit...lr nåt.. 

moget att de går så långt som till dit... 

haha... e man sjuk så e man... 

kram 

 

Detta tyder på att kontakt med BUP pågår ca två månader före anmälan.  

Det framgår inte av det befintliga materialet vilka datum samtal 

på BUP ägt rum och inte om frågor om sexuella övergrepp har tagits upp. .  
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För torsdag den 9 april 0000 klockan 13:12 (dvs. samma dag som M talade med 

socialtjänsten om anmälan) finns inskrivet följande: 

 

helvetes jävla skitdag 
bara så att ni vet så har skolan anmälningsplikt...trälit för mej... 

ska nu till ett ställe å sen till ett annat... skitsamma, jag orkar inte mer 

 

En fråga som kan ställas är huruvida målsäganden kände till 

anmälningsplikten när hon kom till skolsköterskan? Frågan är även varför det var "trälit för 

mej" (dvs. för målsäganden)?  

 

Kan det ha varit så att M hamnade i en knipa genom att hon visste att uppgiften om att "han 

tog på mej" inte var sann, men inte ville förlora ansiktet inför skolsköterskan m.fl.?   

 

4. Moderns inställning 

Kontrasten mellan polisens okritiska, partiska förhållningssätt och moderns mer kritiskt 

prövande förhållningssätt är påfallande i materialet. Moderns inställning är intressant och 

relevant då hon antagligen väl känner både sin dotter och den misstänkte.  

 

I tingsrättens förhör säger modern bl.a. följande:  

sid. 37-38 

Åkl: ...tror du M talar sanning om det här? 

Modern: Ja, jag säger så här, jag kan omöjligt säga vem som pratar sanning å vem som 

som ljuger, finns inte en möjlighet för mig och veta. Självklart måste jag tro på henne, hon 

är ändå min dotter ... det är det enda jag kan säga.  

Åkl: Men är det därför du tror på henne, för att hon är din dotter? 

Modern: Nää..nää..jag tror inte att hon skulle kunna hitta på en sån sak heller, men det är 

omöjligt för mig å veta. Då ljuger jag ju om jag säger någonting annat.  

Åkl: Nää, jag sa inte heller att du ska veta, jag frågade om din åsikt, vad tror du själv? 

Modern: Jag kan tyvärr inte svara på det. 

Åkl: Du vet inte vad du tror själv? 

Modern: Nää, inte ordentligt kanske. 

Åkl. Du vet inte varför du... 

Modern: Nää, jag kan inte svara. 

Åkl: Nää, du kan inte svara, nää. Tror du alltså att din dotter hittar på det här. 

Modern: Nää, men jag kan ju aldrig vara säker.  (min understrykning) 

 

sid. 40 

Modern: Nää, de jag... jag hade naturligtvis pratat med henne och få fram...försökt få 

henne å se så att... jag fick den...att hon inte ljög och så, såna saker det har jag ju...pratat 

med henne om.  (min understrykning) 

 

sid. 42 

Även här framgår att modern diskuterat sanningsfrågan och eventuellt återtagande med 

dottern.  

 



 33 

Det kan konstateras utifrån tingsrättens förhör att modern inte är säker på vad som hänt och 

att hon tvivlat såpass att hon haft uppe frågan om att tala sanning med dottern. Det framgår 

inte att polisen skulle ha haft uppe den frågan med målsäganden.  

 

5. Moderns minne och de två försvunna samtalen den 8-9 april 

I tingsrättens förhör verkar det som modern inte längre minns att hon själv var hos 

socialtjänsten den 9 april och nämnde det som dottern då hade sagt. Hon ger bilden av att 

hon fanns med utanför dörren när dottern nästa dag, den 10 april, talade med socialtjänsten, 

men inte av att hon själv dagen innan berättat för socialtjänsten (socialsekreterare SO). Vid 

samtalet med M hos skolsköterskan framkom inga uppgifter om övergreppsförlopp. Dessa 

bör då i sin första version ha framkommit i samtal mellan M och modern senare den 8 april 

eller före moderns samtal med socialtjänsten den 9 april. I tingsrättens förhör hävdar 

modern på sid. 37 att hon fått veta genom att läsa igenom utskriften av polisförhöret (vilket 

bör ha varit en tid efter den 16 april) då "hon har inte velat säga i ord vad som hänt henne". 

Hur kunde då modern göra anmälan till socialtjänsten (socialsekreterare SO) den 9 april? 

Enligt anmälan redovisade hon då de uppgifter som dagen efter bekräftades av dottern inför 

socialtjänsten. Hur kommer det sig att inte modern minns detta viktiga samtal, men däremot 

hävdar sig minnas ett samtal i en bil året före anmälan? Modern har alltså glömt bort både 

samtalet med dottern och vad det innehöll och samtalet med socialsekreteraren. I vart fall 

bör det som noterats i anmälan ha förekommit i båda samtalen.  

 

Materialet pekar alltså på att modern medverkat vid uppkomsten av de första utsagorna 

(efter det inledande "han tog på mig"), men hon minns tydligen inte alls samtalet? Eftersom 

detta samtal ingick i uppkomstbetingelserna är det av värde för bedömningen av utsagorna 

att veta hur det utspelade sig?  

 

Modern kan uppenbarligen inte svara på detta. Om de två bortglömda samtalen enbart säger 

något om moderns minne eller om de även sammanhänger med något annat, t ex bristande 

intresse för dottern, är vanskligt att bedöma.  

 

I tingsrättens förhör sid. 36 hävdar modern att M ringde själv till  henne när hon var hos 

skolsköterskan. I polisförhöret sid. 13 hävdar hon att det var skolsköterskan som ringde 

efter henne. De båda minnena motsäger varandra.  

 

I polisförhöret den 15 maj 0000 sid. 12-13 beskrivs M:s problembild så att det skall ha 

förekommit en trotsperiod när M var tio år, som modern tror höll i sig någon månad.  

"Efter det kan modern inte säga att M betett sig underligt eller varit ledsen på något vis. 

Hon menar att M betett sig ganska normalt. " 

 

I tingsrättens förhör dec 0000 säger modern angående M följande. 

sid. 35 den nämnda trotsperioden nämns igen men med tillägget "sen har det ju varit upp 

och ner med henne" 

sid. 35 "det har ju varit upp och ner i skolan ända upp till gymnasiet" 

sid. 37 "hon har ju mått upp och ner", "sista terminen på första året som det började på 

mer och mer...ja hända nånting...hon vart...ja skolka lite å...vart sjuk...mycket ont i magen" 

Vid polisförhöret sade alltså moderns minne att M betett sig ganska normalt och förnekade 

att M varit ledsen på något vis. Vid tingsrättens förhör så ger moderns minne ett annat svar, 



 34 

en "upp och ner"-bild ges. Hur kan minnesbilderna vara så motsägande? Hade inte modern 

ännu vid tillfället för polisförhöret, den 15 maj 0000, förstått hur dottern mått psykiskt? 

Saknade dottern stöd från modern? Vilka blir de psykiska effekterna för en dotter med en 

mor som så lite verkar intressera sig för sin dotter?  

 

IV. Utredningsmetodisk kommentar till tingsrättens utredning 
På sid. 7 i tingsrättens dom tar tingsrätten upp några fenomen i målet som tingsrätten anser 

tala för målsägandens uppgifter. Tingsrätten nämner inte något som skulle kunna tala i en 

annan riktning. Ett logiskt grundproblem är att de faktorer som tingsrätten anför till stöd för 

målsägandens uppgifter om sexuella övergrepp även skulle kunna vara förenliga med andra 

tolkningar. Låt oss närmare granska de substansargument som nämns.  

 

a) "lämnat en sammanhängande, klar och detaljerad berättelse".  

Detta kan i och för sig diskuteras (berättelsen har förändrats från den  tidiga 

anmälningsversionen; motsägelse beträffande innehåll i porrfilmen; frågan om solen kunde 

skina in), men om man accepterar det anförda i sak, så kan det påpekas att en del personer 

utan svårighet kan konstruera en sådan berättelse omedvetet eller i syfte att övertyga. Det 

förhållandet att den ansluter till vanliga familjerutiner ger upphov till ett sammanhang. Den 

som vill övertyga med en falsk berättelse söker i en del fall åtminstone använda sig av de 

kriterier som de tror att bedömare använder för att avgöra om deras berättelse är sann eller 

inte. De beter sig så att de skall bli trodda. Många bedömare använder de anförda 

kriterierna samtidigt som de underlåter att söka eller använda kriterier för att den granskade 

berättelsen är falsk (ett logiskt fel som begås även av en del forskare, som söker verifiera 

sanningskriterier). Ibland är en sådan berättelse sann, ibland är den inte sann (se t ex Vrij, 

2000, 2009 för en forskningsöversikt). Även detaljerade berättelser kan vara falska, något 

som inte minst förekommer inom svindlerier. Det finns som internationella forskare, t ex 

Loftus, påpekat anledning att noga upprätthålla en logisk skillnad mellan vad som får 

bedömare att tro att en berättelse är sann (övertalningskriterier) och huruvida den faktiskt är 

sann (sanningskriterier). Dessa sammanblandas ofta. Det kan även nämnas att det enligt 

forskningen föreligger en "truth bias", dvs. överdriven mänsklig benägenhet att uppfatta 

berättelser som sanna. En del falska berättelser uppfattas som sanna. Det är dessutom 

mycket svårt att skilja på sanna och falska berättelser enligt många experimentella studier 

som gjorts och åtminstone ibland kan sanna och falska berättelser se precis likadana ut. 

Argumenteringen blir ofta godtycklig och motsägande. Det argument som den ene anser 

tyder på sanning anser en annan bedömare tyder på osanning.  

Det finns såvitt mig bekant inga forskningsresultat som kan belägga att 

de tre kriterier som domstolen här anför skulle utmärka sanna berättelser/uppgifter i högre 

grad än falska i den här typen av brottmål. De internationella forskare som arbetat med 

experiment kring sanningskriterier hos berättelser anser inte ännu att det finns stöd för 

sådana för rättslig tillämpning. Att det förekommit, bl. a. i Sverige (Trankell m.fl.) och 

Tyskland (Undeutsch m.fl.), viss rättslig tillämpning utan vetenskaplig grund är en annan 

sak. 

  

Det kan nämnas att jag deltog i den internationella konferensen om lögndetektion på 

Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, mars xxxx där världens ledande 

lögnforskare vid sidan av Granhag-gruppen i Göteborg höll ett dussintal längre 

föredragningar.  
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b) "vad hon berättat om sina reaktioner och om sina tankar och känslor efteråt framstår 

som fullt rimligt". 

Även detta kan i sak diskuteras, t ex frånvaron av undvikandebeteende.  

Accepteras påståendet så kan det även beskriva vad en person med falskt minne eller en 

lögnare skulle rapportera. Det är inte särskilt svårt i den ålder målsäganden är att tänka sig 

och rapportera rimliga reaktioner, tankar och känslor, och även då stor klinisk spännvidd 

måste accepteras utifrån den forskning kring effekter av sexuella övergrepp som finns. Om 

olika symtom hos målsäganden möjligen åsyftas, så har sådana vanligen uppkommit utifrån 

andra orsaker än sexuella övergrepp. 

 

 c) "Hennes berättelse styrks av vad vittnena uppgett om hur hon mått och vad hon berättat 

om händelsen."  

Det är av tidigare anförda skäl (avsnittet om symtom, symtomutredning) inte möjligt att 

anföra symtom dels utan att noggranna symtomutredningar genomförts och dels därför att 

anförda symtom vanligen uppkommer utifrån andra orsaker än sexuella övergrepp. Det kan 

som nämnts även vara så att påståendena om sexuella övergrepp ingår i symtombilden, 

något som inte verkar övervägas. Inom den internationella forskningen kring sexuella 

övergrepp syns ofta uttalanden som avvisar s.k. "symtombevisning".  

I exempelvis ett fall med påståenden om sexuella övergrepp som jag medverkade i så 

anfördes stamning (utan någon symtomutredning) som en effekt av de påstådda 

övergreppen ända tills en socialsekreterare vittnade om att stamningen fanns något år före 

övergreppen kunde ha skett och det även framkom att stamningen minskat under den 

påstådda övergreppsperioden.  

 

Beträffande den sista satsen i citatet, så framgår inte på vad sätt berättelsen skulle styrkas 

av "vad hon berättat om händelsen". Om det som berättats är felaktigt, skulle det i så fall 

styrka berättelsen? Hur kan man veta om "vad hon berättat" är korrekt, så det kan styrka 

berättelsen? Eller är det en felskrivning i texten?  

 

d) vad gäller det som tingsrätten inte anser sig ha funnit, dvs. sådant som kan tala emot 

målsägandens uppgifter, så kan utredningsmetodiskt anmärkas att om man inte söker efter 

information som skulle kunna falsifiera så är det svårt att avgöra om några sådana 

informationer finns eller inte. Det  finns anledning att påminna om vetenskapsfilosofen 

Poppers krav att man måste försöka falsifiera en hypotes för att kunna hävda att den håller, 

annars vet man inte om den skulle kvarstå vid försök att falsifiera.  

 

Ensidigt bekräftelsesökande är inte en lämplig logik. Att använda argument för en tolkning 

som även skulle gett stöd åt andra tolkningar är inte heller en lämplig logik. Cirkulärt 

resonemang, där man antar att något gäller, letar efter och tolkar in stöd för det som anses 

gälla, ignorerar sådant som kan tala emot och därefter anser sig ha fått stöd för 

utgångsantagandet, är inte heller lämplig logik. Som inses kan ett cirkulärt resonemang 

även genomföras för en konkurrerande hypotes.  

 

Reservanten i tingsrätten uppvisar inte heller någon hållbar metodik, när han utan att anföra 

någon saklig grund avger en bedömning. Om det är en intuitiv metodik med t ex intryck av 

utseende, kroppsspråk eller tonfall (s.k. beteendetecken) som använts så har den inte 
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vetenskaplig grund. Eftersom människors beteendetecken varierar och används 

inkonsekvent, felaktigt och motsägande av bedömare så går det normalt sett inte att avgöra 

frågan om lögn och sanning med sådana. Att några få forskare anser sig med olika 

hjälpmedel vara några tecken på spåren är en annan sak.  

 

Sammanfattande konstateranden kring vad som bedöms säkerställt 

Följande bedöms rimligt säkerställt i och kring det befintliga materialet, men 

konstaterandena är givetvis beroende av materialets påtagliga begränsningar 

(bristande fullständighet i utredningsmetodiken) respektive korrekthet/fel.  

 

1. Förundersökningen är partisk, inriktad på ensidigt bekräftelsesökande, 

och uppfyller inte rimliga krav på allsidighet/fullständighet. Rimlig  

kontroll och uppföljning av lämnade uppgifter har inte genomförts.  

Frågor om plats, tidpunkt, möjligheten av alternativ förövare och möjligheten av 

suggestioner i psykologsamtal har föga eller inte alls utretts. 

En logisk följd av detta är att det inte går att pröva hypoteser och dra 

rimligt säkra slutsatser från det befintliga materialet. Det behöver först  

kompletteras.  

 

2. Symtom nämns i materialet, men kan inte anföras till stöd för att de påstådda sexuella 

övergreppen ägt, dels därför att ingen som helst symtomutredning genomförts, dels därför 

att symtom av det slag  som föreligger vanligen har andra orsaker än sexuella övergrepp 

och dels därför att påståenden om sexuella övergrepp ibland förekommer som symtom i en 

symtombild med andra orsaker. Det kan även finnas anledning att påminna om att tidsföljd 

eller tidsmässig samtidighet inte utan ytterligare preciserad information kring sambandet 

kan omformuleras till en orsak-verkan-relation.  

 

3. Sexuella övergrepp brukar enligt forskningslitteraturen vara förknippade med 

riskfaktorer  hos personer och miljöer. Det verkar inte ha förekommit en riskmiljö i detta 

fall.  

  

4. Felaktiga påståenden om sexuella övergrepp kan enligt klinisk litteratur och erfarenhet 

uppkomma i samband med psykiska störningar eller personlighetsstörningar. 

Ingen klinisk-psykologisk eller psykiatrisk utredning rörande målsäganden finns i 

materialet, men det förekommer i det befintliga materialet för tiden närmast före anmälan 

frekventa tecken på att någon grad av psykisk störning eller personlighetsstörning kan ha 

varit aktuell. En BUP-kontakt verkar ha förekommit före anmälan. Det är inte 

nödvändigtvis så att något besvärande psykiskt tillstånd kvarstår idag.  

 

5. Omfattande minnespsykologisk forskning har visat hur sårbara särskilt s.k. episodminnen 

är. Stora bortfall, förändringar, förvrängningar, falska tillägg, källförväxlingar, 

sammanblandningar, förväxlingar av tankar och tolkningar med sådant som skall ha hänt 

etc. tillhör normalfenomenen.  

 

Dröm-verklighet-förväxlingar och falska minnen är sett över alla möjliga slags innehåll 

vanligt förekommande fenomen. Minnesforskningen känner inte till några slags minnen 

som skulle vara skyddade mot uppkomst av bortfall och fel och mängden fel ökar normalt 
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med hur mycket tid som förflutit (mängden störningar ökar med tiden). Minnen av 

allmänna förhållanden och principer (s k semantiska minnen) och av upprepade 

beteendesekvenser (s.k. skriptminnen) är avsevärt bättre än episodminnen. Minnet av en 

sexuell övergreppshändelse är ett sårbart episodminne.  

 

6. Det finns i materialet omnämnt fyra stycken situationer som kan ha haft en suggestiv 

verkan. Enligt målsäganden skall någon "typ feministbrud" ha varit (som det verkar i 

skolan?) och talat om "sådana saker" - "Och då började jag fundera...". Enligt 

målsäganden skall hon ha pratat med några kompisar (oklart när, ev. nära i tid före 

anmälan) om hur vuxna människor inte fick göra. Hon började då tänka på hur hon själv 

hade haft det och "kom på vissa saker". Hon pratade med en kompis som sade att hon "var 

tvungen att prata med någon". När hon kommer till skolsköterskan möts hon av en 

förutsättande och ledande fråga: "jag frågade vad som hänt", som endast besvaras med 

"han tog på mig".  

 

Till detta bör anmärkas att det inte går att kontrollera eventuella suggestioner i 

polisförhöret, då dialogutskrift saknas. Ingen kontroll har skett genom frågor till 

målsägande respektive psykolog av om det förekommit suggestioner i samtal med 

psykologen, som enligt Internetbaserad-anteckning om "BUP" den 7 feb 0000 verkar ha 

pågått före anmälan. Vidare har framkommit att målsäganden i tingsrätten följer åklagarens 

suggestioner om minnesprocessen och byter version om hur minnena uppkommit, varvid 

motsägelse av tidigare uttalanden och motsägelse av frånvaron av badrumsövergrepp i 

anmälan uppkommer.  

 

7. I polisförhöret med målsäganden finns ett antal uttalanden som pekar i riktning mot att 

det rör sig om minnesåtervinning. Av socialtjänstens anmälan framgår att målsäganden 

ännu inte den 10 april hade sagt något om de påstådda sexuella övergreppen i badrummet, 

dvs. det rör sig om minnesåtervinning (eller möjligen medveten nykonstruktion) efter detta 

datum för ungefär hälften av de påstådda övergreppen.  

 

8. Den berättelse som målsäganden givit och även godkänt i polisförhöret 

kan indelas i en sammanhangsbeskrivning och en övergreppsbeskrivning från samma 

tidpunkt för ca 8-10 år sedan. Sammanhangsbeskrivningen innehåller 

i genomsnitt 0,77 osäkerhetsmarkörer per rad och dessutom rekonstruerande resonemang. 

Övergreppsbeskrivningen är språkligt kategorisk och innehåller i genomsnitt 0,07 

osäkerhetsmarkörer per rad och föga av rekonstruerande resonemang. Mönstret med 

osäkerhetsskillnad återkommer även i målsägandens uppgifter i tingsrättens förhör. På 

något sätt uppkommer en skillnad mellan de två typerna av berättelsematerial. De mentala 

processerna torde ha varit olika vid erinringen, vilket talar för att övergreppsbeskrivningen 

inte härrör från något som inträffat utan uppkommit på annat sätt. Detta kan ha skett genom 

konstruktion av egna mentala bilder eller genom suggestioner från andra före eller under 

polisförhöret. Även om minnena inte skulle ha underlag i form av inträffade händelser så 

kan det vara så att målsäganden själv tror att de inträffat.  

 

9. De av information i materialet att döma påstått återvunna och detaljerade episodminnen 

från 8-10 år tillbaka som målsäganden för fram i sin övergreppsbeskrivning i polisförhöret 

framstår i beaktande av den moderna minnesforskningens resultat som otillförlitliga. Det 
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bör även vägas  in att målsäganden vid det tänkta memoreringstillfället var ett barn på ca 9 

år. Ur utvecklingspsykologisk synpunkt ökar förmågan att förstå vad som händer och att 

organisera/lagra minnen med stigande ålder upp till ca 20 års ålder.  

Det är inte en vuxens möjligheter att minnas den anförda detaljerade berättelsen som skall 

bedömas utan ett 9-årigt barns möjligheter.  

 

Förtydligande och diskussion punkt 9. Något lite summariskt förtydligande av denna punkt 

kan vara befogat. Den moderna minnesforskningen (i psykologiska facktidskrifter och 

forskarantologier) har inte kunnat finna belägg för s.k. förträngning (i begreppets 

freudianska betydelse; ursprungligen tillkom det genom att Freud förfalskade en mängd 

patientdata) eller tillförlitlig återvinning. Den moderna minnesforskningen har visat att 

minnen i hög grad är utsatta för bortfall och uppkomst av olika slags fel, något som sker 

redan inom loppet av sekunder, minuter, dagar eller veckor. Detta gäller såväl minnen av 

observationer av mänskliga rörelser som av språkliga uttalanden. Mycket av det vi har i 

arbetsminnet (upp till så där 30 sek eller ibland längre) överförs aldrig till långtidsminnet 

(dvs. försvinner för gott) och när överföring sker inträder snabbt stora bortfall och fel (inkl 

felaktiga tillägg) av olika slag uppkommer, ibland mycket stora fel. När vi inte minns 

försöker vi gärna rekonstruera, snabbt och omärkligt eller mer eftertänksamt. Vid 

exempelvis mängder av experiment med muntlig överföring av korta historier så 

uppkommer ofta stora bortfall, fel, tillägg etc. redan när historien överförts mellan 2-3 

personer. Vid signalementsexperiment på utredarkurser, där deltagarna fått beskriva 

utseende, klädsel etc. på en administratör som var inne i klassrummet 10 minuter dagen 

före, så uppkom mest felaktigheter och många motsägande beskrivningar, glasögon/icke 

glasögon, byxor/kjol, mörkt hår/ljust hår etc. Vid de stora mängder experiment med 

samtalsminne som mina studenter gjort så har påvisats att stora bortfall uppkommer redan 

omedelbart efter samtal eller i andra experiment inom någon timma eller någon dag.  

Även studier av långtidsminnen under månader eller år i anslutning till dramatiska 

händelser har påvisat omfattande minnesfel. Exempelvis tillfrågades i en studie människor 

vad de gjorde när de fick veta att rymdfärjan Challenger exploderade. Efter tre år fick de 

samma frågor igen. Svaren blev då i stor utsträckning annorlunda. När juristen John Dean 

skulle vittna i Watergate-affären om vad som sagts vid ett par tillfällen i president Nixons 

rum några månader tidigare, så var det inte mycket som visade sig rätt, när 

bandinspelningar senare dök upp och överensstämmelsen granskades av forskare (bl.a. 

frontlinjeforskaren i kognitiv psykologi Neisser). Däremot ansågs att han haft rätt på ett 

allmänt, tematiskt plan, dvs. att Nixon ägnade sig åt klandervärda ting.  

 

Det har också klart påvisats att falska minnen kan utvecklas spontant (som i det 

vardagsmaterial och det material kring dröm-verklighet-förväxlingar som jag själv 

insamlat) eller genom mindre suggestioner och social bekräftelse, t ex genom ledande 

frågor eller genom s.k. inplantering av falska minnen eller bara genom att föreställa sig att 

något hänt. Exempelvis har Loftus och medarbetare enbart genom att antyda för barn att de 

blivit borttappade på ett varuhus (och en del andra scenarios) suggererat en del barn att 

utveckla en detaljerad berättelse kring detta, där barn t ex beskrev utseendet på den person 

som återfann det och förloppet. (Det var då säkerställt att barnet aldrig hade blivit 

borttappat.)  

 

Det är inte utifrån minnesforskningens resultat rimligt att förvänta sig  
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en korrekt, detaljerad beskrivning av en episod som påstås ha ägt rum för 8-10 år sedan. 

Däremot skulle man kunna tänka sig att man har ett mer övergripande tematiskt minne av 

att något sexuellt hände, dock är ett sådant minne i sig ingen garanti för att det är korrekt 

men det skulle kunna vara korrekt på en tematisk nivå. I det aktuella fallet råder t ex 

enighet om att badtemat och nakentemat repeterat förekom, dvs. att den misstänkte och 

barnet badade nakna tillsammans. Härvid kan barnet knappast ha undgått att lägga märke 

till den misstänktes könsorgan. Senare kan dessa minnen ha vidareutvecklats, t ex genom 

att tankar eller fantasier kring det inträffade uppstått och kopplats till befintliga äkta 

minnen. Som tidigare antytts utgör de i USA många påstått sanna bortförandeminnena av 

rymdvarelser (som framkommer under hypnos, i troende grupper eller spontant) en allvarlig 

varning om hur lätt vi kan producera för oss själva trovärdiga minnen utan 

verklighetsgrund. Vad gäller abduktioner (bortföranden) av ”aliens” verkar det inte ha 

behövts några utgångshändelser alls, enbart suggestioner eller tankar verkar ha skapat 

minnena.  

 

10. Målsäganden hävdar i tingsrättens förhör sid. 16 att hon berättade allting för mamma, 

när de var hos skolsköterskan. Detta motsägs av skolsköterskan i förhör, av mamman i 

förhör och av innehållet i socialtjänstens anmälan, där de påstådda badrumsövergreppen 

inte noterats. Dessa borde i så fall ha nämnts till socialtjänsten av skolsköterskan, vilket inte 

skett enligt anmälningstexten. De borde även ha nämnts av mamman den 9 april, vilket inte 

skett enligt anmälningstexten. De borde dessutom ha nämnts av målsäganden själv den 10 

april till socialtjänsten, vilket inte skett enligt anmälningstexten.  

 

Målsäganden minns fel i en viktig fråga och kan inte ge en korrekt beskrivning av när 

påståendena om övergrepp i badrummet uppkommit, trots att de uppkom så sent som efter 

den 10 april 0000. Detta innebär ett allvarligt tecken på otillförlitlighet.  

 

11. En klar motsägelse föreligger mellan målsägandens beskrivning av innehållet i den 

aktuella porrfilmen i polisförhöret och beskrivningen målsäganden ger i tingsrättens förhör. 

Detta bör få en verkan även för  bedömningen av tillförlitligheten i andra centrala uppgifter. 

  

12. Beträffande det påstådda samtalet mellan modern och målsäganden i en bil året före 

anmälan så finns oklarheter, motsägelser och felkällor. Målsäganden har sagt något om 

samtalet först efter att modern påmint om det, men i tingsrättens förhör angivit en 

tidsplacering efter anmälan. 

  

Av relevans i sammanhanget är även de mycket anmärkningsvärda brister i moderns minne 

rörande senare inträffade samtal som påvisats.    

 

13. I tingsrättens förhör så ändrar målsäganden vid suggererande frågor från åklagaren sin 

version från en minnesåtervinningsversion i polisförhöret till en version där hon säger sig 

ha klara minnesbilder som alltid funnits där (sådana uttalanden har inte gjorts tidigare). 

Denna version är inte förenlig vare sig med uttalanden om återvinning i polisförhöret eller 

med att de påstådda badrumsövergreppen rapporterats först efter den 10 april och senast vid 

polisförhöret den 16 april. Det är säkerställt att de påstådda badrumsövergreppen inte 

nämns i anmälan. Dessa utgör ungefär hälften av de påstådda övergreppen och nämns först 

i berättelserna i polisförhöret och i tingsrättens förhör.  
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14. I tingsrättens förhör sid. 6 säger målsäganden: "Jag kommer inte ihåg så mycket från 

när jag var liten". Människor varierar i detta avseende. Att ha svaga barndomsminnen 

innebär att möjligheterna att upptäcka, korrigera eller förkasta felaktiga minnen är nedsatt.  

 

15. Enligt förhörsmaterialet har målsäganden trots det påstådda starka obehaget och de 

påstådda följdsymtomen inte uppvisat några som helst undvikandebeteenden gentemot den 

misstänkte.  

 

16. I det befintliga materialet finns inga indikationer på psykisk störning, 

personlighetsstörning eller sociala missförhållanden kring den misstänkte. 

Modern säger sig inte ha uppfattat några pedofila tendenser.  

 

17. I det befintliga materialet finns uppgift om att målsäganden haft kontakt med BUP före 

anmälan, men inget finns utrett om huruvida frågor om sexuella övergrepp berörts inom 

ramen för denna kontakt (exempelvis skulle suggestioner kunna ha givits).   

 

18. Modern intar i tingsrättens förhör en något tvekande hållning i frågan  

om målsäganden talar sanning och har tydligen diskuterat sanningsfrågan  

med henne.  

 

19. Modern minns enligt förhörsmaterialet inte det samtal hon haft med sin dotter den 8-9 

april innan modern har ett samtal med socialsekreterare SO den 9 april och refererar vad 

dottern sagt. Modern minns inte heller detta samtal med socialsekreteraren. Vid 

polisförhöret den 15 maj 0000 har modern fortfarande inte uppfattat att dottern hade 

psykiska problem, men vid tingsrättens förhör december 0000 ger modern en helt annan 

version som är förenlig med övrigt material. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i det här använda materialet föreligger ur källkritisk 

synpunkt ett flertal sakliga grunder att misstänka fel i de centrala utsagorna om sexuella 

övergrepp.  

 

 

Komplettering av sakkunnigyttrande  i här aktuellt mål 

 

Bakgrund 

Advokat AA har 0001-05-12 gett mig i uppdrag att på kritisk- 

vetenskaplig grund granska några inte förrän vid advokatens förfrågan redovisade  

dokument i målet och som framkom från den s.k. ”slasken” i fallet efter det att mitt 

sakkunnigyttrande avgivits. Jag hade begärt kontroll av om det fanns något 

psykologmaterial, då BUP nämnts. Det visade sig att det fanns ett psykologintyg som 

undanhållits från den åtalade och från tingsrätten. Granskningen skall inriktas på 

utredningsmetodik och tillförlitlighet (felkällor). 

 

Fortfarande gäller att jag inte i samband med utarbetandet av detta yttrande 

haft några kontakter med i målet berörda personer. Jag har inte heller 

någon annan kännedom om den psykolog som skrivit vad som här kallas ”rättsintyg”. 
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Material 

- Advokat AA:s bevisuppgift till  hovrätt 0001-05-06, avsnitt C 

- Åklagarens svar 0001-05-06 

- Begäran om läkarundersökning/rättsintyg  0000-05-06 

- Polisens brev till psykolog 0000-05-16 

- Rättsintyg ang. målsäganden 0000-06-26 

 

Den sakkunniges metodik 

Se huvudyttrandet.  

 

Anmärkningar 

1. Åklagaren 

Både polisens brev till psykologen och det aktuella ”rättsintyget” innehåller  

information om tänkbara felkällor av stor betydelse i målet. Det ter sig därför, oavsett de 

ännu inte redovisade mer exakta orsakerna eller skälen, anmärkningsvärt att tingsrätten inte 

haft tillgång till dessa handlingar. 

 

Som kommer att framgå nedan är det vid läsning av innehållet lätt att förstå att dessa 

handlingar undanhölls tingsrätten, då de tydliggör partiskhet. Dessvärre är inte respekten 

för rättssäkerheten alltid den bästa.  

 

Det kan även te sig något anmärkningsvärt att åklagaren i sitt brev titulerar 

den legitimerade psykologen med "Dr", vilket inte är praxis och leder till 

förvirring då det torde vara enbart leg läkare, någon hedersdoktor samt disputerade 

(forskarutbildade) personer inom olika discipliner som tituleras "doktor".  

Psykologen är såvitt framgår enbart en vanlig leg psykolog utan forskarutbildning (det 

borde vid sådan ha stått "fil. dr"). Åklagarens brev påminner något om den obefintliga 

doktorshatten i Reefat El Sayed-affären för en del år sedan.  

 

2. Polisens skriftliga begäran 

a) Det framgår av kryssen att psykologen erhållit "bifogade handlingar", nämligen anmälan 

och målsägandeförhör. Därmed bygger utredaren in ett beroende i de uppgifter som 

psykologen lämnar. Psykologen yttrar sig inte oberoende av (utan kännedom om) vad som 

sagts i anmälan respektive målsägandeförhör.  

 

b) Mycket anmärkningsvärt och utredningsmetodiskt felaktigt är att polisen, tillika 

förhörsledaren för målsäganden, skriver följande:  

"Jag tror på vad M har berättat för mig." 

Detta belägger förekomsten av den felkällan att utredaren är partisk, har tagit ställning utan 

att utredningsarbetet är slutfört. Detta innebär även att utredaren söker påverka psykologen 

i viss riktning. Övertygade utredare utgör enligt de internationella forskarna inom det 

utredningsmetodiska området en allvarliga felkälla. Den övertygade söker uppgifter utifrån 

sin övertygelse, riktar förväntningar mot uppgiftslämnare och ställer frågorna i linje med 

sin övertygelse. Detta brev och psykologens s.k. rättsintyg utgör belysande exempel. Själva 

definitionen av utredning innebär att utredaren måste vara öppen för olika möjligheter och 
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anstränga sig i flera riktningar, inte börja "tro". Det ingår inte i en utredares uppdrag att 

"tro" utan att ta reda på saker på ett allsidigt, relevant, preciserat och tillförlitligt sätt.  

  

c) Mycket anmärkningsvärt och även det utredningsmetodiskt felaktigt är att utredaren 

skriver följande: 

"För att styrka upp hennes berättelse och för att åklagaren skall kunna driva ärendet 

vidare, detta kommer att bli en fråga om vem tingsrätten tror på, behöver jag hjälp från 

dig."  

Detta visar hur utredaren söker få psykologen att yttra sig i viss riktning i stället för att 

förutsättningslöst redovisa. Här efterfrågas t ex inga uppgifter som skulle kunna tala emot 

målsägandens övriga uppgifter (jfr RB 23:4 om att även ta fram det som talar till den 

misstänktes fördel). En sådan här inställning väcker även frågetecken kring hur 

polisförhöret med målsäganden genomförts och sammanfattats.  

 

d) Vilka frågeställningar som skall besvaras anges inte klart så när som på en 

"Men naturligtvis undrar jag om M:s problem kan bero på det som hon blev utsatt för, för 

ca 10 år sedan. "  

Här framgår klart att utredaren förutsätter att  M blev utsatt, dvs. den enda  

frågeställning som formuleras har en inbyggd förutsättning, nämligen att M blivit utsatt. 

Det är just denna fråga som är föremål för utredning, varför detta inte kan eller enligt lagen 

ens får lov att förutsättas. Vad vi ser här är en populär cirkulär logik. Anta att X gäller, sök 

efter sådant som kan anföras till stöd för X och konstatera sedan att X gäller. Här begås 

tankefelet att inte använda alternativa hypoteser och tankefelet att inte söka för respektive 

emot den enda hypotesen, dvs. den enda hypotesen/övertygelsen/tron hanteras med ensidigt 

bekräftelsesökande. Ensidigt bekräftelsesökande får inte och kan inte logiskt sett användas i 

detta slag av utredningsarbete.   

 

Polisens utredare befinner sig här långt utanför saklighetens domän och bortom lagens 

råmärken. Av huvudyttrandet har framgått att detta gäller även förundersökningsarbetet i 

övrigt. Det bör diskuteras om inte det som beskrivs i brevet bör betecknas som en metod för 

bevisförfalskning. Att tingsrätten undanhållits denna felkälla är utomordentligt allvarligt. 

 

e) Polisen skriver även att "Har du möjlighet att ringa mig så får vi prata om saken."  Det 

har intresse att veta om något sådant samtal ägt rum. I ett sådant samtal har i så fall 

antagligen funnits ytterligare övertalning gentemot psykologen.  

  

3. Psykologens intyg  

När psykologen skriver så har antagligen psykologen dessförinnan läst polisens ovan 

kommenterade skrivelse samt utskrifter av anmälan och av målsägandeförhör. Det bör även 

ha funnits vissa journalanteckningar inom BUP, som dock aldrig nämns. Vidare kan ett 

telefonsamtal ha ägt rum mellan polisens utredare och psykologen och som i så fall inte 

redovisas.   

 

 Intyget är mycket oklart skrivet och många viktiga uppgifter redovisas inte alls. Det 

framgår inte till vem och vilket datum M lämnat samtycke. 

Det finns inte angivet några styrande frågeställningar och inget står om metodiken för 

själva intygsarbetet, t ex bör förutsättande frågeställningar från polisen inte accepteras. Det 
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framgår inte vilket material som legat till grund för intygsarbetet och källhänvisningar görs 

inte. Det framgår inte hur många psykologsamtal som ägt rum och vilka datum. Det 

framgår inte heller tydligt med vem M har samtalat - har någon annan varit inkopplad? Det 

framgår inte vilket datum den angivna diagnosen givits och inte om den fortfarande bedöms 

gälla den 26 juni, när intyget avges. Eftersom detta är ett rättsfall kan t ex ordningsföljden i 

tiden på två händelser vara avgörande för ett argument.  

 

Det framgår inte vad psykologen ställt för frågor till M. Vid ett första samtal, som verkar ha 

ägt rum 0000-04-03, dvs. 5 dagar före M kom gråtande till skolsköterskan 0000-04-08 och 

säger att "han tog på mig", så kan en anamnes ha tagits, dvs. M har fått berätta och fått 

frågor om sig själv, sin familj och den historiska utvecklingen. En mycket viktig faktor i ett 

rättsfall som detta är om detta samtal med psykologen innehållit några förväntningar, 

antydningar, suggestioner, frågor eller påståenden från psykologen kring att M varit utsatt 

för sexuella övergrepp. Om detta säger intyget inget, men all beskrivning av frågor från 

psykologen saknas här. Det kan ha sagts olämpliga saker som inte redovisas. Det är även 

möjligt att det skulle kunna ha förekommit ytterligare något samtal med psykologen före  

den 8 april (intyget redovisar inte datum för samtal, ett elementärt krav).  

 

Tidpunktsrelationerna är här viktiga att granska. Psykologen skriver att  

"M:s kraftiga symtom efter avslöjandet kan betraktas som en krisreaktion, vilket är vanligt 

när denna typ av händelser kommer fram."  

Psykologen förutsätter här ”denna typ av händelser” utan att ha utrett vad som kan ha hänt. 

Krisreaktioner förekommer vid mängder av andra typer av händelser och i de flesta fall 

förekommer de efter andra typer av händelser. En viktig fråga att ställa är varför det 

påstådda avslöjandet dyker upp 5 dagar efter besöket hos psykologen och inte dykt upp 

under åren tidigare? 

 

Det är inget ovanligt med starka psykiska reaktioner i samband med behandlande samtal 

och även utredningsarbete kan ge upphov till negativa reaktioner, att man mår dåligt.  

Psykologen ger ingen förklaring till varför det påstådda avslöjandet kommer 5 dagar efter 

besöket hos psykologen. En nära tillhands liggande möjlighet är att både avslöjandet och 

"krisreaktionen" har på något sätt igångsatts av psykologens agerande. Det kan för övrigt 

som tidigare nämnts påpekas att även påståenden om att man blivit utsatt för sexuella 

övergrepp ibland kan ingå i en symtombild.  

 

Det är idag väl känt att psykologer och andra terapeuter (även andra personer kan det)  kan 

genom suggestioner starta upp föreställningar om sexuella övergrepp - det finns fall i 

Sverige och det finns stora mängder fall redovisade i USA. I USA finns som jag tidigare 

nämnt för övrigt de stora mängderna av fall där hypnoterapeuter "hjälpt" vuxna människor 

att minnas hur det utsatts för bortförande och även sexuella övergrepp av "aliens" (varelser 

från andra världar).   

 

Det avsnitt som psykologen rubricerat "Bedömning" utgör en blandning av  

mer patientspecfika och mer generella, teoretiska påståenden och avslutas med ett uttalande 

om att M:s berättelse är trovärdig. Normalt brukar en utredare redovisa de grundläggande 

uppgifterna först och sedan gå över till att i ett senare avsnitt skapa en text med bedömande 

resonemang och påståenden. Termen "berättat/berättelse" används tre gånger kopplad till 
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M. Det framgår inte alls var, när och hur den berättelsen skulle ha avgivits. Är det i 

polisförhör eller åsyftas resultat av en föga dokumenterad utfrågning från psykologen eller 

vad? Det framgår inte varifrån de påstådda uppgifterna skulle komma. Är det några 

tyckanden som här adderas till enstaka uppgifter ur polisförhöret?  

Är de bestyrkta av M själv - det framgår inte. Det framgår inte vid vilka 

tidpunkter M skulle ha "berättat". Det klargörs överhuvudtaget inte om psykologen har 

några uppgifter kring de påstådda övergreppen som inte härrör från polisförhör.  

 

Intyget saknar symtomutredningar, där symtoms uppkomst och utveckling och inverkande 

faktorer noga utreds. Även tidsperioder och tidsrelationer klargörs vid sådant utredande. 

Det går inte att hävda något om vad symtom skulle bero på om symtomutredning med 

tidsaxel och rimligt säkerställda uppgifter saknas. Det går i psykologens intyg inte att hitta 

spår av ens den mest elementära symtomutredning.  

 

Intyget saknar även alternativa hypoteser och kritiskt granskande, prövande resonemang. 

Exempelvis övervägs inte att målsägandens depressiva besvär, bristande tillit etc. skulle 

kunna bero på händelser i familjen, t ex att ha blivit sviken av förälder/föräldrar eller andra, 

tidigare i livet. Hur pass närvarande och omhändertagande har t ex modern varit när M var 

mindre? Hur pass närvarande och omhändertagande var fadern, när M var mindre? Hur har 

kamratrelationerna varit tidigare? Har det förekommit mobbning eller andra svårigheter 

under skoltiden? Relationer till pojkar är ett återkommande tema i det ingivna 

Internetplacerade materialet. Det finns inte minsta antydan i psykologens text om att 

alternativa orsakshypoteser till att M mår dåligt övervägts. En av dessa hypoteser är som 

framgått att det är psykologen själv som förvärrat symtombilden och medverkat till att 

skapa uppgifter om sexuella övergrepp.  

 

Beträffande psykologens uttalande om att "M:s berättelse uppfattas som trovärdig" så 

framgår dels inte vad det skulle vara frågan om för berättelse och dels inte vilken metod för 

att fastställa detta och vilka sakliga grunder som skulle leda till en sådan bedömning. Om 

psykologen tror att hon kan sitta och intuitivt avgöra trovärdighet så befinner hon sig långt 

från de svårigheter som forskningen inom lögndetektion påvisat (se t ex Vrij, 2000, 2009).  

Det är förhållandevis lätt att lura andra människor, när det man säger inte kan kontrolleras. 

Det framgår inte av polisens brev att psykologen fått i uppdrag att uttala sig om 

trovärdighet. I ett demokratiskt rättssamhälle måste de sakliga grunderna till bedömningar i 

papper till domstol öppet redovisas.  

 

Frågan är väl om polisens utredare blev särskilt nöjd med den "hjälp" han bett om i brevet, 

då intyget verkar ha blivit liggande i "polismyndighetens akt" enligt åklagarens brev. Eller 

var det någon åklagare som inte blev nöjd? 

Varför användes papperet inte i tingsrätten? Och varför har det nu efter försvarsadvokatens 

påstötning ingivits till hovrätten, om det inte dög till tingsrätten? Ingen förklaring ges i 

åklagarens brev.  

 

Det inses lätt att en psykolog som under tryck från partisk polis skriver ett så osakligt och 

ensidigt och beställt intyg kan ha påverkat sin unga patient till att tro sig ha blivit utsatt för 

sexuellt övergrepp. Det kan påpekas att faktorer som att vara ung och att må dåligt är 
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sårbarhetsfaktorer som kan göra en person lättare att påverka genom förväntningar, 

antydningar, suggestioner etc.  

 

Även psykologens intyg ligger långt utanför saklighetens domän och innebär en omfattande 

brist på professionellt kunnande. Ett synnerligen grovt exempel på missbruk av psykologi 

och tjänsteställning föreligger.  

 

Sammanfattande bedömning 

De handlingar som tillkommit avslöjar mycket allvarliga felkällor som tingsrätten inte fick 

del av. 

1. Polisens utredare uttalar klart sin partiskhet. 

2. Polisens utredare riktar övertalning i riktning mot evidensfabrikation till 

    psykologen.  

3. Psykologen inger ett beställningsintyg som inte är sakligt godtagbart och  

    som ansluter till polisutredarens begäran om "hjälp". Detta används inte i  

    tingsrätten och därigenom mörklägger åklagaren felkällor, särskilt tidssambandet i  

    följande punkt.   

4. Psykologens i intyget dokumenterade okunnighet samt det nära  

    tidssambandet (5 dagar efter det första samtalet med psykologen)  

    öppnar för tolkningen att psykologen på något sätt har påverkat (inte 

    nödvändigtvis medvetet) målsäganden att börja formulera minnen kring 

    sexuella övergrepp och att må dåligt.  

 

En nära tillhands liggande hypotes är att psykologens intyg inte ingavs till 

tingsrätten därför att det visade ett så nära tidssamband mellan psykologbesöket och 

uppkomsten av påståendena om sexuella övergrepp. Detta tidssamband  kan misstänkas ha 

uppkommit genom att påverkan skett.  

 

Efterskrift 

Tingsrätten avgav en fällande dom. Hovrättens dom var friande. 

Varken polisutredare eller åklagare blev åtalade för förfalskning av  

material i målet. Fallet påvisar betydelsen av att efterfråga och kritiskt pröva även material 

som förpassats till den s.k. ”slasken” och inte redovisas i förundersökningens dokument.  

 

Tankefel: en summering 

Som framgått förekommer eller antyds förekomma tankefel  (s.k. ”cognitve biases” i 

internationell forskningspsykologiskt baserad litteratur; se t.ex. Edvardsson, 2003, 2009ab,  

2011, 2012; Reisberg, 2010). Här summeras några av tankefelen i utredningsmaterialen.  

Olika beteckningar för tankefel kan stå för likartade tankefenomen eller överlappa.  

 

- alternativa hypoteser ignoreras 

 

- bedömningsfel, dvs. bedömning görs på ofullständigt underlag 

 

- cirkulär ”logik” används, dvs. arbetet sker så att förhandsuppfattningen med hjälp av olika 

tankefel skall kunna bekräftas 
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- ensidigt bekräftelsesökande förekommer 

 

- förutsättande resonemang förekommer 

 

- jämförelser av viktiga uttalanden görs inte 

 

- källkritisk prövning ignoreras (källkritiska misstag) 

 

- motevidens söks inte och undviks (falsifieringsfel vid hypotespröning, se Popper, 1959) 

 

- motsägelser i materialet ignoreras 

 

- noggrannhetsfel vad gäller redovisning av förhör,  tillvägagångssätt/arbetssätt, tidpunkter 

etc.  

 

- påverkansfel misstänks, dvs. befattningshavares påverkan av flickan 

 

- symtomutredning sker ej och symtom anförs logiskt felaktigt  som belägg (s.k. 

”symtombevisning”, som ej är hållbar) 

 

- tidpunktsinformation ignoreras i en del fall 

 

- tidpunktsrelationer klarläggs inte längs tidsaxel 

 

- undanhållande/mörkläggning av relevanta dokument 

 

- underproblematisering vad gäller anfört minnesmaterial 

 

- uppkomstbetingelser utreds föga eller inte alls 

 

- övertalande argumentation i strid med lagarnas föreskrifter (RF 1 kap 9§; RB 23 kap 4°)  

 

- övertygelsefixering, som förstör momenten i  utredningsarbetet 

 

Fler tankefel kan antagligen hävdas. 
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