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Sammanfattning. Syftet är att klargöra utredningsmetodiken och dess brister i ett rättsfall, 

där en tonårsflicka efter påtryckningar av sin sexuellt intresserade moster anmäler sin 

styvpappa för sexuella övergrepp. Komplicerande faktorer såsom externa rykten samt 

förväntningar inom och utom familjen, där mostern har en starkt pådrivande roll, 

förekommer. Familjedynamiskt föreligger starka kontrollbeteenden (förtryck) från 

styvpappan och  motreaktioner hos den aktuella tonårsflickan. Utredningsmetodiken är 

osakligt förutsättande och utmärks även av bristande noggrannhet, bristande expansivitet 

(att inte gå vidare), bristande källkritik och allvarliga och grundläggande tankefel i övrigt. I 

denna DiVA-version summeras allvarligare tankefel avslutningsvis.  

 

Bakgrund 
Advokat AA har 0006-07-21 skriftligt gett mig i uppdrag att på vetenskaplig grund avge ett 

sakkunnigyttrande för användning i domstol. "Uppdraget gäller att dels pröva 

utredningsmetodiken och dels utreda och klargöra uppkomstbetingelserna för de aktuella 

utsagorna och därvid också pröva tillförlitligheten i målsäganden M:s utsagor." Därutöver 

omfattar uppdraget klargörande av eventuella brister i tingsrättens domskäl från 

vetenskapliga utgångspunkter. Uppdraget skall genomföras med hjälp av befintligt 

material. Jag yttrar mig inte över medicinska eller ergonomiska frågor, då de faller utanför 

mitt kompetensområde. För undvikande av missuppfattningar skall sägas att uppdraget inte 

innefattar att nå fram till ett ställningstagande rörande om de påstådda övergreppen inträffat 

eller inte och att det självfallet är begränsat till mitt kompetensområde och till det material 

jag disponerat. Om ett material uppvisar brister i kvalitet och/eller fullständighet är det för 

övrigt inte alls säkert att det medger något sakligt försvarbart ställningstagande till vad som 

inträffat.  

  

Jag saknar tidigare relationer till och kännedom om personerna i det aktuella materialet och 

har inte i mitt arbete med yttrandet haft kontakt med någon av dem.  

 

Jag har haft tillgång till förundersökningsmaterialet med företagna kompletteringar i det 

aktuella målet samt även utskrifter av tingsrättsförhör med målsäganden M, Bror 1, Bror 2, 

Ulrika U och Cecilia C. Vidare har jag erhållit tingsrättens dom och viss juridisk 

skriftväxling i målet.  

 

I denna DiVA-version har avidentifiering skett och det första aktuella årtalet har satts till 

0000, nästa år betecknas 0001 osv.   
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Den sakkunniges utgångspunkter och metodik 
En juridisk utgångspunkt för granskningen är föreskriften om "saklighet och opartiskhet" 

inom offentlig förvaltning i Regeringsformen 1 kap 9§. De granskade dokumenten är 

underkastade detta krav vad gäller utredningsmetodiken. En ytterligare utgångspunkt utgör 

objektivitetsprincipen vid förundersökningar angiven i Rättegångsbalken 23 kap 4§.  

Granskningen är textanalytisk och utgår från allmänt vedertagen kritisk-vetenskaplig 

metodik, inkl logik och vedertagen källkritisk metodik.   Data/uppgifter och påståenden, 

som inte uppfyller elementära saklighetskrav skall förkastas. Inom källkritiken (se t ex 

Dahl, 1967; Edvardsson, 1998ab, 2003, 2007) räcker det med sakligt grundade 

misstankar/förekomst av förkastelsekriterier för att förkasta uppgifter. De behöver inte 

visas vara felaktiga och kan råka vara riktiga även om de förkastas. Källkritiken innebär 

ingen garanti för att kvarvarande påståenden skulle vara korrekta. En mer utförlig  

genomgång och exemplifiering rörande saklighetskrav och feltänkande vid utredande finns 

i min högskolelärobok "Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” 

(Liber, 2003), se även Edvardsson (1997).  

 

Det finns i detta mål, på grund av viss förekomst av ofördelaktiga påståenden om den 

misstänkte och även uttalanden av den misstänkte, skäl att varna för tankefelet 

"argumentum ad hominem" (se t ex Edvardsson, 2003, 2012; Evers, 1988), dvs. irrelevanta 

personargument, eller "knölargumentet", som juridikprofessorn Westberg (1992) benämner 

detta i domstolssammanhang. Det kan vara svårt för en bedömare att inte låta sig påverkas 

av vad man i övrigt får veta om den misstänkte. Det gäller att logiskt hålla sig till det som 

skall avgöras och inte göra bedömningar utifrån de fantasier som ofördelaktig information 

kan ge upphov till.  

 

Uppläggningen av granskningen är sådan att jag först granskar de relevanta dokumenten 

utifrån de tre aspekterna utredningsmetodik, uppkomstbetingelser respektive tillförlitlighet. 

Jag eftersträvar därvid inriktning på vissa avgörande huvuddrag och går inte in på alla 

detaljer. Med dokumentgranskningarna som grund avges därefter sammanfattande 

bedömningar. Därefter kommenterar jag några resonemang i tingsrättens domskäl. Jag 

förutsätter att i den rättsliga hanteringen medverkande användare av detta yttrande har 

tillgång till grundmaterialet. Granskningen har dock stort utredningsmetodiskt intresse utan 

tillgång till grundmaterial.  

 

Allmänt om förhör 
Det kan också med anledning av det aktuella materialet vara på sin plats att erinra om den 

noggrannhet i dokumentation och metodik som föreskrivs av olika myndigheter och som 

ofta krävts av svenska och internationella forskare. Se exempelvis Socialstyrelsens, 

Rikspolisstyrelsens, Riksåklagarens och Domstolsverkets skrift "Misshandel och sexuella 

övergrepp mot kvinnor och barn" (1985) och Rikspolisstyrelsens skrift "Vittnesförhör" 

(1991). Redan i den första talas om "högt ställda krav på saklighet och noggrannhet" vid 

förhör. Exempelvis sägs "Förhöret tas alltid upp på band" och "Ledande frågor får inte 

ställas." I den senare förespråkas videodokumentation och förutsättande, ledande, 

pressande etc. frågetekniker avvisas.  

  

Det finns också anledning påpeka att svenska juridiska teoretiker åtminstone sedan 1950-

talet varnat för förutsättande, ledande etc. frågor. T ex anger Hemming-Sjöberg (1952) 
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"förutsättningsfrågan" som "den farligaste", vilket han inte är ensam om. Även Leche & 

Hagelberg (1958) påtalar olämpligheten av olika typer av felaktigt ställda frågor. Bring et al 

(1995) påpekar i sitt arbete om förundersökning att polisen i förhörssituationen skall vara 

"neutral" (sid. 296).  

"Visa inte vad du själv tycker och tänker om det den hörde säger. Den hörde kan rätta sig 

efter nyanser i dina frågor och därmed återspegla dina förväntningar". 

 

Det finns också anledning upprepa justitierådet Gregows (1996) påpekande rörande förhör i 

incestmål: "Det förutsätts att förhöret har hållits på oklanderligt sätt...". (min fetstil). Inom 

modern minnesforskning har Loftus, Ceci och andra forskare i ett betydande antal studier 

visat de destruktiva effekterna av felaktiga frågetekniker och felaktiga påståenden (se t ex  

Loftus, 1982, 1989). Falska minnen kan byggas upp genom sådana tekniker. Underwager & 

Wakefield (1990) har speciellt betonat den inlärning som sker vid felaktigt genomförda 

förhör. Inom modern socialpsykologi finns stora mängder studier som påvisat effekter av 

förväntningar (se t ex Hewstone, 1989; Rosenthal & Rosnow, 1969). Inom logisk analys 

avvisas felaktiga och argumentativa frågor (se t ex Walton, 1991). Internationella 

utsageanalytiker brukar ange olämpliga frågor, förekomst av övertygelse hos förhörsledare 

m. m. på sin checklista för utredningars validitet, t ex anger Steller & Boychuk (1992) såväl 

"suggestive, leading or coercive questioning" som "overall adequacy of the interview" som 

anledningar att förkasta uppgifter (se även t ex  Gudjonsson, 1992; Raskin & Esplin, 1991). 

Gudjonsson (1992) har fört fram begreppet "interrogative suggestibility", dvs en 

suggestibilitet som är speciell för utfrågningssituationer.  

 

Utredningsmetodik  
Jag kommer här att uppmärksamma förhörsmetodiken med målsäganden M, men även 

vissa andra frågor. Med M har genomförts två polisförhör (det sista även med åklagaren 

som frågeställare) samt förhör i tingsrätten med åklagare, försvarsadvokat, målsägarbiträde 

och rättens ordförande som frågeställare. Det framstår inte för mig som tydligt vad som  

förevarit eller inte förevarit av samtal (och dessa samtals eventuella innehåll) mellan M och 

socialtjänsten före polisförhören. Jag saknar redovisning i materialet utöver ett kort 

angivande. Självklart kan sådana samtal innebära påverkan och skall enligt min uppfattning 

alltid bandinspelas för att möjliggöra kontroll av utsagornas innehåll och eventuell 

påverkan genom frågor, påståenden eller argumentation från handläggare. Det första 

polisförhöret med M förelåg inför tingsrättens avgörande endast i ett kort 

sammanfattningsprotokoll, vilket inte är rimligt vad gäller att kontrollera förhörets 

metodiska uppläggning, exakt innehåll i utsagor och eventuell påverkan. Dessbättre fanns 

en bandinspelning som nu skrivits ut och vilken jag haft tillgång till. Det andra 

polisförhöret finns i utskriven form i förundersökningsmaterialet. Vid analysen förutsätter 

jag att de använda utskrifterna är korrekta.  

 

Kritiska anmärkningar rörande utredningsmetodiken är i huvuddrag följande.  

 

1. Frågan om saklighetskraven på den information M lämnar i förhören tas inte alls upp till 

diskussion i början av polisförhören, dvs. att uppgifterna måste vara sanningsenliga och att 

man måste ange när man inte vet eller minns samt om konsekvenser av att inte tala sanning. 

Även om M är 16 år så är tydlighet alltid befogad i ett sådana här allvarliga sammanhang.  
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2. Utredningsstrategiskt förutsätter polisens förhörsledare och åklagaren i såväl polisförhör 

som tingsrättsförhör att övergreppen ägt rum och ställer frågor utifrån den förutsättningen. 

Inslaget av kritisk prövning och sökande efter alternativa möjligheter är nästan obefintligt, 

vilket lätt kan objektivt konstateras vid genomgång av frågorna och vad som undersökts 

respektive inte undersökts. Detta betyder strategiskt att en alternativ möjlighet att 

anklagelserna är felaktiga och uppkommit på något annat sätt inte prövas. 

Utredningsstrategin står därmed i klar strid med objektivitetsprincipen i Regeringsformen 1 

kap 9§ och i Rättegångsbalken 23 kap 4§. Utredningsstrategin strider även mot vedertagna 

uppfattningar hos svenska myndigheter och inom den internationella 

utredningsforskningen.  

 

3. Frågetekniskt föreligger omfattande förekomst av förutsättande och ledande frågor i båda 

polisförhören och i åklagarens tingsrättsförhör. Även detta kan lätt konstateras vid 

genomgång av frågorna. Några exempel kommer här att framgå av den senare 

framställningen. Den påverkande, icke-objektiva frågetekniken synes uppkomma som en 

konsekvens av den icke-objektiva grundinställningen hos frågeställarna att övergreppen ägt 

rum. Även detta fenomen står i klar strid med objektivitetsprincipen, svenska myndigheters 

uppfattningar och vedertagna uppfattningar inom den internationella 

utredningsforskningen. Dessutom innebär fenomenet att den förhörde utsätts för inlärning.  

 

4. Vissa medicinska och vad som kanske kan betecknas som ergonomiska frågor är 

otillfredsställande eller inte alls utredda. Det gäller bland annat den misstänkte 

gärningsmannens lyftförmåga och balans (han skall ha lyft upp M, vars vikt inte finns 

angiven,  i duschen) trots sitt fysiska handikapp. Det gäller även frågan om utrymmet i 

duschen i relation till att tre personer skall ha stått där, varav två inbegripna i ett samlag - 

flickan framåtböjd. Jag saknar en skiss med mått på hur detta är möjligt. Jag saknar även 

yttrande över samlagsställningarnas möjlighet (på bord och ett par fall i duschen) på de sätt 

de beskrivs i materialet. Utan sådant sakkunnigt yttrande är inte jag säker på att vissa av 

dem är möjliga. Förundersökningen uppfyller inte rimliga krav på noggrannhet i de nämnda 

avseendena, t ex anges inte ens måtten på duschen och det utrymme som detaljerna inne i 

duschen upptar. Det har inte kontrollerats att någon kan böja sig ner med händerna och med 

utrymme för ytterligare två personer vid samlag. Däremot innehåller 

förundersökningsmaterialet bl.a. ett foto på en väggalmanacka med en lättklädd dam. 

Förundersökningen torde även på denna punkt stå i strid med objektivitetsprincipen. Även 

sådant som kan tala till den misstänktes fördel skall tas fram. Utredningsarbete får inte som 

i detta fall bedrivas på sådant sätt att det som den ena parten uppger utan vidare antas i sina 

grunddrag vara sant och det som den andra parten uppger antas vara falskt. Uppgifter skall 

kritiskt prövas oavsett källa och alternativa möjligheter skall utredas.  

 

5. Frågan om den misstänkte gärningsmannens innehav av pornografiska filmer verkar 

däremot ha tilldragit sig ett avsevärt intresse i utredningsarbetet. Det är naturligtvis befogat 

att dokumentera förhållandet, men däremot måste man vara försiktig med resonemang och 

slutsatser. Om någon hävdar att det finns ett samband mellan innehav av eller tittande på 

pornografisk film och något annat beteende, t ex att begå sexuella övergrepp, så måste vid 

saklig argumentation en vetenskaplig, empirisk grund uppvisas. Någon sådan finns i vart 

fall inte i det aktuella förundersökningsmaterialet och bevisbördan åvilar den som hävdar 

samband. En grundprincip i statistiska sammanhang när sakligt grundade belägg för 



 5 

samband och sambandets riktning inte finns är att anta nollsamband. Därigenom minimeras 

felen. Att det kan finnas en del beteendemässiga likheter mellan sexuella övergrepp och 

innehåll i pornografisk film innebär givetvis inte att tittare på sådana filmer i högre grad 

skulle begå sexuella övergrepp - det skulle, om samband finns, även kunna vara tvärtom - 

det har förekommit tankegångar om att filmerna har en kompensatorisk funktion. Det är ett 

tankefel att förväxla filmen med tittaren. Om en film innehåller en "perverterad 

sexualuppfattning" (åklagarens term), så innebär det inte att tittarna på filmen behöver ha 

en sådan uppfattning och inte heller att de behöver ha ett sådant beteende. De flesta av oss i 

det svenska samhället ser och hör mängder av saker på TV, på video, i tidningar, i 

föreläsningssalar osv. utan att för den skull dela alla de uppfattningar som framförs eller 

bete oss som de människor som visas eller beskrivs. Tvärtom är reaktioner med 

avståndstagande innebörd vanliga. Självklart går det inte att sätta likhetstecken mellan 

medieinnehåll och mottagares uppfattningar och beteenden. Det finns anledning påminna 

om det inledningsvis nämnda logiskt ohållbara "knölargumentet" utifrån att pornografiska 

filmer av många av oss nog anses moraliskt klandervärda. Samtidigt håller den svenska 

demokratin och grundlagen möjligheten öppen för medborgarna att inneha och titta på 

sådana filmer. Om det vore så att politikerna ansåg att filmerna medverkade till sexuella 

förbrytelser så skulle sannolikt förbud beslutas. 

  

Ett annat tankefel som förekommer i det aktuella materialet är att vaga, korta uttalanden om 

innehåll i ett par pornografiska filmer verkar tas som belägg för att målsäganden faktiskt 

sett på filmerna. Alternativ undersöks inte. De i materialet aktuella uttalandena är så 

knapphändiga och vaga att de mycket väl kan ha muntligt förts över i ett eller flera led från 

någon/några som sett filmerna (även långa, detaljerade referat kan naturligtvis föras över 

muntligt eller skriftligt). T ex kan för en av filmerna det enkla uttalandet om filmen härröra 

från muntlig information från modern, mostern, deras mor eller styvfadern som samtliga 

uppges ha sett på filmen. Det är viktigt att inte förbise att information om en films innehåll 

kan erhållas på annat sätt än genom att själv se på filmen och det är viktigt att utreda sådana 

möjligheter.  

 

6. M har nämnt i förhör att det finns dagboksanteckningar av henne. Huruvida dessa är av 

betydelse eller inte kan inte avgöras utan att de innehållsligt granskas. Det kan mycket väl 

tänkas finnas material i dessa som kan stödja/stärka eller försvaga hennes påståenden om 

sexuella övergrepp. Dagboksanteckningarna har inte granskats i förundersökningen. Det 

framgår av ett beslut från åklagaren att denne avslagit försvarets begäran om att de skulle 

tas i beslag och tillställas försvaret. Utredningsmetodiskt är det inte acceptabelt att utgå från 

den ena partens bedömning av dagböckerna som åklagaren gör. Logiskt går det inte heller 

att hävda utan att ha granskat anteckningarna att "anser jag det uteslutet att Ms eventuella 

dagboksanteckningar skulle innehålla någonting av direkt intresse i målet". Däremot är 

påpekandet om integritetskränkning helt relevant och respektabelt, men bör med tanke på 

anklagelsernas svårartade karaktär och intresset av en korrekt rättslig hantering få stå 

tillbaks. En del beslag av privat material har skett hos den misstänkte och det förekommer 

privata brev även från andra, inkl M. Det förekommer att material av detta privata slag 

innehåller relevanta informationer, bland annat för att söka fastställa tidpunkter för 

händelser samt reaktioner, relationer, motiv, symtom m.m., t ex har innehållet i det privata 

brevet från M till sin pappa 0006-02-15 avsevärt intresse och vissa privata anteckningar av 

Ulrika U. har tilldragit sig intresse. Det är långtifrån enbart beskrivningar av de påstådda 
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övergreppshändelserna utan även uppkomstbetingelser, tidsförhållanden m.m. som är av 

intresse i ett mål av detta slag. Det bör påpekas att möjligheterna till analys av 

uppkomstbetingelser för centrala utsagor skulle varit bättre med tillgång till 

dagboksanteckningarna.  

 

7. Den misstänkte påstås ha uppvisat ett antal sexuella beteenden och sekvenser av 

beteenden, vilka skall ha upprepats och dessutom förekommit på ett flertal olika platser i 

hemmet och i några fall med anknytning till pornografisk film. Utredningen bör söka 

fastställa vilka sexuella beteenden den misstänkte i övrigt uppvisat genom frågor till honom 

själv och hans nuvarande respektive f d hustru åtminstone (den misstänktes svar kan 

jämföras med svaren från hustrun och f d hustrun). Inför tingsrättens avgörande har den f d 

hustrun inte hörts och uppgifterna om sexuella beteenden tillsammans med den nuvarande 

hustrun var i vag form. Efter begäran har den f d hustrun nu hörts och några få uppgifter om 

den misstänktes tidigare sexuella beteenden finns.  

 

8. M:s syster X, som påstås även hon ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av den 

misstänkte, har inte kunnat höras, då X före förundersökningen omkommit i en cykelolycka 

utomlands. Att genom uppgifter från M och från hennes avlidna systers väninna Vera V. 

söka visa att systern inte kan ha haft samlag med någon annan än den misstänkte ter sig 

vanskligt. Vad gäller uppgifter om saken från M bör påpekas att om M:s uppgifter om 

övergrepp inte skulle vara sanna, så kan hon anse det lämpligt att undanhålla uppgifter om 

systerns relationer till pojkar för att ge stöd åt sina egna påståenden. Frågan är också om M 

haft kännedom om innehållet i det i familjen befintliga obduktionsprotokollet, enligt vilket 

X:s mödomshinna inte fanns kvar - detta borde utredningen ge svar på. X verkar enligt 

bedömare ha varit en relativt förtegen flicka och det är allmänt sett vanligt att människor 

hemlighåller den sexuella sfären. Vi vet inte om X litade på vare sig lillasystern eller  

Vera V.  

 

X kan dessutom ha haft problemet att hennes eventuella sexuella erfarenheter absolut inte 

skulle komma till den strängt kontrollerande styvfaderns kännedom på det ena eller det 

andra sättet. Dessutom kan den eventuelle pojken/mannen  ha haft ett intresse av 

mörkläggning, då X inte fyllt 15 år ännu. Att 14,5-åriga flickor har samlag med pojkvänner 

är inget ovanligt i vår tid och det torde vara så att de oftare förlorar sin mödomshinna 

genom pojkvänners försorg än genom sexuella övergrepp. Att de berättar för väninnor om 

samlag torde inte heller vara ovanligt, men det kan också vara så att det är vanligt att de 

inte berättar för någon, det kan till och med i brist på evidens för motsatsen tänkas vara 

vanligare. Det torde även vara vanskligt att förutsätta att den som inte berättar om sexuella 

övergrepp från sin styvfader för sin väninna skulle berätta om samlag med en pojkvän i 

stället för att tiga om bådadera. Det finns vetenskapliga, empiriska frågor involverade här 

rörande hur vanligt det är att 14-åriga flickor berättar om sexuella erfarenheter av olika slag 

och för vem de berättar. Åklagaren har inte i materialet visat att 14-åringar alltid eller näst 

intill alltid berättar för sin bästa väninna eller lillasyster om de har en pojkvän eller om de 

har samlag med någon. Den enskilde kan för övrigt avvika från en allmän tendens baserad 

på gruppdata. Att en pojke ringt och frågat efter X ett par gånger i anslutning till olyckan 

(moderns uppgift) verkar inte ha följts upp av utredarna (PM saknas). Med tanke på de 

anklagelser som riktas mot den misstänkte borde försök gjorts att spåra upp denne av X 

intresserade pojke. Om man förutsätter att påståendena om sexuella övergrepp från den 
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misstänkte är riktiga blir däremot en sådan spårning inte intressant, men svensk lag medger 

inte att sådana förutsättningar byggs in i utredningsarbetet. 

 

9. Det är en allmän erfarenhet, vilken även påtalats i vetenskaplig och källkritisk litteratur, 

att anmälningar inte sällan föregås av motsättningar, motiv, konflikter eller 

konflikthändelser. I utredningsfall av det här slaget är det viktigt att rutinmässigt klarlägga 

konflikter och händelser som kan tänkas ha utlöst en anmälan. Speciellt gäller detta 

händelser som ligger nära före anmälan i tid och som rör anmälaren och den anmälde. 

Uppgifterna i en anmälan bör värderas även med hänsyn till förekommande motiv, 

konflikter eller konflikthändelse/r/. I detta slag av mål är skadestånd aktuella och det bör 

därför rutinmässigt kontrolleras om det förelegat/uppkommit ekonomiska omständigheter 

eller motiv, t ex skulder eller önskan om medel till något, före anmälan. Det finns t ex 

antydningar om ekonomiska motiv i polisförhör 0006-03-23 med den misttänkte G ("...det 

är säkert så att det ligger pengar bakom"), något som inte har följts upp i 

förundersökningen. 

   

Även om konflikter framskymtar i materialet så har det inte grundligt utretts om något och 

vad i så fall som föregick anmälan, t.ex. föregripande utsagor (preutsagor) och händelser. 

Att anmälan kommer tre år efter att de påstådda övergreppen skall ha upphört understryker 

ytterligare behovet av sådan utredning. Den kan då inte vara en omedelbar reaktion på de 

påstådda övergreppen. Det går inte att ta ställning till innehållet i anmälan och i de följande 

förhören utan att de närmast föregående skeendena mellan anmälare och anmäld är utredda. 

Så har inte skett i det aktuella materialet.  

 

10. Det är även viktigt att undersöka om det finns preutsagor (föregripande utsagor) från 

anmälaren eller från sådana som kan ha påverkat anmälaren och som föregår anmälan i tid. 

Det finns i materialet t ex antytt att M skulle ha ägnat sig åt sexuella skriverier. Dessa 

skulle kunna innehålla föregripande utsagor till utsagorna i anmälan och frågan borde följts 

upp i förundersökningen. Vad gäller påverkare så framgår det, som det verkar 

utredningsstrategiskt oavsiktligt, genom förhören vilken roll mostern Ulrika U. spelat och 

att hon under ett flertal år ställt frågor och kommit med påpekanden med viss sexuell 

inriktning samt haft en benägenhet för sexuella tolkningar. Men förekomsten av påverkare 

har inte systematiskt efterfrågats. Med den komplexa familjesituation som föreligger, så 

kan det inte uteslutas att fler agerat påverkare. Frågan om preutsagor (föregripande utsagor) 

bör utredas klarare innan man tar ställning till de aktuella påståendena om sexuella 

övergrepp.  

 

11. Enligt socialstyrelsens allmänna råd 1991:3, sid. 116, så bör "medicinsk utredning alltid 

göras, när man misstänker sexuella övergrepp på barn". "Det gäller även om övergreppen 

begåtts för flera år sedan. Det kan finnas ärrbildningar m. . som styrker misstankarna ..." 

I detta fall påstås upprepat analsex ha förekommit, varför medicinsk utredning förefaller 

befogad vad kan förstås av de allmänna råden. Det finns medicinsk utredning rörande 

systern X, men saknas medicinsk utredning rörande M i förundersökningsmaterialet.  

 

 

Sammanfattningsvis är utredningsmetodiken inte acceptabel enligt svensk lags och svenska 

myndigheters föreskrifter om objektivitet och inte heller enligt den internationella forskning 
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som berör det här slaget av utredningar. Det handlar inte enbart om enstaka mindre misstag 

eller förbiseenden utan om en i grunden felaktig utredningsstrategi, varvid nästan 

genomgående förutsatts att påståendena om sexuella övergrepp är sanna och att den 

misstänktes förnekande är felaktigt. Kravet på allsidighet har satts ur spel. Med en sådan 

strategi blir materialet selektivt/skevt och utredningsresultatet i det närmaste givet från 

början.  

 

Uppkomstbetingelserna för M:s centrala utsagor 
Analys av uppkomstbetingelser för centrala utsagor (i detta fall utsagor om sexuella 

övergrepp) handlar om att söka klarlägga de första utsagorna och följande 

utsagegenerationer samt om att klarlägga eventuella faktorer som kan tänkas ha påverkat 

eller sannolikt har påverkat utsagornas uppkomst eller förändringar av utsagorna. Analysen 

kan även innefatta föregripande utsagor (preutsagor) och faktorer som ligger före 

uppkomsten av utsagorna samt utsagor om de egna utsagorna (metautsagor), t ex angivande 

av osäkerhet. Analysen kan enbart utgå från sådant som finns dokumenterat i det befintliga 

materialet och de omfattande påtalade bristerna i utredningsmetodiken begränsar självfallet 

möjligheterna till en klargörande analys av uppkomstbetingelser.   

 

1. Perioden före dokumenterade förhör 

Vissa förhållanden och faktorer som ligger i tiden före utsagorna i det första polisförhöret 

kommer här att klargöras.  

 

Rykten och obduktion 

Det framgår av dokumenten att den rättsmedicinska obduktionen av den 12 mars 0003 

förolyckade X beställdes och genomfördes i syfte att kontrollera om sexuella övergrepp 

förekommit.  

"Polisen önskar emellertid också undersökning av sperma från vagina och rectum med 

hänsyn till att det föreligger viss misstanke om incest." 

Varpå misstanken grundats framgår inte.  

Det framgår bland annat att mödomshinnan inte fanns kvar och att prov från slidan togs för 

spermiediagnostik och eventuell DNA-undersökning. Inga spermier kunde konstateras.  

Vad kan förstås av en polispromemoria 0006-03-26, så fanns protokollet med de uttalade 

misstankarna hemma hos familjen, antagligen från tidpunkten för sin tillkomst och 

överlämnades till polisen av den misstänktes hustru.   

 I promemorian finns utrett att skolsköterskan  SK tagit kontakt med polisen i Närstad strax 

efter X:s död och yppat misstankar om sexuella övergrepp. "Hon kommer ihåg att det  

ryktades om misstankar om sexuella övergrepp. Hon kommer dock inte ihåg var de kom 

ifrån." Det saknas information om saken i den avlidna systerns journal hos skolsköterskan. 

Enligt dokumentationen fanns således inga uppgifter från X själv som grund för 

skolsköterskans och polisens agerande.  

 

Sommarkolonin 

Av ett förhör med ÅL. framgår att hon hade M på kollo i  4 somrar och X  i 3 somrar. Dock 

framgår inte i protokollet vilka år det är frågan om, kanske är det början av xxxx-talet som 

avses. 

 

"När vi redogör för anledningen till förhöret säger Å L, ´Det har vi misstänkt´." 
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"När Å L. hade hand om flickorna så misstänkte personalen någon form av övergrepp. 

Flickorna sa aldrig något konkret om detta men det var deras sätt att vara som gjorde 

personalen misstänksam." 

Det framkommer inget om vad personalen skulle ha för saklig grund för misstankarna och 

de framstår därmed som sakligt ogrundade. Det kan med säkerhet konstateras att det fanns 

en förmodligen outtalad förväntan runt flickorna att de var utsatta för övergrepp. Det är väl 

känt inom socialpsykologin att även outtalade förväntningar kan ge upphov till effekter hos 

mottagarna, inte bara i känslor och föreställningar utan även i själva beteendet.  

 

Intressant och motsägande är att den som ordnade koloniplatserna, skolsköterskan Cecilia 

C., inte uttalat sådana misstankar som kolonipersonalen. Det framgår av förhören att 

Cecilia C. har en mycket större konkret kännedom om hemförhållandena för flickorna.  

  

Dessa uppgifter visar att det i början av 0003 och sannolikt långt före denna tidpunkt 

förekom rykten om sexuella övergrepp och om familjen inte kände till dem så blir de kända 

för familjen via obduktionsprotokollet efter olyckan. Exakt vilka som känt till uppgifterna i 

protokollet direkt eller via mellanhand finns inte utrett. Det kan mycket väl vara så att 

misstankarna om sexuella övergrepp i familjen på något sätt inte bara som outtalad 

förväntan utan även i uttalad form nått M:s öron/ögon före eller efter olyckan. Frågan 

verkar inte ha utretts. 

  

Själv har M hävdat att hon själv inte uttalat något förrän sommaren 0005 (om tidpunkten är 

korrekt) till kamrater och en präst, dvs.  efter åratal av förväntningar från omgivningen. 

Vad hon uttalat är oklart. Om detta är riktigt bör ryktena inte ha kommit från M, möjligtvis 

från X eller från mostern Ulrika U.. Det troligaste verkar, oavsett sanningsvärdet hos M:s 

utsagor, vara att ryktena, liksom många andra rykten som uppkommer, uppstått på icke 

saklig grund, t ex utifrån att familjen uppträdde avvikande, att flickorna verkade betryckta, 

att familjen blivit föremål för avundsjuka, förekomst av konflikter med utomstående, 

kännedom om faderns pornografiska material etc. 

 

M:s brev till sin pappa P  0006-02-15 med anledning av födelsedagen 

Det framgår att M är missnöjd med födelsedagspresenten och betecknar styvpappan G som 

en "idiot". Vidare finns flera uttalanden som gäller konfliktklimatet mellan G och M. 

Styvpappan G skall ha sagt att M är "jävlig", "ful" m.m. och följande mycket tydliga stycke 

finns:  

"Mamma gick ut för att röka, så G sa hur jäklig jag var och att han hade fått nog av att se 

min nuna, så jag kunde dra åt helvete ur detta hus och att mitt fläsk hade pöst över 

tillräckligt under hans tak. Nästa gång du pratar bakom ryggen på mig ger jag dig på 

käften. Då tänkte jag att nästa gång han säger till mig att gå så gör jag det och om han ger 

mig på käften, så anmäler jag honom till socialen.  

Du kan inte gissa hur många gånger jag har gråtit innan jag somnar. 

Du vet inte hur dåligt jag mår! 

Detta är värre än ett fängelse." 

 

Lite längre ner står: 
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"Jag väntar bara på att få lämna hemmet. Nu har jag två år kvar, jag tycker det är för lång 

tid. Många gånger har jag tänkt att jag ska gå till socialen, men det har jag inte gjort ännu, 

jag har inte vågat."  

 

Citaten påvisar det styvfaderliga förtryck som utövas mot M och som kan leda till 

motreaktioner. Motkontroll eller motagerande ("reactance") är ett känt fenomen inom bland 

annat socialpsykologin. Citaten visar också att det föreligger en tanke att anmäla till 

socialen. Däremot sägs inget om vad anmälan skulle komma att innehålla - om det skulle 

gälla den allmänna förtryckande situationen hemma eller om det skulle gälla sexuella 

övergrepp eller något annat.  

 

Ulrika U., moster till M 

Ulrikas stora intresse för eventuella sexuella händelser i familjen framgår av förhören med 

henne. Vid polisförhöret framgår att hon medför en dagbok, från vilken polisen tydligen 

inte införskaffat kopior av de aktuella anteckningarna. Sådana måste vara tillförlitligare än 

noteringar i ett sammanfattningsprotokoll. Den 11 juni 0002 skall det ha hänt något. Bror 1 

skall ha berättat något som X har sagt, dvs. X har sagt något till Bror 1 som sedan säger det 

till Ulrika, som skriver ner det (okänt hur långt efter) och berättar det för polisen, som 

skriver in det i sammanfattningsprotokollet (tydligen 4:e utsagegenerationen).  

Det står i 4:e utsagegenerationen:  

"M har berättat att G tafsar på henne i duschen. M har för Bror 1 berättat att G pekat på 

hennes intimaste ställen och sagt, ´där har du inte tvättat dig´".  

Noteringen anses tydligen av Ulrika eller polisen "peka på någon form av sexuella 

övergrepp". Huruvida t ex ordet "tafsar" är X:s, Bror 1:s, Ulrikas eller polisens går inte att 

avgöra med det lösliga sätt att dokumentera som här tillämpas.  

 

Dagboksnoteringen belägger Ulrikas intresse för möjliga sexuella skeenden i systerns 

familj men saknar värde ur källkritisk synpunkt med alla de möjligheter till 

varseblivningsfel, omtolkningar och överföringsfel som finns fram till 4:e 

utsagegenerationen. Experiment med såväl överföringar av korta berättelser som med 

minne av samtal har klargjort att sådan information i det närmaste alltid är mer eller mindre 

felaktig (se t ex Elmgren, 1957; Gunnarsson & Kolterjahn, 1997; Sund, 1996).  

"Under det påföljande halvåret så frågade Ulrika X flera gånger om hon kunde berätta vad 

som hade hänt. Inte vid något tillfälle berättade X någonting för Ulrika."  

 

Detta visar att Ulrika höll på att eftersöka information om eventuella sexuella händelser i 

familjen. Det framgår även på sid. 32 i tingsrättsförhöret med M att mostern frågat och 

gjort sexuella antydningar.  

 

Det är viktigt att notera att när Ulrika återger samma händelse i tingsrätten så finns inte 

ordet "tafsa" eller liknande uttryck med samtidigt som den innehåller betydligt fler 

samtalscitat. Senare i tingsrättsförhöret använder Ulrika ordet "tafsa" när hon skall i 

citatform tala om vad hon sagt till modern fyra år senare och det framkommer då att "tafsa" 

är Ulrikas egen sexuella tolkning av ordet "ta", dvs. hon har förändrat uppgiften i sexuell 

riktning.  
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Den 24 feb 0006 åkte Ulrika hem till sin syster, dvs. barnens mor, och tog upp 

informationen i noteringen från den 11 juli 0002, vilken modern skall ha sagt sig veta om 

och ha pratat med X om.  

 

Det framgår av polisförhöret att Ulrika och hennes mamma hemma hos styvpappan G och 

modern fått se på en porrfilm med bl.a. en kvinna som hade sex med en häst. Det borde 

framgå av Ulrikas dagbok vilket datum och år det är frågan om. Polisutredningen verkar ha 

missat att följa upp om M av någon av de vuxna fått höra talas om filmen om en kvinna 

som hade sex med en häst. Detta verkar vara det enda M kan relatera om den aktuella 

filmen. Kanske har även andra filmer diskuterats vid den aktuella förevisningen, t ex den 

mörkhyade man som fick motorstopp på natten och hade sex med en kvinna, vilken nämnts 

av M.  

 

En källkritiskt intressant detalj i Ulrikas uppgifter i tingsrätten är att när rättens ordförande 

frågar henne "Hur hade det sociala kontaktats då?", så svarar Ulrika: "Ja, det var ju sonen, 

Bror 2  hade prat.. Han bor ju på ungdomsboende i Närstad. Han hade pratat med nån 

utav personalen där och sagt vad som hade hänt."  

 

Det framgår av en polispromemoria 0006-03-10 att socialchefen SO varit hos polisen och 

diskuterat att Ulrika varit uppe hos socialtjänsten och talat om sexuella övergrepp från 

styvpappan på M. Det framgår även att "Den misstänkte skall också inneha vapen", vilket 

inte bestyrkts vid husrannsakan - en uppgift som sannolikt härrör från Ulrika. Det är 

uppenbart att Ulrika U, som inte vittnat under ed, ljugit eller möjligtvis uppvisat allvarligt 

bristande verklighetskontakt på fråga från rättens ordförande.  

 

Mostern Ulrika U. har undanhållit domstolen att hon själv varit uppe hos socialtjänsten i det 

aktuella ärendet oavsett vad personalen på ungdomsboendet kan ha gjort. Oavsett den 

psykologiska förklaringen får undanhållandet naturligtvis källkritiska konsekvenser vad 

gäller hennes uppgifter i övrigt. Det kan förefalla som hon velat dölja att hon själv varit så 

angelägen om att få igång polisen mot systerns make. Detta innebär att hon kan ha dolt 

andra ageranden också, t.ex. ryktesspridning och påverkan av barnen. . 

  

Ett annat exempel på uppgift som belyser tillförlitligheten hos Ulrika är att hon i 

tingsrättsförhöret på frågan om modern var svartsjuk på G svarar  

"Nej, varför skulle hon vara det?" och "Den uppfattningen har inte jag fått". Det framgår 

klart av moderns egna uppgifter att hon var det, något som Ulrika inte alls uppfattat. Med 

modern själv som facit är svaret felaktigt. Den misstänkte G:s  uppgift i polisförhör 0006-

04-03 om Ulrikas misstankar mot honom rörande Palmemordet är väl förenlig med den 

något paranoida framtoning som detta vittne har i sina resonemang och sexualfixerade 

agerande.   

 

Socialtjänsten 

Det framgår av polispromemorian 0006-03-10 att  

"På sociala uppmanade man henne (Ulrika) att försöka förmå M att själv komma och prata 

med dem om saken. Detta gjorde M, och hon hade då med sig listan över vad styvfadern 

utsatt henne för. Under förutsättning att sociala stod för anmälan, så var hon beredd att 

medverka till att saken utreddes. 
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Enligt samtal med Stina S., socialassistent, som är socialas handläggare av ärendet, så har 

M behållit originalet av "listan", för att ha som stöd vid polisförhöret. " 

 

Det framgår att Ulrika på socialtjänstens uppmaning förmått M att själv komma och prata 

om saken. Detta är ett viktigt moment i uppkomsten av utsagorna. M kommer inte på eget 

initiativ utan efter påverkan från Ulrika, en vuxen moster med fleråriga intressen och idéer 

om sexuella och andra skeenden i familjen.  

 

Ms förhörsuppgifter om uppkomstbetingelserna före förhören 

I polisförhöret 0006-03-19 uppger M att hon berättat för några kamrater på ett 

konfirmationsläger förra sommaren, dvs. 0005. Kamraterna skall ha sagt något till prästen 

och något verkar ha sagts mellan M och prästen, men vad som sagts framgår inte mer än att 

M efter ledande fråga säger att hon berättat om vad som står "överst" på listan och sagt att 

"han tagit min syrras oskuld eller nåt sånt där". Jag har inte i materialet funnit någon 

bekräftelse på just detta innehåll i det allmänna svar som den tillfrågade prästen avgett. 

Huruvida det M berättat för kamrater eller präst var sant eller inte är givetvis en öppen 

fråga. Om det funnits några speciella faktorer som kan ha medverkat till att M just då kom 

med uppgifter verkar utredningen inte ha eftersökt, men det hade varit en lämplig 

utredningsåtgärd att eftersöka sådana.  

 

Vad gäller M:s lista framgår av polisförhör 0006-03-19 med M att det är Ulrika som sagt 

till henne att göra en lista - "För hon sa att jag skulle göra det så". Detta bekräftas av 

Ulrikas uppgifter. Det får anses säkerställt att idén att göra en lista kommer från Ulrika och 

att listan tillkommer genom påverkan från Ulrika på M.  

 

En del av punkterna på listan bestyrker den konflikt som föreligger mellan M och 

styvfadern ur M:s perspektiv. I polisförhör med styvfadern har klart framgått hur denne å 

sin sida sagt sig "hata" M.  

 

Det M uppges ha sagt till Ulrika och tillkomsten av listan kan vara antingen ett uttryck för 

att sexuella övergrepp inträffat eller ett resultat av Ulrikas och andras förväntningar och 

frågor och M:s svar på dessa i en familjesituation då hon ligger i stark konflikt med 

styvfadern och för några dagar sedan inte fått vad hon velat på sin födelsedag. Att M som 

det antyds i materialet något tvekar inför anmälan är väl förenligt med båda möjligheterna. 

Det kan finnas anledning att tveka såväl vid en sann anmälan som vid en osann anmälan.   

 

2. Polisförhör och tingsrättsförhör med M 

Vid första förhöret disponerar och hänvisar förhörsledaren till listan som M gjort. Denna 

innehåller generaliserande uttalanden om de påstådda sexuella övergreppen och 

konkretisering av händelser är något som skapas först i det första polisförhöret. Det är 

givetvis en icke acceptabel uppkomstbetingelse att detta förhör och även senare det andra 

polis- och åklagarförhöret samt åklagarens förhör i tingsrätten i så hög grad genomförs 

förutsättande och ledande, såväl strategiskt som i fråga om enskilda frågor. Den kritiska 

prövningen saknas därmed nästan helt i förhören och M förses med mängder av idéer och 

ledtrådar genom den som förhör. Därmed sker en inlärningsprocess. Det framgår hur M 

anammar en del av förslagen från förhörsledaren, låter sig ledas med.  
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Jag skall här ta ett par exempel.  

På 2:a plats på listan finns en händelse antydd i formuleringarna "Tvingat mig att suga av 

honom tills han fick utlösning. (Första gången var 0000, då startade allting)" respektive 

"Allt startade på Polenresan 0000 När vi gick vilse i båten". På sid. 3 (förhörets egen 

numrering nere i höger hörn) i första polisförhöret tar förhörsledaren upp saken utifrån 

listan och ett avslut sker på sid. 7, då förhörsledaren övergår till frågan om analsex. Antal 

yttranden av förhörsledaren under denna sekvens är 29 st, varav 2 är bekräftande 

"hm"/"ha", vilket gör 27 frågor. Av dessa bedömer jag att 21, dvs. 78 procent, är 

förutsättande eller ledande. Dessutom saknas inriktning mot sammanhang och förlopp kring 

händelsen och mot kritisk prövning i frågorna - det förutsätts hela tiden att vad den 

förhörde anfört är i grunden korrekt. Förhörsledaren är alltså i betydande utsträckning med 

och skapar de inte särskilt detaljerade uppgifterna om händelsen i stället för att låta den 

förhörde komma med uppgifter som prövas. Förloppet kan betraktas som en 

inlärningsprocess för den förhörde, om de allmänt hållna uppgifterna i anmälan är osanna.  

 

Konkreta exempel:  

F: I hytten? Det var första gången? (ledande) 

F: Kommer du ihåg vad han sa då? (förutsätter att den misstänkte sagt något) 

F: Kan du berätta vad, vad som händer sen? De, de av den här arten då? (förutsättande) 

F: Ha. Blev det värre och värre då? (ledande, maximeringsbeteende)  

Samtliga frågor i exemplen ställs utifrån förutsättningen att övergrepp ägt rum och i 

samtliga dessa exempel följer medsvar (dvs. instämmande svar) från den förhörde.  

 

På 1:a plats på listan finns en övergreppsuppgift som beskrivs med fyra ord: "Tvingat mig 

till analsex". Inget mer står. Förhörsledaren tar i första polisförhöret upp detta med start på 

sid. 7 och avslut på sid. 10. Antal yttranden från förhörsledaren är i denna sekvens 35 st., 

varav ett är avbrutet, ett en bekräftelse "ha" och fyra är upprepningar av ord den förhörde 

sagt. Kvarstår 29 frågor. Av dessa bedömer jag 26, dvs. 90 procent, vara förutsättande, 

ledande eller pressande. En noggrann läsning av sekvensen visar att den förhörde har 

mycket svårt för att själv konkretisera anklagelsen. Någon konkret händelse beskrivs inte 

utan svaren ligger på en generaliserande nivå.  

 

Exempel: 

F: Va, var det hemma? (ledande) 

F: Ha och har, har, X var med ibland då? (ledande) 

F: Vet du om han har fått utlösning? (ledande) 

F: Har han, har han, har han tvingat dig med våld, har han, han, tagit i dig? (ledande) 

Samtliga frågor i exemplen ställs utifrån förutsättningen att övergrepp ägt rum och samtliga 

ger medsvar från den förhörde.  

   

Jag skall även ta några få exempel från polisförhör 0006-04-09 med M, där åklagaren går in 

och ställer frågor 

 

Exempel: 

Å: Förstår att du naturligtvis försöker förtränga situationen...(visar att åklagaren är 

övertygad om vad som hänt, dvs. icke-objektiv) 
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Å: Men om vi säger 20 gånger är det för mycket då 

J: Ja, jag vet inte 

Å: Det är mer än 5 

J: Det är mer än 5 i alla fall (påverkande, förhandlingsliknande frågeteknik) 

 

Å: Och efter det så har han ofta analsex med dej (ledande) 

 

Det kan förtjäna att påpekas att om förhör bedrivs i ett förutsättande och ledande klimat 

utan att beakta en alternativ hypotes, så kan även svaren på frågor som tagna isolerade är 

korrekt formulerade påverkas. Det ter sig även vanskligt att senare försöka kompensera 

tidigare felaktig utredningsstrategi och frågeteknik genom korrekta frågor. Påverkan har 

redan skett och ledtrådar har givits. 

  

Frånvaron av kritisk prövning och arbete med alternativa möjligheter i förhören med M är 

en mycket allvarlig fråga vad gäller uppkomstbetingelserna. Förhören kan därigenom 

innebära stöd, påverkan och inlärning för den händelse att påståenden om sexuella 

övergrepp är osanna.  

 

Frågan om undvikandeinlärning kan tas upp i anslutning till föregående. Enligt sociologen 

Kitzingers (1990) intervjuer med 39 s.k. "survivors" (kvinnor som varit med om övergrepp 

som barn) hävdar Kitzinger följande: 

"children seek to evade abuse with all the resources they have of cunning, 

manipulativeness, energy, anger and fear" 

samt skriver t.ex. 

"Children are constantly acting to preempt, evade, or modify sexual violence" 

Bland de många konkreta exemplen Kitzinger ger finns följande:  

"Survivors describe how, as children, they induced nose bleeds, held their breath until they 

fainted, or had various ´accidents´to ensure they could not be sent off on their access visit 

with their daddy or be left alone with the abusiv baby sitter. They had also tried 

barricading their bedrooms, fleeing and hiding." 

 

Även inlärningsforskningen generellt har mycket klart visat hur människor och andra 

varelser mycket snabbt söker undvika obehagliga situationer (se t ex Schwartz & Reisberg, 

1991). Det kan räcka med en enda obehaglig erfarenhet för att etablera ett 

undvikandebeteende. Med den ålder och mentala kapacitet flickorna har haft i det här fallet 

synes möjligheterna att tillgripa olika konkreta undvikandestrategier och beteenden ha legat 

närmare tillhands än för t ex små barn. 

  

M rapporterar anmärkningsvärt lite konkret och ger inte material spontant utan att bli 

tillfrågad rörande undvikandebeteenden, vilket är ägnat att inge viss skepsis. Det verkar ha 

varit lätt för styvfadern att få barnen att medverka i övergreppssituationerna. Om det hade 

funnits spontant uppgivna konkreta uppgifter om undvikandebeteenden så skulle Ms 

uppgifter ha stärkts.  

 

Sammanfattningsvis finns ett antal viktiga förhållanden och faktorer att  

överväga vad gäller uppkomstbetingelserna till Ms utsagor: 

- utbredda rykten och förväntningar har förekommit innan påståenden uttalas av M 
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- påverkan har förekommit genom förväntningar, frågor och påtryckningar från mostern 

Ulrika U., speciellt i samband med upprättande av listan i anmälan. Viss konflikt verkar 

föreligga mellan Ulrika U och den misstänkte G. Ulrika U. har dessutom påvisats ha avgivit 

vissa felaktiga utsagor. 

- en stark konflikt föreligger i familjen mellan styvfadern och M, men även andra 

spänningar föreligger. Barnen har varit och är mycket hårt hållna, vilket kan skapa 

motreaktioner, även drastiska sådana, mot förtrycket (jfr Minuchin et al, 1978).   

- godtagbar utredning av vilka skeenden, speciellt i familjen, som föregår M:s påståenden 

såväl 0005 som 0006 har inte gjorts även om materialet ger vissa antydningar om konflikter 

- det saknas dokumentation av vad som mer i detalj sagts i M:s kontakter med 

socialtjänsten 

- utredningsstrategin och frågetekniken som medverkar till uppkomsten av M:s utsagor är 

inte sakligt godtagbara och i strid med svensk lags  

objektivitetsprincip. Den använda metodiken innebär påverkan och medverkan i 

uppkomsten av utsagornas innehåll.  

- det rapporteras inget spontant rörande undvikande av övergreppssituationer 

 

Analysen av uppkomstbetingelser visar att det mycket väl kan tänkas att andra faktorer än 

faktiskt inträffade sexuella övergrepp har gett upphov till påståenden om sådana och att 

dessa påståenden utvecklats och befästs genom myndigheternas icke-objektiva och 

förutsättande hållning. Analysen av uppkomstbetingelser bör absolut göras mer grundlig 

och fullständig än vad som här kunnat ske utifrån enbart befintliga data. Detta är ett 

nödvändigt objektivitetskrav och åklagaren är skyldig att i förundersökningen ta fram även 

sådant som kan vara till fördel för den misstänkte. Det kan även i detta sammanhang 

nämnas att socialstyrelsen i allmänna råd 1991:3, sid101, rekommenderar en hermeneutisk 

(tolkande) ansats i syfte att "finna tolkningar som gör det möjligt att förstå bakgrunden till 

hur misstankarna uppstått", dvs. med andra ord en tolkande analys av uppkomstbetingelser.  

 

 

Tillförlitligheten hos M:s utsagor om sexuella övergrepp  
Ms utsagor framgår direkt av den s k listan och av de två polisförhören och 

tingsrättsförhöret. Det förekommer vissa anmärkningsvärda fenomen och förändringar i 

uppgifterna.  Tillförlitlighetsfrågan innefattar två delaspekter, dels frågan om stabilitet (s k 

reliabilitet) i uppgifterna inom och mellan förhör och dels frågan om uppgifternas 

överensstämmelse med verkligheten (s k validitet). Dessa båda begrepp är centrala inom 

beteendevetenskaplig mätteori/psykometri (se t ex Nunnally, 1967). Det går naturligtvis 

inte att hävda validitet utan att reliabilitet föreligger. Det räcker således med att påvisa 

brister i reliabiliteten för att även validiteten skall falla. Det går även att som vi redan sett 

identifiera olika hot mot validiteten, t ex påverkan före eller vid anmälan, sådant som 

ensidigt bekräftelsesökande i utredningsstrategin och i förhör, övertygelse hos 

förhörsledaren, ledande frågor, ja-sägartendens, jäv, bakomliggande motiv, konflikter m.m. 

anses som hot mot validiteten. Om uppgifter är stabila, så kan de trots detta bedömas som 

otillförlitliga på grund av hot mot validiteten.  
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Listan 

Denna bär överskriften LISTAN och är inte daterad och undertecknad. Jag känner inte till 

Ms handstil och kan inte avgöra om det faktiskt är hon som skrivit den, vilket uppges i det 

befintliga materialet. Jag antar att så är fallet, då allt tyder på det. Listan innehåller 23 

punkter med varierande textlängd. De flesta punkterna avser sådant som skall ha inträffat 

med sexuell innebörd. Resterande punkter berör annat som inträffat i familjen.  

De sexuella punkterna är nästan alla av generaliserande eller vag karaktär, t ex "Tvingat 

mig till analsex". Ett par verkar kunna avse enskilda händelser. 

 

De längsta och mest konkreta punkterna innehåller inte de tyngsta sexuella påståendena 

utan handlar om en guldklocka (14 rader), tafsa, säga fula saker, slå, visa mittfinger (12 

rader), måla porr på filmbiljetter (7 rader), se på porrfilm +tafsa (7 rader). De tunga 

sexuella punkterna i början av listan får en eller två raders utrymme vardera - det framgår 

inte om de avser en eller flera händelser och inget om situationer. Ett resonemang som kan 

föras är att om dessa inträffat så borde de föranlett mer konkret beskrivning liksom några 

av de andra punkterna. När det gäller guldklockan och den gång styvfadern var jättesur på 

X så finns relativt konkreta beskrivningar av dessa enskilda händelser. Avsaknad av 

minnesmaterial leder lättare till en kort och vag beskrivning. Befintlighet av minnesmaterial 

leder lättare till en längre beskrivning. 

  

Ett annat anmärkningsvärt förhållande utgör punkten 4: 

"Han har slickat mitt könsorgan och på mina bröst". M uttalar detta även i tingsrättens 

förhör sid. 12, men korrigerar sig. "Han har tvingat mig till analsex och, ja, så har han 

slickat på mitt könsorgan, så, ja, på mina bröst, eller jag hade inga då precis men." (Hon 

var då 10-13 år). Misstag om små verklighetsdetaljer är ett av textanalysens tecken på 

fabulering/lögn. Formuleringen om brösten pekar på en konstruktion utifrån nutida 

förhållanden snarare än en äkta erinring. Risken finns att även andra uppgifter i listan är 

sådana konstruktioner, men inte lika lätt låter sig avslöjas.  

Som tidigare antytts har listan inbyggd i sig upplysningar om hot mot sin egen validitet, 

dvs. mycket tydliga uttalanden om den starka konflikten mellan styvfadern och M, t ex 

följande punkt: 

"Han har flera gånger sagt: Dra åt helvete. Du är så ful så jag skäms för att vi känner 

varandra. Du är så ful i dom kläderna, du bär dom bara för att du inte vill visa hur tjock du 

är + liknande händelser." 

Det är inte särskilt svårt att förstå att en ung flicka med stigande ålder till sist skulle kunna 

nå en punkt där hon kan välja att slå tillbaks rejält.  

En annan anmärkningsvärd egenskap hos listan är dess mängd av punkter, som förefaller 

sammanhänga med den rådande konflikten. Styvfadern belastas även med t ex M:s 

misstanke att han skall ha tagit hennes ring. Listan bör bedömas som en partsinlaga i en 

konflikt och anses ha även övertalande syften.  

 

Maximeringsprincipen återkommer senare i samband med beskrivning av de olika 

övergreppen, t ex att övergrepp skall ha ägt rum på ett flertal tänkbara och därtill lämpade 

platser, att ett flertal sexuella varianter skall ha förekommit, att de skall ha förekommit i 

sekvenser vid samma tillfällen, att flickorna skall ha varit med samtidigt eller den ena efter 

den andra, att övergrepp skall ha ägt rum både när andra var hemma och när de andra inte 

var hemma, att de skall ha ägt rum även under resa med Polenbåt, att de skall ha 



 17 

förekommit med pornografisk film inblandad. Den bild som ges kan eventuellt vara möjlig 

(om viss kompletterande medicinsk och ergonomisk utredning görs), men frågan är hur 

sannolik den är. Ta t ex följande beskrivning i tingsrättens förhör sid. 12 av ett typförlopp 

med fyra komponenter (siffror tillförda): 

 

M: Ja. Så ligger han där i sängen och så slickar han mitt könsorgan (1) samtidigt som jag 

ska suga på hans penis (2). Sen efteråt så har vi, vad heter det, anala samlag (3). Och sen 

får jag suga av honom tills han får utlösning (4).  

Detta innebär i sista steget utöver de tre föregående stegen även att suga på en penis som 

fortfarande inte fått utlösning och som varit inne i ändtarmen. Undvikandebeteenden, äckel 

etc. rapporteras inte. Den kritiska frågan bör nog ställas om inte det beskrivna typförloppet 

är en teoretisk konstruktion? Vad har för övrigt G:s hustru och f.d. hustru att säga om hans 

sexuella kapacitet?  

 

Polisförhör 0006-03-19 

Den utredningsstrategi och frågeteknik som tillämpas innebär ett så starkt hot mot 

validiteten att förhörsuppgifterna inte kan anses tillförlitliga även om de skulle vara stabila. 

Förhörsledarens övertygelse framkommer bland annat i följande sekvens: 

F: Hm. Det är ju inte ditt fel. 

 

Ett exempel på anmärkningsvärd förändring av uppgift och motsägelse verkar följande 

utgöra:  

Enligt listan skall det första sexuella övergreppet ha skett på Polenbåten 0000. Detta 

vidhålls även i detta polisförhör som svar på ledande fråga på sid. 4-5. Längre fram på sid. 

21 finns en sekvens där M hävdar att den första gången var i mammas och pappas sovrum 

och att styvfadern då skulle ha sagt "det var väl inte så farligt". Längre ner ställer 

förhörsledaren en fråga: "Den första gången va, va det var alltså i sängen i sovrummet?" på 

vilken M svarar "Hm." Möjligen kan något ha bortfallit som förklarar motsägelsen.  

 

Polisförhör 0006-04-09 

Det felaktiga genomförandet av det första polisförhöret sänker givetvis tillförlitligheten hos 

det följande. Även i detta andra polisförhör innebär den utredningsstrategi och frågeteknik 

som tillämpas ett så starkt hot mot validiteten att förhörsuppgifterna inte kan anses 

tillförlitliga även om de skulle vara stabila gentemot det föregående förhöret och inom 

förhöret.  

 

Tingsrättsförhöret, maj 0006 

Det felaktiga genomförandet av de föregående förhören förstör givetvis tillförlitligheten 

och skapar en inlärning inför tingsrättens förhör om övergreppen inte har inträffat 

(inträffade övergreppshändelser kan naturligtvis också tänkas bli förändrade genom felaktig 

metodik). Även i detta förhör innebär den förutsättande utredningsstrategi och felaktiga 

frågeteknik som tillämpas ett så starkt hot mot validiteten att förhörsuppgifterna inte kan 

anses tillförlitliga. Det förekommer även vissa förändringar i förhållande till vad som 

tidigare sagts.  
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Exempel på frågor: 

Åkl: Vi har ju försökt få ett år på, på detta och det har ju skett delvis genom dina uppgifter 

och delvis vad Ulrika har berättat och kommit fram till att det här borde vara 0000, är det 

nån klocka som ringer, kan du säga om det är rätt eller fel eller har du ingen uppfattning 

om det? 

(åklagaren argumenterar för och föreslår ett svar i stället för att fråga, rättens ordförande 

kommenterar inte sättet att fråga)  

 

Åkl: Vet du om det var det första som X råkade ut för? 

(ledande fråga med anledning av det påstådda övergreppet på Polenbåten på båda flickorna 

0000) 

  

Åkl: Mmm. Har det alltid varit så att när han har visat porrfilm att han har alltid klämt på 

X då eller har det varit nåt särskilt tillfälle som du tänker på som du sett honom tafsa på X? 

(ledande, generaliserande)  

 

Åkl: Hä. Vad gör G mer än att smeka henne?  

(förutsätter att G smeker och dessutom gör mer)  

 

Åkl: Okej. Vi kommer tillbaka till den situationen. Så att det är inte en total blixt från klar 

himmel, om du förstår vad jag menar, plötslig händelse att du får ha samlag med honom 

,utan det är något slags stegrat våld som används mot dig. (ledande) 

 

Åkl: Jag menar alltså att det blir värre och värre hela tiden, det går uppåt i omfattning.  

(suggererande påståenden) 

 

Åkl: Jag menar, hela ens kropp måste ju vända sig mot att suga på en penis som har varit 

inne i din egen ändtarm. Men det har du klarat? 

(argumentativ påverkan, ledande fråga) 

 

Åkl: Har du försökt göra motstånd när han har visat att han velat haft samlag med dig? 

(ledande, frågeställningen bör undersökas indirekt genom att fråga om förlopp)  

 

Åkl: Har du gjort något för att försöka undvika att vara ensam med honom? 

(ledande) 

 

Åkl: Har du ofta fått ont efteråt, eller är det, har det inte varit förenat med smärta? 

(ledande, valfråga) 

 

Åkl: Här skriver hon här att hon, på flickors vis kanske, på avstånd älskar nån pojke som 

hon skulle kunna tänka sig att ha samlag med, blir du förvånad när du hör det? (ledande i 

sista frågan)  

 

Sammanfattningsvis så innebär uppkomstbetingelserna, egenskaper hos texten i listan, den 

förutsättande, ensidiga utredningsstrategin och den förutsättande eller ledande 

frågetekniken samt bristen på kritisk prövning, att M:s utsagor inte kan anses vara 

tillförlitliga utifrån kritisk-vetenskapliga och källkritiska utgångspunkter och krav. Oavsett 
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hur de juridiska kraven kan vara ter det sig synnerligen olämpligt ur utredningsmetodisk 

synpunkt att en åklagare framför sina föreställningar i form av förutsättande, ledande etc. 

frågor. Den förhörde bör själv föra fram uppgifter, inte få dem föreslagna av någon 

utredare.  

 

 

Sammanfattande bedömning 
Utredningsmetodiken uppvisar omfattande och allvarliga brister. Utredandet har skett 

ensidigt och påverkande samt är ofullständigt till möjlig nackdel för den misstänkte. 

Metodiken kan inte anses förenlig med objektivitetsprincipen i svensk grundlag och i 

Rättegångsbalken.  

 

Det finns flera viktiga uppkomstbetingelser såsom ryktesspridning, förväntningar, stark 

familjekonflikt och möjlighet av motreaktion på kontroll och förtryck, mostern Ulrika U:s 

agerande med frågor, antydningar och initiativ rörande lista och anmälan samt avsaknad av 

spontant rapporterade (dvs. utan att de föreslagits av utredare i frågor/påståenden) 

undvikanden eller försök till sådana. Detta bör vägas in i en bedömning av påståendena om 

sexuella övergrepp. Förundersökningen har dessutom varit ofullständig och brustit i 

noggrannhet, källkritik och expansivitet (att gå vidare) vad gäller uppkomstbetingelserna. 

 

Med den icke objektiva utredningsmetodik som föreligger och de uppkomstbetingelser som 

så långt påvisats samt vissa egenskaper hos själva uppgifterna bedöms Ms utsagor om 

sexuella övergrepp som otillförlitliga. Ur källkritisk synpunkt bör de således förkastas.  

 

Kommentar till tingsrättens bedömning 
Denna kommentar avgränsas till att enbart omfatta några allmänna konstateranden samt 

några påståenden som förekommer, vilka jag betraktar utifrån det aktuella materialet och ur 

kritisk-vetenskaplig synpunkt. Jag tar inte upp medicinska och ergonomiska frågor (såsom 

om vissa påstådda samlagsställningar faktiskt skulle kunna ha varit genomförbara) eller 

domslutet i sig. Jag ger kommentarerna i punktform. 

 

1. Tingsrätten verkar inte ha uppmärksammat de utredningsmetodiska brister som tidigare 

påtalats. Det borde varit uppenbart för tingsrätten att förundersökningen bedrivits 

förutsättande och att den är icke-objektiv och ofullständig på flera punkter.  

 

2. Det antyds i tingsrättens skrivning att det intryck som M och hennes uppgifter gett skulle 

ha spelat roll. Om intrycket av G  och dennes uppgifter sägs ingenting, varför skrivningen 

framstår som partisk. Upplysningsvis kan nämnas att forskningen kring huruvida det går att 

avgöra om berättelser är sanna eller falska (s.k. lögndetektion)har gett mycket nedslående 

resultat (se t ex Ekman, 1991; Vrij, 2008). Det krävs speciella omständigheter för att nå 

något lite över slumpens nivå. Ofta blir resultaten sämre än slumpen, dvs. kronkastning om 

sanningen. Ett skäl till detta verkar vara att vi som bedömare använder irrelevanta 

kriterier/tecken för att avgöra om berättelser är sanna eller falska. Exempelvis har vi på 

Högskolan i Örebro låtit en kurs med mest sociala utredare med mångårig erfarenhet lyssna 

på tio slumpordnade berättelser (5 sanna + 5 falska) på  video och efter varje avgöra om 

den var sann eller falsk samt ange motivering. Medelvärdet för utredargruppen låg på 4 och 

endast en av 20 låg över slumpnivån 5 rätt (personen hade 6 rätt). Det framgick av 
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motiveringarna att många var irrelevanta. Bättre resultat hade alltså nåtts om utredarna 

kastat krona. Forskningsresultaten kring människors oförmåga att upptäcka lögner eller 

omedvetet falska uppgifter är naturligtvis intressanta i den lögndetektordiskussion som just 

nu verkar finnas i Sverige. Den mänskliga lögndetektorteknik som vi så ofta använder är 

vida underlägsen den fysiologiska tekniken (som har betydande felprocent, men opererar en 

god bit över slumpnivån). Vad som i första hand rekommenderas i utredningssammanhang 

för att upptäcka otillförlitlighet är noggrann granskning av texten. Därför är det av stor vikt 

att viktiga förhör finns utskrivna. Den mänskliga hjärnan förmår inte tillfredsställande klara 

all den information som kommer under långa muntliga sessioner.  

 

3. Vad gäller tidsangivelser är dessa ofta vanskliga för minnet. Det är svårt att tidsplacera 

händelser om de inte kan knytas till något speciellt. Frågan är dock om det är tolerabelt att 

enbart en av de påstådda övergreppshändelserna har mer precist kunnat placeras i tiden 

(Polenresan 0000). Någon form av omständighet typ viktiga helger, andra händelser etc. 

borde kunna lett till ytterligare tidsplacering av någon av så pass många händelser som 

hävdas. 

 

4. Tingsrätten framför påståendet att  

"Förekomsten av porrfilmer och den omständigheten att G hade gott om tillfällen att se på 

dessa filmer i flickornas sällskap är en omständighet som ger stöd åt Ms uppgifter i detta 

avseende." 

Jag antar detta syftar på de påstådda porrfilmshändelserna. Det finns en tidigare kommentar 

i yttrandet rörande pornografi som är relevant här. Det finns inte utrett om M kan ha fått 

upplysning om innehållet i porrfilmer generellt eller vad gäller specifika filmer på något 

annat sätt. Om anklagelserna inte är sanna, så är det inte troligt att hon själv skulle medge 

något annat sätt. Det kan även anmärkas att just förekomsten av porrfilmer (även om hon 

inte sett dem) och G:s omfattande hemmavistelse kan ha gett idé till konstruktionen av 

övergrepphändelser, om anklagelserna inte är sanna. Det är inte logiskt och psykologiskt 

rimligt att föra resonemang kring porrfilmer enbart utifrån förutsättningen att övergreppen 

ägt rum.  

 

5. Tingsrätten kommer också fram till den bedömningen att det är mer troligt att X  haft 

samlag med G än med någon annan.  

Även detta har tidigare kommenterats i detta yttrande. Det är svårt att förstå var den sakliga 

grunden för att detta är "mer troligt" skulle finnas. I de flesta fall har flickor i hennes ålder 

samlag med pojkvänner. Utredningen verkar inte ha lagt ner energi på att eftersöka den 

pojke som ringde hem till familjen nära i tid till olyckan.  

 

6. Tingsrätten hävdar även att  

"För de uppgifter som M lämnat om sexuella övergrepp talar också de uppgifter som 

modern har lämnat om sin mot dottern X riktade svartsjuka".  

Svartsjukan är ett inre tillstånd hos modern och borde föranleda ökad observans, dvs. ökad 

möjlighet och ökat agerande till upptäckt av pågående sexuella handlingar i familjen. 

Hennes inre tillstånd har inget sakligt värde för att styrka M:s uppgifter. Däremot skulle 

observationer hon gjort av övergrepp ha ett stort värde. Svartsjuka utan saklig grund torde 

vara ett mycket vanligt mänskligt fenomen. Att blanda in andra människors inre tillstånd i 

argumentationen är osakligt och öppnar för en form av pseudoargumentation där vad som 
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helst (det finns obegränsat med tänkbara påståenden om inre tillstånd) skulle kunna styrkas 

med hänvisning till något inre tillstånd hos någon.   

 

7. Tingsrätten tycks mena att M alternativt skulle kunna ha fått idéer till sina uppgifter från 

porrfilmerna i bostaden, men att möjligheterna att se på dessa har varit begränsade eftersom 

"G alltid har funnits i bostaden". Det finns minst två fel med resonemangen här. M:s 

sexuella kännedom har hon, speciellt i den ålder hon är, lätt kunnat erhålla från annat håll 

än filmerna i bostaden. Hon har haft en äldre syster och kamrater i skolan. Porrtidningar 

och bilder cirkulerar inte sällan bland yngre - t ex har jag sett fallmaterial där flickor under 

10 års ålder suttit gruppvis i kojor i skogen och läst porrtidningar eller tittat på bilder. Även 

porrtidningar lär ha funnits hemma hos familjen. Vad jag förstår har det även förekommit 

sexuella uttalanden i familjen. Jag bedömer hennes idéer som muntligt allmängods bland 

sexuellt intresserade tonåringar. Dessutom begår tingsrätten ett allvarligt sakfel när den 

hävdar att G "alltid" funnits i bostaden. Det har t ex sagts i tingsrättens eget förhör av M att 

"Han är ju typ ute och går varenda kväll". Det finns även ett flertal uppgifter i materialet 

om G:s resor, bland annat till Polen. Det framgår inte i tingsrättens resonemang att 

utredningen skulle gett vid handen att M inte på något sätt tittat på filmer, inte sett 

porrtidningar eller inte via andra fått upplysningar om sådana alsters innehåll. För övrigt 

står rådgivningsspalter i tidningar ibland till tjänst med avancerad sexuell information.  

 

8. Tingsrätten hävdar att  

"Enligt tingsrättens mening är det, med hänsyn till vad som framkommit i målet fullt 

tänkbart att G, när han ville tillfredsställa sitt sexuella begär, i stället för att vända sig till 

hustrun, utnyttjade flickorna eftersom det sexuella umgänget med dem kunde utövas enbart 

med sikte på att tillfredsställa hans egna behov och önskningar."  

Det finns anledning ställa sig frågande till detta spekulativa resonerande utan redovisad 

saklig grund, vilket inbegriper flera obestyrkta förutsättningar. Hustrun förutsätts inte ha 

varit god nog? Det är mycket som är ”tänkbart”, men det krävs sakliga grunder för att 

hävda att det inträffat.  

 

9. Tingsrätten hävdar att  

"Otvivelaktigt har det för M funnits anledning att beljuga G för att liksom sina bröder få 

lämna det hem där hon vantrivdes."  

Detta är ett utifrån uppgifter i materialet rimligt konstaterande. Som tidigare påvisats finns 

dock fler och som det verkar tyngre uppkomstbetingelser att väga in, vilka tingsrätten inte 

synes ha uppmärksammat. Dessutom är uppkomstbetingelserna inte tillfredsställande 

utredda, vilket skulle kunna vara till G:s nackdel. .  

 

10. Tingsrätten har före punkt 9 hävdat att 

"Det finns inte heller i övrigt någon särskild omständighet som talar emot att de händelser 

M har berättat om är självupplevda." 

Frågan är vilka krav/kriterier på sådana omständigheter som tingsrätten tillämpar. Frågan är 

även vilken anledning att betvivla G:s uppgifter som tingsrätten haft eller anses dessa 

automatiskt som felaktiga därför att Ms uppgifter anses självupplevda? Vore det inte rimligt 

att göra motiverade värderingar av både det påstådda offrets och den påstådde förövarens 

uppgifter i ett fall som detta? Är det rimligt med resonemang med inbyggd partiskhet?  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att observansen, sakligheten och det kritiska tänkandet 

i tingsrättens resonemang inte framstår som godtagbara ur en kritisk-vetenskaplig 

synvinkel. I Regeringsformen 1 kap 9§ föreskrivs "saklighet och opartiskhet" vid 

myndighetsutövning med speciellt omnämnande av domstolar.  

 

Efterskrift 

Tingsrättens dom var fällande, men hovrätten godtog inte okritiskt uppgifterna från M och 

avkunnade en friande dom. Min bedömning är att det utredningsarbete och tänkande i fallet 

som polis, åklagare och tingsrätt uppvisade utmärks av fundamentala fel och 

ofullständigheter (bristande expansivitet). Ett noggrannare och  metodiskt mer korrekt 

utredningsarbete skulle kunna ha ökat säkerheten i åklagarens och domstolarnas beslut 

oavsett riktning hos besluten. Eventuellt kunde fallet ha avskrivits om utredningsarbetet 

varit mer noggrant och kritiskt prövande.   

 

Tankefel: en summering 

Som framgått förekommer allvarliga och grundläggande tankefel i utredningsmaterialet. 

Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson (2003, 2012),  Reisberg (2010). Olika 

beteckningar på tankefel kan avse samma eller överlappande fenomen.  

 

- alternativa hypoteser (tolkningshypoteser, ”tolkningar” eller möjligheter) 

ignoreras 

 

- cirkulär ”logik” tillämpas, dvs. utredaningsarbetet läggs upp så att utgångsföresställningen 

skall kunna bekräftas och alternativa möjligheter ges föga chans att framtråda. Detta uppnås 

genom användande av ett flertal tankefel såsom ignorerande av konkurrerande hypoteser, 

ignorerande av motevidens, ensidigt bekräftelsesökande, godtyckliga tolkningar utan 

tolkningsarbete, osakliga och ologiska resonemang m.m.  

 

- ensidigt bekräftelsesökande till fördel för favorithypotes eller övertygelse 

 

-  expansivitetfel, dvs. bristande benägenhet att gå vidare med uppgifter, t.ex. kontroller och 

att söka efter ytterligare uppgifter för att nå ökad klarhet. Bristande expansivitet leder till ett 

ofullständigt utredningsmaterial. 

 

- förutsättande strategi när frågor ställs (påstådda brott förutsätts ha inträffat, vilket är något 

som skall utredas, inte förutsättas)  

 

- inbillade samband används (sakliga grunder för påstående om samband saknas) 

 

- kritisk prövning av om vissa av målsäganden beskrivna brottsliga beteenden varit möjliga 

att utföra görs inte 

 

- källjämförelser undviks, dvs. triangulering (att jämföra resultat av flera källor eller flera 

arbetssätt) undviks 
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-  källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning, t.ex. genom motfrågor, 

kritiskt prövande frågor, efterfrågande av precisering och konkretiseringar utan att ledtrådar 

ges 

 

- ledande frågeteknik (går ej avgöra om svar som följer ledtrådar är äkta eller har 

uppkommit genom att ledtråd/ar/ givits 

 

-  logiska fel, t.ex. förutsätta att dagbok inte kan ge material av värde i utredningen utan att 

detta prövats förutsättningslöst (åklagare söker ibland gömma undan material som talar till 

den misstänktes fördel, så en åklagarbedömning av en sådan fråga är otillräcklig)  

 

- motevidens undviks (eftersöks ej eller undviks om det framkommer) 

t.ex. undviks i detta material sökande efter någon pojkvän till X 

 

- motivsökning kring anklagelserna mot den misstänkte undviks, t.ex. precisering av 

eventuella konflikter 

 

- motsägelser uppmärksammas och utreda inte 

 

- noggrannhetsfel vad gäller att söka och ta tillvara uppgifter 

 

- preutsagor, dvs. utsagor som föregriper (pre = före) en allvarlig anklagelse, eftersöks och 

preciseras ej. Det kan gälla både utsagor i omgivningen och målsägandens utsagor.  

 

- pseudoargumentation med hjälp av  påhittade utsagor om inre tillstånd 

 

- påverkansfel, dvs. påverkan av målsäganden (ev. även av vittnen). I detta fall  

kan det vara frågan om en s.k. självuppfyllande profetia, som uppkommer utifrån 

omgivningens (särskilt mosterns) påverkan i riktning mot att målsäganden varit utsatt för 

sexuella övergrepp 

 

- ryktesspridning av personal kan ställa till med mycket. I en utredning gäller det att 

klarlägga spridningen och dess uppkomst. och eventuella påverkan på anmälare och 

vittnen.  

 

- sanningskravet på uppgifter ignoreras och drivs ej 

 

- sexualfixerade tolkningar utan övervägande av alternativ är vanliga och tycks vanligare 

hos en del enstaka personer. Diverse beteenden, tecken etc. hos personer behöver inte alls 

ha och har ofta inte en  sexuell anknytning utan grunderna år ofta mer vardagliga. Freuds 

ovetenskapliga bok ”Drömtydning” (1900) utgör en historisk grund till det frikostiga 

sexualfixerade tolkandet, men den moderna kulturens sexualfixering torde bidra mycket. 

Media ger inte en korrekt världsbild kring uppsättningar av förekommande orsaker kring 

olika psykologiska fenomen.   

 

- utsageanalys, där centrala utsagor följs längs tidsaxel och i olika situationer, görs ej 
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-överkonfidens, dvs. övertro på egna bedömningars korrekthet 

  

- övertygelsefixering förekommer här både hos utredare och hos t.ex. den pådrivande 

mostern 
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