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Sammanfattning. Syftet är att pröva utredningsmetodik och tillförlitlighet hos minnen i ett 

rättsfall där en styvpappa anklagas för att ha begått sexuella övergrepp på ett barn i 

förskoleålder och tidig skolålder. Granskningen av polisförhör m.fl. dokument pekar på  

grundläggande brister  i utredningsmetodiken och förekomst av tankefel. Bland annat på 

grund av felaktig förhörsteknik och omfattande motsägelser inom och mellan förhören 

bedöms redovisade erinringar som otillförlitliga.  

 

Bakgrund 
Advokat AA gav 0006-02-21 mig i uppdrag att för sin huvudmans räkning på kritisk-

vetenskaplig grund granska och klargöra viktiga frågor kring utredningsmetodik och 

tillförlitlighet i centrala utsagor i det aktuella målets befintliga material.  

 

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

Granskningen innebär kritisk-vetenskapligt baserad textanalys av befintligt material och 

inga kontakter eller intervjuer har förekommit med i målet berörda personer. Granskningen 

innebär inte något ställningstagande i frågan om den påstådde gärningsmannen gjort sig 

skyldig till de påstådda gärningarna eller inte.  

 

Vad gäller den sakkunniges utgångspunkter, metodik i granskningen och korta 

summeringar av för detta slags mål relevant forskning samt referenser och min kompetens 

hänvisas till bilagorna 1-4. Jag kommer fortsättningsvis att på några ställen hänvisa till 

avsnitt i min bilaga 2 "Relevant teori och forskning”. I denna version till DiVA bifogas inte 

de omfattande bilagorna. En kort litteraturlista tillhandahålls.  

 

Jag har haft tillgång till kopior av följande material: 

- förundersökningsprotokoll 0005-07-10 

- läkarintyg från Rättsmedicinalverket 0005-10-27 

- beskrivning från Solsidan barnhem 0000-05-22 (angivande av ansvarig  

   personal och undertecknare saknas på papperet) 

- dom 0006-02-05 i T tingsrätt 

- föreläggande från T tingsrätt 0006-01-08 

  (inkl psykoterapeututlåtande 0005-12-12) 

- protokoll från T tingsrätt 0000-06-19 

- skrivelse till T tingsrätt från den misstänktes advokat 

  0005-01-11 

- yttranden från Kriminalvården 0005-10-05, 0005-09-26.  Understrykningar i citat är 

gjorda av den sakkunnige för att skärpa läsarens uppmärksamhet på aspekter av texten. 

Yttrandet är avidentifierat för personernas namn med följande huvudförkortningar.  
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M= målsäganden, flickan 

G = den påstådde gärningsmannen/den misstänkte och tillika f d styvfar för flickan; 

betecknas även "han", "honom", när det språkliga sammanhanget passar.  

Modern betecknas som "mor", "modern".  

Första aktuella årtal har satts till 0000 och t.ex. 0005 betyder då 5 år senare. 

 

Hållbarheten i vad jag hävdar kan prövas mot underlagsmaterialet samt mot angivna 

vetenskapliga referenser (se speciellt teori- och forskningsavsnitten samt 

referensförteckning i bilagorna) och i övrigt mot vedertagna principer för saklighet, logik 

och källkritik. Min granskning innebär ingen total genomgång av alla möjliga problem vad 

gäller metodik och tillförlitlighet utan utgör ett urval av för sakligt utredande och 

hållbarhetsprövning viktiga aspekter. Granskningsmetodiken gentemot materialet är 

därmed likartad den som frekvent förekommer i vårt samhälle i en mängd andra 

sammanhang i form av inspektioner, revisioner, kontroller, hållbarhetsprövningar, 

akademiska oppositioner, examinationer m.m.  

 

Anmärkningar 
I följande anmärkningar/kommentarer anges ett antal viktiga problem rörande 

utredningsmetodik och tillförlitlighet (inkl påverkansmöjligheter och indikationer på 

påverkan). Det bör påpekas att brister i utredningsmetodik medför sänkt 

tillförlitlighet/hållbarhet och kan leda till felaktiga utredningsresultat.  

 

1. Tidsrelationer mellan polisförhör och annan möjlig påverkan 

Det framgår av moderns vittnesmål att uppgifterna först uppkommit från M till henne på en 

tågresa (som det verkar den 31 mars 0000 el möjligen dagen efter) efter att de lämnat 

styvfadern i Finland.  

 

Enligt socialtjänstens anmälan den 2 april så har förmodligen (datum anges ej uttryckligen) 

den 2 april  M med mor och mormor på  sjukhuset i Störrestad för jourhavande 

barnpsykiater (ej namngiven)  

"berättat att M utsatts för sexuella övergrepp i flera år av moderns sambo. Övergreppen 

har bestått i att han väckt henne, slickat henne mellan benen, låtit henne suga hans penis, 

använt massagestav m. m." 

 

Det framgår av skrivelsen från Solsidan barnhem att M och hennes mor kom dit den 2 april 

0000, dvs. 8 dagar före det första polisförhöret. Det saknas beskrivning av vilken metodik 

som använts där, men av texten med refererade/citerade samtalsfragment att döma har det 

förekommit samtal mellan M och hennes mamma, personal och andra barn på barnhemmet 

samt den besökande mormodern som varit relaterade till de påstådda sexuella övergreppen. 

Exempelvis står: "Hon pratade med sin mamma, men även med personal om vad som 

hänt".  

 

Det framgår vidare av skrivelsen från Solsidan barnhem att M haft samtal på  

BUP före första polisförhöret den 10 april. Dessa BUP-samtal har ägt rum 
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den 2 respektive 6 april, dvs. före polisförhöret. Redovisning av dessa samtals innehåll 

saknas i förundersökningsmaterialet. En indikation på att det talats om sexuella övergrepp 

utgör dock att M inte ville dit den tredje gången den 13 april "då hon ju pratat en gång".  

 

En gynekologisk undersökning (rättsintyg FU, bil 3) sker den 7 april, dvs. före 

polisförhöret. Det framgår att samtal om de påstådda sexuella övergreppen härvid förts med 

modern och ev. i flickans närvaro.  

 

Sammanfattningsvis innebär det en komplikation vad gäller tillförlitligheten att flickan före 

det första polisförhöret verkar ha haft många och omfattande samtal om de påstådda 

sexuella övergreppen med sin mor, mormor, läkare, barnhemspersonal och möjligen även 

andra barn. Innehållet i dessa samtal är föga dokumenterat. Avsevärd risk föreligger att 

förutsättande, ledande och pressande frågor och påståenden, ledtrådar, suggestioner, 

argumentation m.m. förekommit utifrån vuxnas föreställningar och att ledande feedback 

(bekräftelse) givits i form av svar och andra reaktioner från de vuxna utifrån deras 

föreställningar (se vidare min bilaga 2, avsnitt 4 om förhörsmetodik). Det är inte omöjligt 

att barnet efterhand helt eller delvis konstruerat uppgifter som det förstått att de vuxna ville 

ha. Dessvärre föreligger ett antal år efter små möjligheter att få en ökad klarhet i vad som 

frågats, påståtts och svarats på grund av faktorer som omfattande minnesbortfall, uppkomst 

av minnesfel och felaktiga tillägg etc.  

 

2. Sexuell kultur i familjen och i kamratkretsen 

Allmänt bör påpekas att barn likaväl som vuxna varierar mycket vad gäller sexuella 

intressen och beteenden. Det finns en bred normalvariation, t ex onanerar en del barn och 

andra inte. Det är även klarlagt att barn i M:s ålder kan skapa sexuella fantasier av 

avancerat slag (se min bilaga 2, avsnitt 8).  

 

Som påpekats av bland andra den amerikanske forskaren Friedrich (1991) så föreligger 

samband mellan allehanda sexuella beteenden hos barn och familjens normer i sexuella 

frågor. I det här aktuella fallet framgår av uppgifter från föräldrarna och från polisförhör 

med barnet att familjen torde ha haft, åtminstone verbalt, en öppnare sexuell kultur än vad 

som är vanligt i familjer i vårt land. 

 

Föräldrarna har i angränsande rum till barnets rum haft ett frekvent sexualliv som barnet 

knappast kan ha undgått att lägga märke till och som förmodligen väckt funderingar hos 

barnet. Enligt fadern skall barnet vid åtminstone ett par tillfällen ha blivit vittne till samlag 

mellan föräldrarna. Barnet har fått se på TV-program med sexuellt innehåll (det har ju i och 

för sig många program idag). Sexuella fenomen och bland släktingar inträffade sexuella 

händelser har tydligen frekvent diskuterats i barnets närvaro och med barnet. Barnet har 

känt till sådant som herrtidningar, pornografisk film och vetat om vad en massagestav är 

och verkar även ha kunnat sätta på porrfilmer själv. Barnet uppges även såvitt jag förstår ha 

ägnat sig frekvent åt onani med kudde mellan benen. Av det första polisförhöret med barnet 

framgår t.ex. på sid. 32-33 att M som det verkar på lek ritar en penis på en flagga, att barnet 

säger att det målade penisar när det var mindre och återger en "knullramsa" som hon skall 

ha lärt sig av en kusin.  

 

Vad gäller den sexuella kulturen i kamratkretsen och på daghem och skola 
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och vad barnet kan ha inhämtat för information och idéer den vägen så brister utredningen. 

I ett sådant här fall bör detta rutinmässigt efterforskas, men så har inte skett, t ex i 

polisförhören med barnet. 

 

Sammanfattningsvis kan det genom förundersökningen anses säkerställt att familjen haft en 

öppnare sexuell kultur än vad som vanligtvis är fallet. Vad gäller att klarlägga den sexuella 

informationen från kamrater har utredningen brustit. Enbart vad som framkommit rörande 

familjekulturen räcker dock för att konstatera att denna kan ha utgjort en möjlig grogrund 

för sexuella fantasier rörande M och styvfadern. Tanken på att konkurrera med modern om 

den ende mannen i familjen kan ha legat nära tillhands (och framskymtar från M i 

polisförhören).  

 

Det kan här påpekas att redan Sigmund Freud ansåg sig ha konstaterat att små barn 

uppvisade en erotiskt färgad attraktion till föräldern av motsatt kön 

(oidipuskomplex/elektrakomplex; se t ex professor Gudmund Smiths artikel i 

Nationalencyklopedin under "oidipuskomplex"), en naturlig övergående fas. Även en 

senare psykoanalytiker som Lacan betraktar det oidipala triangelförhållandet far-mor-barn 

som grundläggande. Professor Smith konstaterar att även om kritik riktats mot dessa teorier 

så låter sig tanken på erotisk attraktion mellan även mycket unga barn och föräldern av 

motsatt kön knappast bortförklaras. Åtskilliga kliniska och vardagliga observationer torde 

ge stöd åt att en sådan fas kan förekomma, varav inte följer att den förekommer eller är 

särskilt påtaglig i de flesta eller i alla fall.  

 

3. Preutsagor (föregripande utsagor) och förväntanseffekter 

Det finns hundratals studier, många med barn, inom området förväntanseffekter (se min 

bilaga 2, avsnitt 3), vilka ger ett starkt stöd åt förekomsten av förväntanseffekter. Dessa 

uppkommer genom en mängd kanaler, språkliga och icke-språkliga och uppkommer även 

mellan människor och djur. Det är viktigt vid utredningar i detta slag av ärenden att noga 

klarlägga vilka förväntningar ett berört barn varit utsatt för innan barnets utsagor om 

övergrepp uppkommer. I detta fall påvisas genom polisförhören med modern inte bara en 

icke uttalad (tankar, känslor) förväntan om sexuella övergrepp utan även gentemot barnet 

och fadern klart uttalade förväntningar. Det refereras i förhören ett flertal föregripande 

tankar, känslor och utsagor från modern från tiden före den 31 mars 0000, som kan 

resultera i inverkan på barnets upplevelser, fantasier och beteenden (inkl yttranden).  

 

Av polisförhör 000409 med modern framgår exempelvis: 

- "Ändå har jag fått mina aningar efter att min syster berättat att hon blivit utsatt. Vi 

pratade mycket om detta han och jag och jag frågade om han skulle kunna göra så mot M 

men han sade att han hade inga sådana tankar. Den man som utsatte moderns syster var 

dels en sommarpappa samt hennes styvfar. Och detta med att en styvfar utsatte moderns 

syster för sexuella övergrepp gjorde att modern vaknade till eftersom G är M:s styvfar. Så 

innan jag fick veta det av henne tänkte jag inte på detta överhuvudtaget."  

 

- "Modern har frågat många gånger om hon har någon anledning för att vara orolig för 

M:s del och alltid fått lugnande svar från G." 

 

Av polisförhör 020620 med modern framgår exempelvis: 
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- "Och jag kan tänka tillbaka liksom nu då på tillfällen jag varit misstänksam, jag har ju 

faktiskt misstänkt detta kan jag ju faktiskt säga men jag har aldrig varit säker och då vill 

man ju inte gärna anklaga nån va." 

 

- "Och sen när han hämtade mej efter jobbet då så var M med i bilen och då var 

stämningen så, han verkade så nervös." 

 

- "Däremot så pejla jag ju hela tiden och letade liksom du vet bevakade och så här då - va 

men samtidigt vågade jag ju liksom inte fråga honom då va." 

 

- "...ropar jag ut honom i köket och fråga vad har du för hemligheter med min dotter i 

badrummet?" 

 

- "Först honom då i soffan då fråga jag honom så här, håller du på med, gör du nånting 

med min dotter och så ena mena jag på då va. Va menar du? Ja springer du int till henne 

på nätterna ja och såna grejer." 

 

- "Så fråga jag henne så här, var han inne hos dej i natt?" 

 

- "Tänkte jag så här nu får jag lägga av tänkte jag ju då men samtidigt så hade jag det där 

hela tiden då." 

 

- "Då fick jag en känsla av att han stod och kolla bara om jag bara sov ordentligt." 

 

- "...jag var helt enkelt rädd för att hon skulle komma en dag och säga detta mina 

misstankar är sanna. Jag var livrädd för det." 

 

Även av polisförhöret med den misstänkte G framkommer att modern  

ställt frågor och bevakat M och G.  

 

Att barnet M har hört moderns frågor framgår av polisförhör med M. 

 

M: Mamma har frågat om G skulle göra så mot mej och då har han ljugit för mamma, han 

har sagt nej. (bil 5, s 25) 

 

Sammanfattningsvis klarläggs genom sammanfattningsprotokoll av förhör med modern att 

det under lång tid förelegat och som det verkar "hela tiden", dels ett icke uttalat 

förväntanstryck (tankar och känslor, som omsätts i olika beteenden, t ex kontroller, 

spaning) och dels ett uttalat förväntansuttryck (frågor till barnet o sambon) i riktning mot 

att det förekom sexuella förehavanden mellan barnet och sambon. Barnet har dessutom 

utsatts för ett allmänt förväntanstryck genom det i familjen frekventa diskuterandet av hur 

moderns syster utsatts för sexuella övergrepp, vilket verkar vara vad som ger upphov till 

moderns misstankar (en social smittoeffekt är möjlig; såvitt jag uppfattar har dessa påstådda 

övergrepp mot systern aldrig rättsligt prövats) .  
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Barnet kan knappast ha varit opåverkat av dessa förväntningar och detta sexuella tal under 

lång tid. Barnet kan ha börjat tänka och känna sig in i den roll som offer för sexuella 

övergrepp, som modern formulerar åt det och som kan hämta näring även från andra 

påstådda sexuella övergrepp i släkten.  

 

Det går att tänka sig att samtidigt som barnet har börjat formulera sådana idéer om sig självt 

och styvfadern så har dessa idéer fått starkt stöd av moderns och andras fortsatta misstankar 

och sexuella tal. 

 

Det bör påpekas att ett centralt problem (ur utrednings- och sanningssynpunkt) vid samtal 

med barn anses av många forskare vara barns tendens att säga det de tror den vuxne vill 

höra (se min bilaga 2, avsnitt 3 o 4). 

I detta fall behöver barnet inte ens tro eftersom den vuxne och även släktingar i ord har 

angett sina idéer och barnet verkar frekvent exponeras för dessa. Det torde dessutom vad 

gäller sammanfattningsprotokollen vara så att modern efter lång tid i naturlig ordning glömt 

en hel del av vad som sagts av yttranden i stil med ovan angivna.  

 

Vad som ytterligare kan göra barnet sårbart för moderns förväntningar är den starka 

positiva bindning till modern som barnet har (omtalad i bl.a. papperet från Solsidan 

barnhem, som kunde observera detta under någon månads tid). Även modern själv pekar i 

första polisförhöret på att M är "mycket lojal och vill inte göra någon ledsen".  

 

4. Situationen vid uttalande av de första utsagorna om sexuella övergrepp 

Enligt sammanfattningsprotokoll av polisförhör med modern den 9 april 0000, dvs. ca 10 

dagar efter M:s påståenden om sexuella övergrepp, så beskriver modern 

uppkomstsituationen på följande sätt. Styvfadern hade då lämnat modern och M på ett 

hotell i Finland efter att de blivit osams.  

 

"Det är på tåget som M berättar vad hon varit utsatt för ifrån G. Det hela började med att 

modern frågade M, ´tycker du inte G är dum när han håller på så?". På detta hade M 

svarat, ´jo, han kommer in till mig på nätterna´. Modern uppger, ´Jag blev alldeles iskall´. 

Sedan började M berätta, ´detaljerna är så hemska´. " 

 

Det är här frågan om samtalsminne och det är klarlagt att sådana liksom andra 

episodminnen är mycket sårbara - stora bortfall, minnesfel, tillägg och källförväxlingar 

förekommer regelmässigt och frekvent och även efter så korta tidsintervall som minuter, 

timmar eller några få dagar efter samtalet.  

Vad som kan ha underlättat minnet är det laddade innehållet i samtalet.  

 

Givet vad modern uppger kan här i huvudsak tänkas två tolkningar. Den ena är den som 

modern och förhörsledaren verkar anta, nämligen att M först nu finner tillfälle att berätta 

om sådant som faktiskt inträffat under längre tid. Den andra möjliga huvudtolkningen, som 

verkar ignoreras, är att M på moderns ledande fråga ("tycker du inte G är dum...") vill vara 

henne till lags och då konstruerar negativa uppgifter om G eller relaterar sådant hon tidigare 

fantiserat om (kontrafaktiska tankar) kring sig själv och G. 

 

Det kan hävdas att den omständigheten att M här verkar omedelbart ange 
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hur ett antal händelser utspelat sig talar för den första tolkningen. Samtidigt talar samma 

omständighet för den ena varianten av den andra tolkningen, nämligen att händelserna 

redan funnits konstruerade helt eller i sina huvuddrag. Den anförda omständigheten kan då 

inte avgöra mellan tolkningarna. Det bör nämnas att Vrij (2000) i sin forskningsgenomgång 

finner att inte bara sanna berättelser utan även falska berättelser kan utmärkas av 

detaljrikedom (se min bilaga 2, avsnitt 2). Det är för övrigt väl känt för de flesta av oss att 

talangfulla lögnare använder just påhittade detaljer för att öka trovärdigheten. Det är 

således svårt att avgöra mellan falska och sanna berättelser på grundval av detaljeringsgrad.  

 

Det kan här påpekas bakomliggande omständigheter som att M  

- dels har varit utsatt för sexuell information och sexuellt tal samt klart belagt 

förväntanstryck i riktning mot att hon var utsatt för sexuella övergrepp, 

- dels har en nära positiv relation till modern - "mycket lojal" enligt modern, 

- dels har sett G slå och uppträda verbalt avogt mot modern. En mindre konflikt har nyligen 

inträffat i Finland. Vedergällningsmotiv skulle kunna vara förhanden,  

- dels får en ledande fråga från modern. 

-  det skulle kunna vara så att barnet vill ha bort styvpappan från familjen av andra grunder 

än sexuella övergrepp (se t.ex. Mikkelsen m.fl., 1992).   

 

Sammanfattningsvis är bakomliggande omständigheter och uppkomstsituationen sådana att 

det finns omständigheter som talar för att M:s uppgifter kan vara konstruerade. Det går 

därmed inte att eliminera denna tolkning. Det går inte heller att utifrån uppkomstsituationen 

och bakomliggande omständigheter eliminera tolkningen att M:s uppgifter är sanna.  

 

Om uppgifterna är konstruerade och får stöd av omgivningen, dvs. av modern, mormodern 

och aktuell vårdpersonal, så bör det leda till att de befästs hos flickan och eventuellt kan de 

övergå till att uppfattas som sanna av henne själv, dvs.  de blir då s k falska minnen. Då 

omgivningen tror på uppgifterna ligger det psykologiskt nära tillhands att även M skulle 

komma att betrakta dem som sanna. Jämför för övrigt experiment med inplantering av 

ledtrådar som lett till utveckling av falska minnen – genomförda av Loftus m.fl.   

 

5. Partiska förhörsstrategier och ensidigt bekräftelsesökande 

Det är nödvändigt att utredningsarbete bedrivs på sådant sätt att alternativa 

förklaringar ges möjlighet att framträda och att det bedrivs systematiskt, noggrant och 

kritiskt prövande. Ensidigt bekräftelsesökande uppfyller inte grundläggande 

utredningsmetodiska, logiska och rättsliga krav.  

 

(a) polisförhören med modern 0000-04-09, 0002-06-20 

Båda dessa föreligger i av den förhörde obestyrkta sammanfattningsprotokoll, vilka verkar 

utgöras av referat av vad modern berättat om sina egna upplevelser. Det hade varit önskvärt 

att även förhöret med modern förelegat i dialogutskrift, då det kan ha stor betydelse exakt 

vad hon anser sig minnas. Berättelserna utgår från antagandet att de av M påstådda sexuella 

övergreppen faktiskt har ägt rum. Förhörsledarens frågor framgår inte, vilket är en stor 

nackdel med sammanfattningsprotokoll. 

 

Vad jag kan förstå av textens innehåll har kritisk prövning utifrån någon alternativ 

förklaring inte förekommit i polisförhören. I det första förhöret verkar en allmän fråga ha 
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ställts om M:s trovärdighet. Förhörsmaterialen från modern framstår mer som 

övertalningsdokument från modern än som resultat av kritiskt prövande förhör. I förhören 

med modern borde t ex mer noggrant och systematiskt ha klarlagts alla de tänkbara källor 

till sexuell information (t ex kamrater, daghem, skola, moder, styvfar, släktingar) som 

flickan kan ha haft och vilken sexuell informationsnivå och vilken förekomst av sexuella 

fantasier och sexuell nyfikenhet som M uppvisat. Rutinerna kring flickan borde även ha 

klarlagts bättre. Vidare borde den psykologiska situationen i familjen med flickans 

närmanden till styvfadern ha klarlagts bättre. Dessutom borde skisser över respektive 

bostads rumsliga dispositioner, sängars placeringar m.m. ha upprättats (och senare 

bekräftats av styvfadern). Sådana skisser skulle även kunna ha använts i förhören med 

flickan M.  

 

Polisförhören med modern utmärks av ensidighet, bristande noggrannhet och bristande 

allsidighet. Något sökande efter alternativ förklaring sker knappast. De omfattande 

tolkningar i efterhand av sådant som modern erinrar sig  ifrågasätts såvitt framgår inte i 

förhöret.  

 

Det kan anmärkas att det gjorts två polisförhör med modern och att hon i det andra har 

allmänt fått kommentera det enda polisförhöret med fadern.  

 

b) polisförhör med målsäganden M xxxxxx, yyyyyy 

Utskrifterna av båda dessa sidmässigt omfattande förhör saknar angivande av tidpunkter 

vid vilka förhören avslutats och saknar bestyrkande av utskrifterna.  

Enligt vad som framgår av frågorna i utskrifterna så används vid polisförhören en 

förutsättande och ensidigt bekräftelsesökande strategi. 

Frågan om att tala sanning tas inte upp med barnet i något av förhören på något enda ställe. 

Sökande efter alternativa förklaringar sker inte så när som på frågan om någon annan än G 

gjort på samma sätt mot barnet (bil 5, s 76).  

 

Förhören ger en otillräcklig bild av barnets minnen av vad de vuxna frågat och talat med 

barnet om före förhöret, t ex kan barnet ha påverkats att avge uppgifter. Förhöret ger föga 

information om vilka sexuella kulturer (barn, vuxna) sexuella kunskaper och möjligheter 

till inblick i de vuxnas sexuella tal, sexualliv, porrfilmer etc. som barnet har och haft. 

Kritisk prövning av vad flickan uppger förekommer knappast.  

 

c) polisförhör med styvfadern G xxxxxx, yyyyyy 

Förhör nr 1 föreligger i dialogutskrift som är obestyrkt av såväl polis som den förhörde. 

Även förhör nr 2 i sammanfattningsform är obestyrkt. Den förhörde har uppenbarligen inte 

fått läsa igenom det befintliga anklagelsematerialet, t ex de i tiden föregående polisförhören 

med modern respektive M, och förhörsledaren läser upp/refererar vissa valda delar av 

materialet. Därmed minskar den förhördes möjligheter att peka på felaktigheter eller att ge 

replik avsevärt i detta förhör. Något uppföljande förhör där den förhörde fått läsa igenom 

materialet finns inte redovisat. I detta förhör sker inte heller några klargöranden av rumsliga 

förhållanden, sängars placeringar, storlek och bärkraft m. m.   
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Två polisförhör har gjorts med styvfadern och denne har inte fått kommentera innehållet i 

polisförhör med modern, medan modern har fått kommentera polisförhöret med styvfadern. 

Ett partiskt förfarande.  

 

Vad gäller uppföljning utifrån de uppgifter styvfadern lämnar om barnets "sexuella 

överfixering" och omfattande tillgång till sexuell information m.m., så har inte vare sig 

modern eller barnet i polisförhör konfronterats med ett antal av dessa uppgifter. Det är 

utredningsmetodiskt anmärkningsvärt och allvarligt att styvfaderns uppgifter inte följts upp 

i senare fas av förundersökningen. Partiskheten även i detta avseende är uppenbar.  

Styvfadern ger t ex många uppgifter om hur flickan fått sexuella informationer - uppgifter 

som inte följts upp i utredningsarbetet. Varför? 

 

Styvfadern hävdar även att M "ljuger" om "allt", något som även det borde noga följts upp. 

Faderns teori om att M:s mormor påverkat henne följs inte heller upp i utredningen. Varken 

modern, flickan eller mormodern har hörts kring denna möjlighet. En annan uppgift som 

inte följts upp är när G refererar vad modern skall ha sagt "att hon tyckte att M kände 

svartsj - eller hur ska man säga?  - hon såg mig mer som en partner än en styvpappa. Jag 

märkte aldrig det men modern har tydligen upplevt det så." (bil 12, s 34). 

Ytterligare en uppgift som G för fram är att modern själv skall ha berättat att hennes systers 

före detta pojkvän skulle ha begått sexuella övergrepp mot henne när hon var tolv eller 

tretton år plus när hon var tjugo år. Om denna uppgift är korrekt så förstärker den bilden av 

bakomliggande förväntningar kring att M skulle bli offer för övergrepp.  

 

I anslutning till de teckningar som M ritat vid polisförhör så nämner G bland annat att 

flickans Barbiedockor alltid var nakna, vilket bör betyda att hon har lekt med dem i olika 

nakna ställningar. Vidare nämner G förekomsten av nakenfoton på G och modern, som M 

har sett och vilka kan ha utgjort underlag för teckningar av flickan. Dessa foton eller 

principskisser av dem (om de anses för känsliga att avbilda) återfinns inte i 

förundersökningsmaterialet trots att förhörsledaren frågar efter dem i slutet av förhöret. Har 

de inte vidare efterfrågats? Styvfaderns hypotes om att anmälan handlar om att pressa 

pengar har inte heller föranlett uppföljande utredningsarbete, enligt styvfadern och andra 

vittnesmål påstås förekomma pengapressande mönster i moderns släkt. 

Ett mycket märkligt inslag i polisförhöret med G är när förhörsledaren (bil 12, s 25) 

kategoriskt och upprepat hävdar "Ni har inte handlat gemensamt". 

Hur skulle det vara möjligt för förhörsledaren att fastslå detta?  

Det förekommer ifrågasättanden gentemot G:s uppgifter i polisförhöret med honom, vilket 

är utredningsmetodiskt naturligt. Det är uppenbart partiskt att det inte på liknande sätt 

förekommer ifrågasättanden i förhören med modern respektive flickan.  

 

Sammanfattningsvis framgår av polisförhören att förhörsstrategierna varit 

ensidigt bekräftelsesökande och partiska till avsevärd nackdel för den misstänkte. 

Omfattande brister i uppföljning och allsidighet föreligger. Grava objektivitetsbrister av 

detta slag kan leda till felaktiga utredningsresultat. 

 

6. Frågeteknik i polisförhör med målsäganden M 

Med förhörsstrategi i föregående punkt avsågs övergripande mönster som vilka 

grundantaganden som görs, huruvida förhöret är så allsidigt att olika förklaringar ges 
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möjlighet att framträda, huruvida information som kan vederlägga anmälningshypotesen 

ges möjlighet att framträda, vad man väljer att fråga om, vad man väljer att följa upp, vad 

man väljer att inte fråga om och att inte följa upp. Dessa strategiska frågor är givetvis i 

allmänhet mer avgörande än tekniken i enskilda frågor (och reaktioner) från 

förhörsledarens sida. Dock kan tekniken vid enskilda frågor ha avgörande betydelse och t 

ex kan förhörsartefakter (svar som uppkommer genom felaktig frågeteknik och ledtrådar) 

lätt uppkomma.  

 

Några exempel på icke godtagbar och för utfallet av förhöret möjligen avgörande 

frågeteknik i polisförhören med M är följande: 

 

1:a polisförhöret 

Sid. 7 

F: Nä. Vad är det för någonting som G har gjort, M? 

M: Han har pökat med mej. Om du vet vad det är? 

Förhörsledaren ställer här en förutsättande fråga (förutsätter att G gjort något).  

 

Sid. 8 

M: Han har gjort det, jag vet inte kanske... 

F: Kommer du ihåg var ni bodde då?  

Svaret syftar på att G "pökat" med M. Förhörsledaren missar här att följa upp den dubbla 

osäkerhetsmarkering ("jag vet inte", "kanske") som M gör. 

I stället byter förhörsledaren ämne, dvs. ignorerar vad M så tydligt säger. Om 

förhörsledaren följt upp här kunde förhöret möjligen tagit en annan vändning. Flickans 

uttalande kan vara en signal om att hennes uppgifter inte är verklighetsförankrade, en signal 

som förhörsledaren i så fall missar. Till exempel skulle flickan kunna ha blivit tillsagd att 

rapportera händelser som hon inte själv minns. Om hon varit med om sexuella övergrepp 

själv så är det svårt att förstå tillägget "jag vet inte kanske". En förhörsledare som varit 

förutsättningslös borde inte ha missat att följa upp här. Om flickans uttalande här betyder 

att uppgifterna är påhittade eller resultat av andras påverkan, vilket inte kan uteslutas, så 

kunde hela förhöret tagit en annan vändning om förhörsledaren följt upp förutsättningslöst i 

stället för att låsa upp förhöret vid sin egen förutsättning  att de påstådda övergreppen ägt 

rum.  

 

Strax efter den missade uppföljningen går förhörsledaren in med en förutsättande fråga på 

sid. 8. 

F: Vad är det han gör med dig då?  

Denna förutsättande fråga ignorerar problemet med det ovan återgivna 

dubbelt osäkerhetsmarkerade svaret från M. Denna fråga strax efter kan tjäna som en 

avgörande signal till M att F godtar hennes uppgifter som verklighetsförankrade och inte 

bryr sig om att M har signalerat "jag vet inte kanske", vilket kan vara ett uttryck för att M 

fantiserat eller påverkats utan verklighetsgrund.  

 

Lite längre ner på sid 8 kommer ytterligare en förutsättande fråga. 

F: Nä. Vad är det mer som G har gjort med dig? 

Förhörsledaren förutsätter här att G gjort något mer med M.  
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På sid 9 kommer en ytterligare uppföljningsmiss. 

M: Fast jag fråga honom och jag tyckte det var skönt men det tycker alla barnen.  

F: Mm. 

M: Har det vara mera barn här inne?  

M avger här ett märkligt uttalande ("men det tycker alla barnen") som inte jag begriper. En 

uppföljning av svaret kunde lett till något viktigt, t ex en förståelse av sexuella 

föreställningar och fantasier bland flickans kamrater.  

F svarar fullt rimligt på flickans fråga, men återkommer sedan inte till det 

avgivna svaret utan byter ämne.  

 

Sid 10 

Här finns en märklig sekvens om vad som skall ha hänt i tvättstugan. 

 

F: Vad har han gjort i tvättstugan?  

M: Han har sugit mej emellan bena. 

F: Har han sugit emellan benen? 

M: I tvättstugan. Tänk om det hade kommit någon? 

F: Ja. Fick du stå upp eller hur gjorde han då, låg du ner med...(ledande valfråga) 

M: Han sa att jag skulle lägga mej ner. (svarar i linje  med sista alternativet i den ledande 

valfrågan) 

F: På golvet? (ledande) 

M: Mm, på en filt - på en filt 

F: Ja 

M: Så sprutade han sånt där vitt äckligt 

I denna sekvens så ställs en ledande valfråga och barnet väljer det sista alternativet vilket 

enligt experiment är vanligast att människor väljer och det ligger närmast i medvetandet vid 

muntlig framställning. 

  

Det största frågetecknet är dock att händelseförloppet från att suga emellan benen över till 

att han sprutade vitt inte finns beskrivet. T ex bör G i någon mån ha tagit av sig, sannolikt 

ha onanerat själv eller flickan har onanerat honom (kanske möjligt med utlösning utan 

onani). Förhörsledaren följer inte upp denna centrala påstådda händelse utan förhöret 

övergår till en lång diskussion om lamporna i förhörsrummet m.m. På sid. 12  låter inte 

förhörsledaren M en gång till utan ledande frågor redogöra för händelseförloppet utan 

ställer i stället metodiskt olämpligt ett antal ledande frågor. Förhörsledaren förstör därmed 

möjligheten att reda ut om barnet har en rimlig sammanhängande berättelse eller inte. Att 

barnet enbart kunnat uppge ett par sexuella fragment utgör ingen berättelse.  

 

Sekvensen skapar misstanken att barnet här utan grund i någon verklig händelse i en 

tvättstuga för fram två stycken fragment (suga respektive spruta vitt; för övrigt inte 

ovanliga i pornografiska filmer), men barnet förmår inte att foga samman dem till ett 

rimligt händelseförlopp med mellanliggande skeenden och detaljer kring de två fragmenten.  

 

Följande sekvens relaterad till tvättstugehändelsen på sid. 12 är även den  

ägnad att inge skepsis. 

F: Hade han på sig några kläder själv då? 

M: Nä.  
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F: Ingenting? (kan uppfattas som att F vill ha ett annat svar) 

M: Jo, (gäsp) hand hade visst något på sig han också, inte här uppe men här nere, här 

(ändrar svaret, det nya svaret kan vara en förhörsartefakt; ter sig märkligt att G skall ha 

varit utan kläder däruppe men inte nere; OBS det vaga "något" - följs ej upp) 

F: Mm. Satt han eller stod han upp när du låg ner? (ledande valfråga som dessutom förbiser 

alternativet att G låg ner)  

M: Han - jag vet inte, kommer inte ihåg det. (kan ej rapportera minnesbild av G:s 

kroppsposition när han sprutade vitt) 

F: Du kommer inte ihåg det. Men du kommer ihåg att han sprutade vitt på dig? 

(förstärkande o ledande påstående; borde ha frågat vad M minns i stället)  

 

Sid 13 

F: ...Fick du ha kvar det här vita på magen länge eller torkade du bort det? (ledande 

valfråga som inte täcker alla alternativ) 

M: Nä, G torkade bort det? (svarar med det sist angivna alternativet) 

F: Jaha, vad använde han då? (förutsättande fråga, G behöver inte ha använt något) 

M: Ehm, smutstvätt. (nära tillhands liggande svar) 

 

"Ont i huvudet" 

Mitt på sid. 13 anger M plötsligt "ont i huvudet". Förhöret borde därmed ha avslutats. På 

sid. 33 uppger M på nytt att hon har ont i huvudet och att det är bak i nacken samt att "Jag 

fick ont i huvudet när jag kom in förut". Förhörsledaren fortsätter trots detta. På sid. 36 

påpekar flickan för tredje gången "Jag har ont i huvudet". Förhöret fortsätter något lite och 

avslutas på sid. 37. Det är inte vare sig sakligt eller etiskt acceptabelt att förhöra barn som 

har ont i huvudet.  

 

Sid 15 

Här anger M att G kommer in på nätterna och "lägger sig  hos mej".  

F: Mm. Kryper han ner under ditt täcke? (ledande) 

 

Sid 21-22 

Här kommer följande sekvens som belägger vad som händer vid press. 

F: Nä. Utan det  har bara hänt då i ditt rum på natten? 

M: Mm. (följer ledande frågan) 

F: Har han gjort någonting på dan då man - han har gjort det i tvättstugan på dan då? 

M: Mm. 

F: Och massagestaven på dan. Är det någon annan gång han har gjort det... 

M: Nä, på kvällen. 

F: på dan. Var det på kvällen. Mm. Men är det någon annan gång som han har gjort det när 

det varit mitt på dan? (maximeringsbeteende) 

M: Mm, många gånger.  

F: Det är det?  

M: Mm.  

F: Vad är det han har gjort då? 

M: Han har gjort mycket.  

F: Mm. Kan du berätta vad det är han har gjort? 

M: Det har jag berättat.  
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Från att två påstådda sexuella övergrepp inträffat dagtid (tvättstugan, massagestaven) så 

verkar uppgifterna ändras till att det är "många gånger" dagtid och den enda precisering 

som M då kan ge är att "Han har gjort mycket", dvs. M kan inte ge täckning för sitt 

påstående om "många gånger", vilket mycket möjligt är en förhörsartefakt utifrån 

förhörsledarens press om "någon annan gång ...mitt på dan".  

 

Sid 26 (M ritar) 

M:...Så har han haft den inne i - jag såg att den blev lång.  

Förhörsledaren följer inte upp "inne i" (jfr resultat av gynekologisk undersökning).  

--- 

F: Nä. Har han varit i rumpan på dig också? (ledande) 

M: Mm, det har han. (instämmer på ledande fråga) 

 

Sid 28 

F: Har du varit rädd för G någon gång M? (ledande, har ej nämnts av M) 

M: Ja. (instämmer på ledande fråga) 

 

Sid 29 

F: Mm. När du bodde tillsammans med G brukade han komma in till dig varje kväll? 

(ledande, maximeringsbeteende "varje") 

 

Sid 33 

Här följer förhörsledaren inte upp den indikation på kamratpåverkan i  

form av en "knullramsa" som M återger.  

 

Här finns även följande anmärkningsvärda sekvens: 

M: Ja, och jag har legat på honom. 

F: Har du också legat på honom? 

M: Mm.  

F: Ja. har du fått röra dig också när du legat på honom som han gör när han ligger på dig? 

(ledande, utgår från att flickan menar något sexuellt)  

M: Jag kommer inte ihåg det. (kan inte rapportera någon minnesbild) 

En möjlig skeptisk tolkning av denna sekvens är att flickan kan ha naturligt legat på sin 

styvfar vid något tillfälle och nu för in minnet av detta i förhöret. När förhörsledaren 

ledande försöker få svar i sexuell riktning, så finns inget sådant minne.  

 

 

Sid 34 

F: ...Och sen så har du fått slicka på hans snopp ett par gånger. (ledande) 

M: En eller två eller tre eller fyra eller fem. (märkligt svar; vid 7,5 års  

ålder bör M kunna  räkna till mer än fem)  

Förhörsledaren följer inte upp detta märkliga svar.  

--- 

På samma sida finns även följande sekvens: 

F: Mm. Har du känt om G:s snopp har varit hård eller mjuk då? (ledande valfråga) 

M: Var den mjuk. (väljer liksom i föregående exempel det sista alternativet) 

Att snoppen skall ha varit mjuk och inte hård inger även det någon skepsis. 
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Det finns anledning misstänka att svaret är en förhörsartefakt.  

 

På sid. 34 följer inte förhörsledaren upp när M uppger att någon på BUP (oklart om 

personal el barn) "sa så här till mig att det har varit flickor som har slickat på snoppar och 

har fått sånt där vitt slem i sig". Eftersom detta nämns i det första polisförhöret måste det ha 

inträffat före förhöret. Således en tänkbar påverkansfaktor som inte följs upp.  

 

Sid 35 

F: Har det hänt någon mer gång M, att han sprutat dig på magen? (ledande, 

maximeringsbeteende "mer") 

M: Mm. (vagt instämmande) 

F: Var har det varit någon mer stans än i tvättstugan? (följer upp) 

M: Jag kan inte förklara. (nu kan M inte konkretisera) 

F: Har det varit på V-vägen eller? (ledande, föreslår svar) 

M: Mm, kanske det, jag tror det. (instämmer vagt, osäkerhetsmarkerar) 

Här kan svaren misstänkas vara förhörsartefakter. 

 

Längre ner på sid. 35 finns följande märkliga sekvens. 

F: Vad var det som hände första gången? Vad gjorde G då? 

M: Det kommer jag inte ihåg för då var jag fyra år.  

F: Mm, men var det hemma hos en X?  

Om M inte kommer ihåg vad som hände går det knappast att hävda  

att något sexuellt övergrepp ägt rum och att det skulle vara "första gången". Förhörsledaren 

fortsätter dock att fråga som om det vore klart att ett sexuellt övergrepp ägt rum.  

 

Sid 36 

F: Sa du till när du kände att det gjorde ont? (förutsättande, M har ej sagt att det gjorde 

ont) 

--- 

Här på slutet söker förhörsledaren testa om det kan vara någon annan som har begått de 

påstådda sexuella övergreppen mot M. 

F: Utan det du har berättat för mig M 

M: Mm. 

F: Är det det som G har gjort med dig? 

M: Mm.  

F: Och det är inte någon annan då? 

M: Nä.  

Förhörsledaren utgår som det verkar här liksom tidigare från att de händelser som 

förhörsledaren själv i förhöret konstruerat ihop tillsammans med flickan har ägt rum. Testet 

gäller således inte om de ägt rum utan om det skulle kunna vara någon annan som begått de 

påstådda övergreppen.  

 

Utifrån de svagheter och osannolika inslag som finns i flickans uppgifter och utifrån hennes 

benägenhet att följa med på förhörsledarens ledtrådar så borde här på slutet, helst tidigare, 

frågan om huruvida M har konstruerat uppgifterna, på grundval av påverkan och utifrån den 

sexuella information hon har, kommit upp. 
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Det är inte sakligt godtagbart att som förhörsledaren här utan vidare förbise att flickans 

uppgifter kan utgöra resultat av förväntan, uttalad påverkan eller ett eventuellt försök att 

vara lojal mot modern, att få bort styvfadern eller att testa de vuxna m.fl. möjligheter. 

Förhöret avslutas utan att flickan någonstans har fått psykologiskt rimlig möjlighet att 

återta sina uppgifter. Detta borde i så fall helst skett i ett tidigt skede.  

 

I slutet av förhöret uttalar förhörsledaren ett stort antal ledande påståenden med referens till 

vad som tidigare skall ha sagts och flickan instämmer. Ur kontrollsynpunkt är detta givetvis 

en förkastlig teknik, jag brukar beteckna den som ledande bekräftelseteknik. En 

förhörsledare skall inte agera hjälpminne åt den förhörde och hjälpa till att stabilisera 

uppgifter. Om det som tidigare framkommit är felaktigt så kommer det att ytterligare läras 

in/befästas. Kontroll inom förhöret bör utföras genom att låta barnet en gång till berätta om 

händelser och se om den senare versionen stämmer nöjaktigt med den föregående. Sådan 

kontroll kan lämpligen ske i ett nytt förhör.  

 

Sammanfattningsvis är frågetekniken inte utredningsmetodiskt hållbar. En 

anmärkningsvärd uppföljningsmiss i början innebär osäkerhet om huruvida förhöret kunde 

fått ett helt annat utfall. Förhörets frågor ställs under förutsättningen att de påstådda 

sexuella övergreppen har ägt rum och någon annan förklaring ges inte möjlighet att 

framkomma. Mängder av frågetekniska misstag och många exempel på bristande 

uppföljning förekommer i det första polisförhöret. Förhörsledaren hjälper till att konstruera 

de uppgifter som formuleras och ett flertal svar kan misstänkas vara förhörsartefakter.  

 

Liknande kritik kan riktas mot det långt senare genomförda andra polisförhöret med M. 

Detta blir givetvis även beroende av de uppgifter som skapats i det första förhöret och faller 

ur tillförlitlighetssynpunkt om det första förhöret faller (det har samma förhörsledare och 

samma förutsättande och ledande inriktning på strategi och frågor). Jag kommer i några 

senare punkter även att beröra några innehållsliga frågor i förhörsmaterialet med M.  

 

7. Användning av teckningar 

Enligt de vetenskapliga uppgifter som finns (Friedrich et al, 1991) och erfarenheter från 

daghemspersonal så förekommer ett visst mått av sexuellt färgade teckningar hos barn. Att 

ett barn från en familj med en öppen attityd till sexualitet, t ex förekomst av nakenhet, 

skulle kunna rita sådana teckningar ter sig rimligt (Friedrich et al pekar på  samband mellan 

familjens attityd och förekomst av sexuella beteenden hos barn). Det finns givetvis ingen 

princip som säger att ett barns teckningar (eller vuxens för den delen) just genom att de 

finns skulle återge någon annan del av den nuvarande eller historiska verkligheten. Många 

barnteckningar, kanske merparten, återger inte verkliga situationer eller händelser. De kan 

representera fantasier, önskningar, påverkan från kamrater, påverkan från föräldrar, från 

pornografiska bilder eller filmer osv. eller representera en förväntan från en förhörsledare 

eller närstående vuxen. Om  ett barn har kännedom om sexuella positioner kan det rita 

teckningar med sådana oavsett om barnet självt varit med om sådana positioner eller inte 

tillsammans med andra barn eller vuxna. I detta fall synes det aktuella barnet ha omfattande 

kännedom om sexuella förhållanden och förekomsten av förväntningar kring vad flickan 

bör rita är väl belagd utanför och inom det aktuella polisförhöret (första polisförhöret med 

M), där teckningar har producerats. Det bör kanske även påpekas att teckningar precis som 

ord kan användas för att ljuga eller fabulera. Det är svårt att se att teckningarna i det här 
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aktuella fallet och med det påverkande sammanhanget skulle utgöra något tillskott av 

evidens.  

 

En annan sak är att teckningar i vissa sammanhang kan användas för att klargöra hur någon 

uppfattat något. Därav följer dock inte att de alltid återger verkligheten korrekt. Beträffande 

teckningar se även min bilaga 2, avsnitt 19. 

 

Sammanfattningsvis ger de i anslutning till första polisförhöret redovisade  

teckningarna inget tillskott av evidens utöver vad som sägs. Omständigheterna kring dem 

med förväntningar, förutsättande förhörsstrategi, felaktig frågeteknik etc. innebär risk för 

att de inte har med några inträffade sexuella händelser mellan M och G att göra.   

 

8. Avsaknad av tekniskt utredande 

Vid utredning av påstådda brott krävs stor noggrannhet. I detta fall föreligger en närmast 

total avsaknad av tekniskt utredande. De mest elementära uppgifter om de aktuella 

bostädernas och den aktuella tvättstugans rumsliga förhållanden saknas, t ex i form av 

ritningar och foton. Uppgifter saknas om sängars placeringar, om deras storlek och bärkraft 

(speciellt om det var en barnsäng). Uppgifter saknas om hörbarheten genom vissa väggar 

och dörrar och till och med möjligheten att kika i springor eller nyckelhål på de vuxnas 

sexualliv. Det har inte klarlagts vad för filt som skulle ha använts som underlag i 

tvättstugan. Existerar den? Exakt var på golvet placerades den? Uppgifter om tidsperioder 

för boende i respektive bostad saknas. 

  

De foton som nämns av styvfadern att M kan ha använt som förebild redovisas inte. 

Aktuella porrfilmer redovisas inte. Den aktuella massagestaven redovisas inte. Förteckning 

över TV-program med sexuellt innehåll som M har sett finns inte. Förteckning över 

kamrater som givit M sexuella informationer saknas. Rutiner kring barnets liv är 

otillräckligt klarlagda. Uppgifter om ekonomisk situation kring modern och mormodern 

saknas. Det enda av tekniskt utredande som redovisas är rättsintyget för barnet, dvs. den 

medicinska situationen har klarlagts.  

 

Sammanfattningsvis uppvisar den aktuella förundersökningen stora och icke godtagbara 

brister, eller grov underlåtenhet, vad gäller noggrannhet i mer tekniska (i vid mening) 

avseenden. Det är möjligt att omständigheter som kan leda till ifrågasättanden kring M:s 

uppgifter därmed inte upptäckts eller framkommit på ett systematiskt sätt.  

 

9. Sannolikhetsbedömning 

Det förekommer inslag i M:s uppgifter som kan te sig osannolika. Till dessa inslag hör att t 

ex G skulle ha kommit in till M på natten och legat med öppen dörr (bil 5, s 16) gentemot 

modern (exakt rumslig disposition har inte redovisats i förundersökningen). Ett annat inslag 

utgör i samband med den påstådda tvättstugehändelsen att någon skulle kunna ha kommit 

in i tvättstugan, när G slickade och sprutade vitt på M, som skall ha varit avklädd. 

Ytterligare ett inslag utgör att massagestavshändelsen (som kommenteras i separat punkt) 

innefattar att M hade en flickkamrat på besök samtidigt. En annan mer övergripande 

sannolikhetsfråga är hur sannolikt det är att en man med som det verkar ett tillfredsställande 

sexualliv med sambon varje dag skulle dessutom behöva gå in till sambons lilla dotter om 
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nätterna. Till detta kommer att det inte redovisas något om tidigare sexuell böjelse för barn 

rörande G.  

 

Det är möjligt att väga sannolikheterna kring ovanstående omständigheter mot 

sannolikheten för att M har påverkats av rådande sexuell information, sexuellt tal och 

moderns starka förväntanstryck under lång tid i riktning mot att barnet var offer för sexuella 

övergrepp från G:s sida. Vad gäller förväntanseffekter föreligger en solid vetenskaplig 

grund i hundratals studier sedan 1960-talet med Rosenthal som den ledande forskaren (se 

min bilaga 2, avsnitt 3) .  

 

Sammanfattningsvis bör det i ett sådant här fall vara viktigt att fundera 

över sannolikhetsförhållanden, även om sådana bedömningar bara kan göras genom grova 

uppskattningar.  

 

10. Händelsen med massagestaven 

Jag väljer här att återge och kommentera material kring händelsen med massagestaven. 

Denna kan genom att den är en av de tydligast angivna händelserna tjäna som 

åskådningsexempel vad gäller den ledande förhörstekniken och vad gäller att visa hur M 

följer med förhörsledarens ledtrådar, vilket leder till inre motsägelser i förhöret vid första 

förhörstillfället och till motsägelse mellan uppgifter från de två förhörstillfällena.  

 

Successiva versioner i första polisförhöret 

I det första polisförhöret redovisas händelsen med massagestaven på  sid. 17-20 (bil 5). Det 

är uppenbart dels att förhörsledaren ställer mängder med ledande frågor och dels att barnets 

utgångsberättelse avsevärt förändras och förses med tilläggsmoment allteftersom 

förhörsledaren ger ledtrådar. 

  

Till förutsättningarna verkar höra att flickan redan känner till massagestaven och vet vad 

den kan användas till, dvs. hon har avancerade sexuella informationer. Uppgifterna startar 

på sid. 17 med att M hävdar att G kommit och ville att hon skulle använda en massagestav 

då hon satt på toaletten.  

 

Längst ner på sid. 17 kommer följande förutsättande och ledande sekvens. 

F: Vad sa han då, när han kom in på toa? (förutsättande, M har inte tidigare 

sagt att G skulle ha sagt något, han kan enbart ha gett/visat henne staven) 

M: Han sa att jag skulle ha den. (obs det allmänna svaret) 

F: Vad skulle du ha den till då, berättade han det. (ledande att G angett vad M skall ha den 

till) 

M: Han sa att jag skulle ha den mellan bena. (först nu efter ett par ledande frågor kommer 

denna uppgift) 

F: Ja. Vad sa du då? (förutsätter att M sagt något) 

M: Att jag inte ville det.  

F: Var han kvar inne hos dig på toa då? 

F: Nä, han gick ut och satte sig.  

 

Därefter skall M ha gått ut från toa. G skall ha velat att hon skall komma och sätta sig, men 

M väljer att gå till kompisen S som finns i bostaden. Efter fråga från förhörsledaren nämner 
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M att hon gav massagestaven till G, som då skall ha använt den (framgår inte alls hur). G 

skall bara ha haft en morgonrock på sig.  

  

På sid. 19 görs ett tillägg med innebörden att G nu skall ha "tjatat" på M att använda 

massagestaven när hon satt på toa. M skall nu till slut ha blivit "arg" och sagt "okej då". 

Detta stämmer inte särskilt väl med sekvensen ovan, där G skall ha gått ut och satt sig, när 

M sagt att hon inte ville.  .  

 

På nedre halvan av sid. 19 kommer ytterligare ett tilläggsmoment.  

F: Mm. Och sen kommer du ut då? 

M: Nä, då ropar jag på G och säger att jag inte vill ha den mera.  

F: Ja.  

M: Men han säger jo.  

Denna transaktion mellan M och G med rop och jo-svar fanns inte 

i den tidigare beskrivningen.  

 

Längst ner på sid. 19 ställer förhörsledaren en ledande fråga som leder till en omfattande 

vidareutveckling och motsägelse av den inledande versionen, forts på sid. 20. 

F: Ja. Ser G någon gång när du använder den? (ledande) 

M: Mm. (vagt instämmande) 

F: Gör han det? 

M: Ja (ohörbart), använt vad? 

F: Den här massagestaven? 

M: Han såg, men han ville - så säger han alltid så hära, jo kom nu skall jag visa dej var det 

kittlas. (M verkar här mena att det förevarit flera tillfällen, då G demonstrerat 

massagestaven på henne??? Förut har M bara uppgivit att 

hon kände till massagestaven. OBS att M här följer F:s ledtråd att G skall 

ha sett när M använde massagestaven.) 

F: Ja. 

M: Du vet den lilla knoppen som sitter mellan bena, han - han slickar alltid på den, han 

satte massagestaven på den.  

F: Mm. Hur kände du det då? 

M: Och så - jag vet inte. (OBS att M här inte kan svara, vilket är naturligt om händelsen ej 

inträffat; OBS att M här säger "jag vet inte", i stället för det mer naturliga "kommer inte 

ihåg/minns inte"; kan vara en indikation på att M inte vet hur man kan känna vid 

användning av en massagestav, dvs. att någon sådan aldrig använts på henne vare sig av 

henne själv eller någon annan. ) 

F: Var det inne på toa han gjorde det då? (ledande, anger var; M har ej angett något rum) 

M: Mm. (vagt instämmande) 

 

På nedre delen av sid. 20 finns följande sekvens. 

F: Mm. Var det länge som han höll på och använde massagestaven mellan bena på dig inne 

på toa? (ledande) 

M: Vet jag inte. 

F: Var det en lång eller kort stund? (ignorerar svaret; ledande valfråga) 

M: En kort. (M väljer liksom i tidigare exempel det sista alternativet i valfrågan; OBS att 

M i svaret före sagt "vet jag inte") 
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--- 

F: Kommer du ihåg hur du kände det när han använde den emot dig? 

Om det kändes bra eller dåligt? (ledande valfråga med vaga alternativ) 

M: Jag kommer inte ihåg. (här gör förhörsledarens uttryck det naturligt för M att använda 

samma uttryck; svaret inger misstanken att händelsen inte inträffat)  

 

Version i det andra polisförhöret 

På sid. 56-58 avhandlas händelsen med massagestaven. Händelsen skall enligt 

beskrivningen ha startat på likartat sätt som uppgivits i det första polisförhöret. G kom in 

med en massagestav, när M satt på toaletten, och sa att hon skulle använda den.  

F: Vad händer där inne på toaletten? 

M: Han säjer att jag skall använda den och sen går han ut. 

F: Gör du det? 

M: Mm.  

F: Och han tittar inte på det då, eller...? (ger ledtråden "tittar inte", i första förhöret var 

ledtråden "ser") 

M: Nej. (svaret motsäger uppgiften i första förhöret att "Han såg" och att G demonstrerade 

staven på M) 

F: Nej, utan du använder den själv? 

M: Mm.  

--- 

F: Sa han hur du skulle använda den? (ledande) 

M: Ja, han sa att jag skulle stoppa den på slidan eller hålla däremot. (i första polisförhöret 

var det klitoris, inte slidan)  

F: Ja, och så gjorde du det.  

M: Mm. 

F: Mm, och då är inte G med. (ledande) 

M: Nej. ( M följer här F:s ledtråd och hamnar i motsägelse till första polisförhöret , där G 

till och med demonstrerat på M:s klitoris) 

F: Väntar han utanför eller ska du ropa när du är klar, eller... 

M: Han satt och tittade på porrfilm. (denna uppgift förekommer inte i det första 

polisförhöret)  

F: Jaha. Vad gör du sen med massagestaven då? 

M: Mm, jag lägger den på golvet medans jag torkar mej. (i det första polisförhöret lades 

den inte på golvet utan gavs till G, som använde den på sig själv) 

 

På sid. 58 kommer följande nya uppgift i anslutning till massagestavshändelsen. 

M: Jag skulle sitta med honom, men jag ville inte för jag ville vara med S. 

F: Mm. Du skulle sitta med honom, skulle ni prata eller...? 

M: Jag skulle dra på hans snopp medans han tittar på TV. Det var nog så, jag kan inte 

riktigt komma ihåg det var så längesen. Jag kan inte komma på detaljer riktigt. (OBS 

osäkerhetsmarkeringarna; detta skall alltså ha skett 

utöver massagestavshändelsen och tittande på porrfilm, när kamraten S var på besök)  

 

Sammanfattningsvis är den ledande förhörstekniken inte godtagbar och förhörsledaren 

underlåter helt att konfrontera M med motsägelserna inom och mellan förhören och 

underlåter att ifrågasätta uppgifterna/historien. Det är uppenbart av sekvenserna att M dels 
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låter sig ledas av förhörsledarens ledtrådar och dels hamnar i allvarliga motsägelser. Att G 

skulle ha ägnat sig åt massagestavsaktivitet eller porrfilmstittande eller att dra på G:s snopp 

med ett annat barn i bostaden är uppgifter som leder till skepsis.  

 

Att M här visats följa ledtrådar bör få konsekvenser för hur tillförlitligheten 

i allt material från M skall bedömas. Ledtrådar finns bevisligen i förhören och har 

säkerligen förekommit före förhören, t ex har modern själv angett ett antal ledtrådar som 

givits i form av uttalanden och förväntningar.  

 

En tolkningsmöjlighet som ligger nära tillhands är att M utifrån sin kännedom om 

massagestaven hittat på händelsen med massagestaven men inte tänkt på särskilt mycket 

mer än att G skall ha kommit in med massagestaven och velat att hon skulle använda den. 

M kan ha alltför liten sexuell kunskap för att kunna bygga upp en sannolik 

övergreppsberättelse kring massagestaven och underligheter uppkommer i svaren. Om en 

ursprunglig händelse saknas så gör det att M:s svar blir starkt beroende av förhörsledarens 

ledtrådar och av egna improvisationer i förhöret. Improvisationerna kan ses som resultat av 

förhörsledarens tydliga förväntan om att få mer material (maximeringsbeteende hos 

förhörsledaren) och leder till att M i en slags följsam additionsstrategi adderar den ena 

uppgiften till den andra: massagestav överlämnas, demonstrationer av massagestav på 

klitoris, även G använde den, porrfilm, dra på G:s snopp vid TV-tittande - de två sista 

uppgifterna läggs på först i det sista polisförhöret. M inser inte vid 7,5 års ålder att detta 

adderande plus kamratens närvaro leder till en osannolik beskrivning. Det här sagda är ett 

alternativt sätt att tolka materialet att jämföra med att tolka det som att det av M uttalade 

(vilka av de påstådda händelserna i så fall? tidiga el sena versionen?) faktiskt inträffat. Den 

senare tolkningen torde vara svårare att försvara, då den innebär att vissa egenskaper hos 

materialet såsom M:s följande av ledtrådar och förekomst av motsägelser ignoreras.  

 

11. Motsägelser och nya uppgifter i det andra polisförhöret 

Händelsen med massagestaven har fått tjäna som analysexempel ovan. I denna syns 

mönstret att det uppkommer motsägelser och nya uppgifter genom det  

andra polisförhöret. Detta är fallet även med ett antal andra påstådda händelser, som jag 

avstår från att här gå igenom lika detaljerat. I och med att polisförhören med sin ensidiga 

strategi och ledande frågeteknik inte kan anses sakligt godtagbara finns knappast någon 

större anledning att lägga ner arbete på detaljanalys av stora delar av materialet. 

Målsäganden har inte i det andra polisförhöret konfronterats med de motsägelser som 

uppkommer och ifrågasättanden av om uppgifterna är sanna har inte skett. Jag kan som 

exempel på andra motsägelser och nytt material utöver massagestavshändelsen mer 

summariskt nämna följande exempel. 

 

- i 1:a förhöret beskriver M den påstådda händelsen hemma hos  

Johan på följande sätt: 

M: Han slickar mej emellan benen och så sen så tvingar han mej att jag ska slicka på hans 

penis. 

I det 2:a förhöret säger M om samma händelse följande: 

M: Eh, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kommer ihåg att han låg över mej 

och så, så sa han att jag inte fick säja det till någon.  

--- 
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M: Nej inte riktigt, det var nog bara det som hände den gången, tror jag. 

F: Ja. Du vet inte vad han gör med dej, då? Om han gör något mer än att han lägger sej på 

dej? 

M: Nej. 

 

Samma händelse beskrivs således helt olika vid de två tidpunkterna. Trots att 

förhörsledaren frågar kan M inte minnas det som hon i första förhöret uppger har hänt. Det 

kan påpekas att om en händelse inte inträffat så blir det svårare att minnas den vid ett 

senare förhör - det är lättare att tappa bort vad man tidigare enbart sagt än att tappa bort 

bilden av en inträffad händelse. 

 

- i det 2:a förhöret finns en ny slags händelse där M skulle uppträda sexigt  

(sid. 48) som framgår av följande: 

M: Så skulle jag leka att jag var hans så där, eh, jag skulle gå så där sexigt mot honom så 

eller så och så låg han där och väntade och slickade sig runt munnen och så.  

 

I det 2:a förhöret finns följande sekvens, där M följer med förhörsledarens  

ledtrådar i båda frågorna: 

F: Mm. Tror du det fanns tillfällen då du bara lekte detta att du var hora och skulle gå sexigt 

och så och G tittade på dej? (ledande, det är även förhörsledaren som i förhöret har fört in 

ordet "hora", inte M) 

M: Mm.  

F: Och ni gjorde ingenting annat då? (frågan kan leda till att M uppfattar att mer material 

önskas) 

M: Nej. Jag skulle ställa mej på alla fyra och så skulle han ha snoppen mellan mina skinkor. 

(svarar först nej, men ändrar sig och ger en beskrivning av ett slags sexuell händelse; 

svaret är nytt och kan vara förhörsartefakt) 

 

- i det 2:a förhöret finns följande logiskt underliga sekvens (sid. 47). 

F: Mm. Kommer du ihåg liksom om du hade kläder på dej? 

M: Nej.  

F: Var du naken? (ledande) 

M: Ja. (instämmer; kan vara förhörsartefakt)  

 

- i det 2:a förhöret uppkommer ett hot-och rädsle-tema med att G skulle använda moderns 

astmaspray, t ex i följande sekvenser (sid. 48, 51). 

F: Och så säger han att du inte får säga det till någon? 

M: Mm, att fall jag skulle göra det skulle han ta mammas astmaspray och så. Såna grejer. 

---  

F: Hotade han också dom andra gångerna med att han skulle ta mammas astmaspray, eller? 

(ledande, maximeringsbeteende) 

M: Eh, ja. (instämmande svar på ledande fråga) 

 

I det 1:a förhöret förekommer inte alls detta hot-tema med astmaspray och det ter sig föga 

troligt att en sådan påtaglig sak som konkreta upprepade hot inte skulle ha framkommit i 

det första förhöret eller hos BUP (i förhören med BUP-psykologen nämns inget heller). 

Däremot finns i det 1:a förhöret ett starkt tema att M själv varit intresserad och velat få till 
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stånd en del av de sexuella händelserna. Detta tema att vilja själv finns mer svagt i det 2:a 

förhöret. Det finns även en motsägelse inom det 2:a förhöret när M samtidigt med hot- och 

rädsletemat på sid. 52 kategoriskt hävdar följande: 

M: Mm, han var aldrig liksom sträng eller hård.  

 

 - i det 2:a förhöret uppges att kompisen L skulle ha sett hur G kysste M och stoppade in 

handen under täcket. Enligt motsvarande version i 1:a förhöret skulle det ha varit en 

tungkyss och inget har i detta förhör sagts om att handen stoppats under täcket.  

 

- i det 2:a förhöret uppges på sid. 65 att G skall ha försökt ta M "mellan bena när mamma 

låg och sov mittemellan". Denna händelse finns inte med i det 1:a förhöret. Tvärtom 

förnekar M där att något skulle ha hänt då hon låg med modern och styvfadern i sängen.  

 

- i det 2:a förhöret sid. 77 finns följande anmärkningsvärda sekvens. 

F: Ja. Hon (BUP-psykologen) sa att något om du sett att G hade onanerat eller dragit sin 

snopp så fram och tillbaka och han hade haft ett av hans barn hade suttit bredvid honom? 

Kommer du ihåg det? (ledande bekräftelseteknik) 

M: Mm, har jag sagt det? (kan inte bekräfta) 

 

Det framgår av skriftlig anmälan från BUP xxxxxx (FU bil 2, sid. 5) följande: 

"M berättar också utanför psykologobservationerna att hon sett att G onanerat bredvid ett 

av sina barn, en son, när de satt i en soffa. Sa till pojken att det var skönt." 

Denna händelse har inte framkommit i det första förhöret och M kan inte, som framgått 

ovan, bekräfta händelsen i det andra förhöret, när förhörsledaren ledande konfronterar 

henne med uppgiften. Detta leder till misstanke om att M har hittat på uppgiften när hon  

var på BUP och sedan inte minns uppgiften.  

 

- i det 2:a förhöret sid. 79 finns följande anmärkningsvärda sekvens. 

F: ....Det står nånting om att från (ohörbart) i X-köping att du kanske skulle ha fantiserat 

om att hade sex med mamma eller nånting sånt här, kan du komma ihåg det? Om du skulle 

ha sagt det hos Pernilla (BUP-psykologen)? 

M: Nej, det är inget jag kan komma ihåg. 

 

Sammanfattningsvis så innebär även de anförda förändringarna i svar och motsägelserna 

mellan svar relativt omfattande hot mot tillförlitligheten. En sådan här motsägelsefull 

svarsbild kan uppkomma genom att det inte inträffat några övergreppshändelser och 

därmed inga ursprungliga minnesbilder. Ett barn kan då dels improvisera svar och låta sig 

ledas av ledtrådar samt få svårt att minnas vad det tidigare uppgivit. Det bör även påpekas 

att psykologbesök skett ett flertal gånger efter det första polisförhöret (åtminstone 13/4, 

18/4 och 25/4 0000 samt 10/1 och 15/1 0001; 16/1 0002 uppger psykologen att behandling 

skall ske med 1 gång per vecka), vilket kan ha inneburit påverkan och konstruktion av 

uppgifter och kan ge som effekt tillägg av ytterligare händelser och tillkomst av teman, t.ex. 

det tillkomna hot-temat. 

 

Några mindre förändringar och minnesbortfall bör kunna tolereras, men här rör det sig om 

många förändringar, motsägelser och tillägg av ett flertal ej tidigare påstådda händelser 

efter lång tid (4,5 år efter det första förhöret). Det mest grundläggande och allvarliga hotet 
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mot tillförlitligheten är dock här den ensidiga förhörsstrategin och den ledande 

frågetekniken.  

 

12. Osäkerhetsmarkeringar 

Det bör påpekas att det i förhörsmaterialet förekommer en del osäkerhetsmarkeringar från 

M:s sida. Exempelvis: "Eh, jag kommer inte riktigt ihåg" (sid. 46), "det var nog så, jag kan 

inte riktigt komma ihåg" (sid. 58), "jag tror det" (sid. 63, sid. 64), "han var nog naken" (sid. 

68).  

 

En av de mer anmärkningsvärda osäkerhetsmarkerande sekvenserna är följande (sid. 32 i 

första förhöret). 

 

F: Hur har det känts för dig M, när G har gjort så här emot dig? (förutsättande fråga) 

M: Vadå känt?  

F: Hur har du känt dig, inom dig M? 

M: Jag vet inte faktiskt.  

 

Att M här så nära i tiden som det första förhöret inte verkar ha uppfattat känslor hos sig 

själv eller kan ange några känslor kan innebära att de påstådda händelserna inte har 

inträffat. Det kan möjligen finnas andra tolkningar av M:s svar.  

 

Några förekomster av osäkerhetsmarkeringar torde vara ett naturligt inslag  

vid erinringar av inträffade händelser, vilket sammanhänger med begränsningar i den 

mänskliga iakttagelseförmågan och minneskapaciteten. Samtidigt kan inte just de uppgifter 

som osäkerhetsmarkeras bedömas som säkra/tillförlitliga. Poängen  med 

osäkerhetsmarkeringar i vårt språk är att använda dem för att ange bristande tillförlitlighet. 

Det vore logiskt orimligt att tillskriva tillförlitlighet när den förhörde själv anger att 

uppgifter är otillförlitliga. Det kan även vara ägnat att inge någon skepsis när sådant som en 

person borde kunna svara på osäkerhetsmarkeras - detta används i vardagslivet inte sällan 

som en indikation på lögn. Det bör även allmänt påpekas att osäkerhetsmarkering kan vara 

en strategi vid påhittade berättelser för att inte bli beslagen med att lämna felaktiga eller 

omöjliga svar. Osäkerhetsmarkeringar kan således ha olika funktion beroende på om en 

berättelse är sann eller påhittad. I det ena fallet handlar det om att uppriktigt ange 

otillförlitlighet som uppgiftslämnaren anser finns. I det andra fallet handlar det om att dölja 

att uppgifterna är påhittade med hjälp av osäkerhetsmarkeringar eller att ange osäkerhet när 

man inte kan ange hur den påhittade berättelsen skall se ut. Det kan även vara så att en 

skicklig lögnare förser en osann berättelse med ett för sanna berättelser naturligt mått av 

osäkerhetsmarkeringar för att öka trovärdigheten.   

 

13. Uppgifter från BUP 

Det anges i dokumenten att M varit på BUP för samtal två gånger före det första 

polisförhöret (2/4 respektive 6/4 0000) och det finns fem datum som avser tiden efter det 

första polisförhöret, men före det andra polisförhöret (13/4, 18/4 och 25/4  0000; 10/1 och 

15/1  0001). Totalt har således 7 besök hos BUP nämnts. Enbart för de två sista tillfällena 

0001 finns några BUP-anteckningar redovisade. Av i förundersökningen redovisat 

polisförhör xxxxxx med BUP-psykologen Pernilla Persson framgår att hon skall ha haft M 

för psykologobservation vid 4 tillfällen. Vem som skulle ha träffat M övriga tre tillfällen 
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framgår inte. Vidare framgår att M skall komma 1 gång per vecka under en längre period 

för behandling.  

 

Det är enbart anteckningar härrörande från de två tillfällena 0001 som redovisas. I 

polisförhöret 0002 lämnar psykologen långt efter i tiden uppgifter som inte är relaterade till 

daterade besök.  

 

Dokumentationen är således inte godtagbar. Möjligheterna att kontrollera påverkan i form 

av t ex urval av frågor samt förutsättande och ledande frågor från BUP:s personal saknas. 

Typiskt för detta slag av material är att det inte (utom i något fragment) går att utläsa vilka 

påståenden/frågor som ställts och hur de ställts. Det saknas även något slag av  

sakligt godtagbar utredning från psykologens sida i frågan om de påstådda sexuella 

övergreppen ägt rum eller inte. Det saknas helt indikation i materialet på att psykologen 

skulle ha övervägt och sökt pröva någon alternativ förklaring, t ex att flickans uppgifter är 

ett resultat av översexualisering som skulle kunna ta sig uttryck i sådana uppgifter som 

flickan berättar. 

  

Den metod att "tycka det är trovärdigt"/"trovärdigt intryck" som antyds i förhöret saknar 

helt vetenskaplig grund (se min bilaga 2, avsnitt 2). Forskning av Ceci och andra har visat 

hur psykologer och andra professionella i stor utsträckning låtit sig luras att tro på 

fantasifulla berättelser från barn. Forskning har även visat att professionella i hög grad 

begår felet att bedöma falska berättelser om sexuella övergrepp som sanna, men begår få fel 

i den andra riktningen.  

 

De kriterier som framskymtar i förhöret med psykologen saknar vetenskapligt stöd (och 

psykologen har inte ens försökt anföra något vetenskapligt stöd). 

1. "hoppa lite emellan situationer"; det finns inget vetenskapligt stöd för att 

detta i högre grad skulle utmärka sanna berättelser än påhittade. 

2. "ritar"; det finns inget vetenskapligt stöd för att detta i högre grad skulle 

utmärka sanna berättelser än påhittade.  

3. "väldigt detaljerat". Från forskning vet vi att en del sanna berättelser är detaljerade, men 

vi vet också att en del falska berättelser är detaljerade och att just detaljrikedom kan 

användas som ett sätt att övertyga (se Vrij, 2000). Vilka sannolikheter som gäller för 

falskhet respektive sanning i detaljerade berättelser i detta slag av mål finns inga uppgifter 

om. Dessutom är det en rätt vag, subjektiv bedömning att beteckna uppgifter som "väldigt 

detaljerat".  

4. "känner mej illamående", "att man blir påverkad av det"; det finns inget 

vetenskapligt stöd för detta kriterium på att uppgifter är sanna och resonemanget innebär 

dessutom ett grundläggande logiskt tankefel. Uppgiften avser en egenskap hos psykologen, 

inte hos sakförhållandena kring flickan. Det är inte psykologens känsloreaktioner som skall 

utredas. Även falska uppgifter kan väcka känsloreaktioner om mottagaren tror på dem.  

 

Det kan anmärkas att psykologen inte verkar ha haft tillgång till material från eller samtal 

med vare sig modern eller den anklagade styvfadern innan dessa minst sagt oprofessionella 

uttalanden om trovärdighet görs. Uttalandena görs således utan att psykologen har 

kännedom om familjesituationen och den översexualisering hos flickan och de starka 

föregående förväntningar hos modern som det övriga materialet indikerar.  
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Sammanfattningsvis utmärks BUP:s uppgifter av bristande dokumentation, bristande 

utredningsmetodik (alternativ övervägs och söks inte), bristande allsidighet, bristande 

vetenskaplig grund och starkt subjektiva resonemang. Kriterier på sanning som saknar 

vetenskaplig grund anges. Det kan även anmärkas att man bör skilja på utredning och 

behandling - dessa har olika syften, olika krav på säkerställande av uppgifter och innebär 

olika roller för personalen.  

 

14. Samtalsminne 

Det förekommer på åtskilliga ställen i förhörsmaterialen med flickan, modern och 

styvfadern och även i BUP-materialet påstådda samtalsminnen.  

 

Sådana minnen är mycket sårbara och forskning anger att de är behäftade med stora 

bortfall, förändringar, minnesfel, felaktiga tillägg och även förväxlingar av källa (vem som 

sagt vad). Se något utförligare kring detta i min bilaga 2, avsnitt 5 och 6. Det är även så att 

många slag av enklare yttranden inte är särskilt svåra att hitta på eller imitera från någon 

annan.  

 

15. Barns sexualitet 

Även om forskningen kring barns sexualitet är sparsam, så är det känt att  

det kan förekomma sexuella beteenden och fantasier hos små barn, även fantasier som 

inbegriper sexuella transaktioner med vuxna. Se något utförligare kring detta i min bilaga 2, 

avsnitt 8. Ur forskningens synpunkt är det således en möjlighet att det som M berättar är 

påhittat och speciellt som mycken sexuell information och mycket sexuellt tal och 

förväntningar förekommit kring M före det att hon uttalar påståenden om sexuella 

övergrepp.  

 

16. Psykologiska symtom och behandling 

Symtom kan inte anföras som bevis för påstådda sexuella övergrepp av den enkla logiska 

och psykologiska grunden att symtom kan uppkomma av flera orsaker och genom 

samverkande orsaker. Exempelvis kan symtomet ha funnits före de påstådda övergreppen, 

det kan ha uppkommit genom andra faktorer i familjesituationen (t ex dåliga relationer, 

konflikter), det kan ha uppkommit på grund av andra faktorer efter övergreppen, det kan ha 

uppkommit genom självsuggestion, genom omgivningens förväntanstryck, genom de 

påfrestningar som utredande och rättslig hantering kan innebära, genom suggestioner i 

behandling eller genom felaktig behandling. Tyvärr kan behandling, speciellt om den sker 

från fel utgångspunkter (t ex att ett barn som varit utsatt inte varit det) eller med olämpliga 

metoder ge upphov till symtom. För en något utförligare framställning kring symtoms 

betydelse hänvisas till min bilaga 2, avsnitt 17. Det kan således vara svårt, även vid 

säkerställda sexuella övergrepp, att säkerställa att ett visst symtom härrör från just 

övergreppen.  

 

I detta fall framkommer knappast något om symtom i polisförhören med flickan och 

symtom vid sexuella övergrepp avklingar normalt med tiden (se Kendall-Tackett et al, 

1993). I målet förekommer ett psykoterapeututlåtande 0005-12-12 där psykologen Sven 

Svensson hävdar dels allmänna förhållanden kring traumatisering utan att ange 

vetenskapligt stöd, dels relativt allmänt hävdar förekomst av symtom hos flickan M. Det är 
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svårt att se hur Svensson kan sakligt hänföra flickans påstådda "typ-2 traumatisering" till 

just sexuella övergrepp. Svensson nämner själv bl.a. psykiska övergrepp, familjevåld och 

missbruk bland möjliga uppkomstgrunder. Några symtomutredningar med redovisad 

symtomutveckling och övervägande av alternativa uppkomstgrunder framläggs inte i detta 

papper och verkar inte ha genomförts. Det Svensson nämner behöver inte vara resultat av 

inträffade sexuella övergrepp utan kan vara kopplat till andra uppkomstprocesser såsom 

traumatiska upplevelser (våld, missbruk, gräl etc.) i den konfliktfyllda familjen, 

kamratrelationer, suggestioner från omgivningen (inkl Svensson själv) osv. Under de 5-6 år 

som förflutit sedan de påstådda övergreppen upphörde kan mycket, t ex traumatiska 

händelser eller pressande förhållanden, ha förekommit kring flickan, något som inte 

klarläggs i Svenssons papper.  

 

Om flickan vid denna tidpunkt i december 0005 har symtom så låter inte dessa sig på något 

enkelt intuitivt sätt relateras till de påstådda övergreppen 0000 och tidigare utan att man ens 

anstränger sig att utreda uppkomst och förlopp per symtom.  

 

Vad gäller frågan om långtidsbehandling för M, som tydligen påbörjats, så finns föga 

vetenskapligt stöd för behandling av barn som utsatts för sexuella övergrepp och minst stöd 

finns just för långtidsbehandling (flera år). Den stora mängden av behandlingsansatser som 

förekommit har legat inom några tiotal gånger och tidslängden ett halvår och 

långtidsbehandlingar utgör en mycket liten andel. Det har varit svårt (liksom vid mycken 

annan behandling) att bevisa positiva effekter. I beaktande av det svaga sakläget både vad 

gäller frågan huruvida sexuella övergrepp ägt rum och frågan om det är meningsfullt med 

långtidsbehandling, så finns anledning ställa sig skeptisk till kategoriska påståenden om 

behov av just långtidsbehandling. För en utförligare framställning kring behandling av 

sexuella övergrepp hänvisas till en översikt från socialstyrelsen (Svedin, 2000). Svensson 

hävdar att "Behandling av patienter utsatta för incest pågår vanligtvis under intervallet 3 

år till 7 år". Det är möjligt det är så i den lokala organisation i vilken Svensson verkar, men 

Svedins rapport visar klart att så långa behandlingsinsatser i behandlingsprogram vad gäller 

sexuellt utsatta barn är  ovanliga. Det kan för övrigt te sig tveksamt att det är just den 

organisation som utför och får intäkter för den aktuella behandlingen som avger uttalanden 

om behovet och den lämpliga omfattningen av behandlingen och dessutom utan stöd av en 

hållbar utredning i frågan om övergrepp ägt rum.  

 

Den möjligheten att flickan M idag behöver behandling eller stöd kring annat än de 

påstådda sexuella övergreppen är en öppen fråga.  

Om de påstådda övergreppen inte ägt rum skulle hon t ex kunna tänkas behöva hjälp att ta 

sig ur en genom miljön uppkommen översexualisering, att ta sig ur en falsk offeridentitet 

eller hon kan behöva hjälp med andra traumatiska familjehändelser. Det ter sig tveksamt ur 

etisk synpunkt att bedriva behandling på grundval av antaganden.  

 

17. Frågan om "argumentum ad hominem" (personargument) 

Det finns i anslutning till detta fall skäl att peka på risken för ologiskt tillgripande av 

personargument eller "knölargument" (Westberg,1992).  Resonemangsschemat är att 

eftersom X är en knöl, så har X nog även begått det aktuella brottet. I detta fall har den 

misstänkte G supit, knarkat och slagit kvinnor, vilket han medgett. Därav följer inte logiskt 
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att han har begått de sexuella övergrepp han misstänks för. Detta måste avgöras på annat 

sätt än med personargument.  

 

Sammanfattande bedömning 
Den dokumenterade utredningsmetodiken har påvisats vara sakligt icke godtagbar och leder 

till otillförlitlighet. Bristerna vad gäller förhörsstrategier, frågeteknik och noggrannhet i 

utredande är omfattande och allvarliga - förundersökningen är partisk och ofullständig. 

Dessutom kan konstateras att det förekommit omfattande sexuell inlärning i familjemiljön, 

att modern riktat ett starkt förväntanstryck mot flickan av innebörden att hon var offer för 

sexuella övergrepp samt att allvarliga motsägelser och osannolika omständigheter 

förekommer i de uppgifter som målsäganden lämnat i förhören.  

 

På grundval av de anförda omständigheterna bedöms utifrån kritisk-vetenskapliga, 

källkritiska krav de centrala utsagorna från målsäganden om sexuella övergrepp som 

otillförlitliga. De kan ha uppkommit genom omgivningens påverkan före och mellan 

förhören och genom de som påvisats förutsättande och ledande förhören.  

 

Efterskrift 

Flickan hördes i hovrätten och gav, såvitt en av domarna uttalade vid min närvaro, ett  

trovärdigt intryck.  Hovrätten avgav fällande dom, men påtog sig ändå att fullt ut stå 

kostnaden för mitt sakkunnigyttrande, vilket inte är brukligt.  

 

Oavsett vad som faktiskt inträffat i frågan om sexuella övergrepp, så kan konstateras att 

utredningsmetodiken var behäftad med svårartade brister. Detta bör kunna ge lärdomar.   

 

Tankefel: en summering 

Följande tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 2010) kan konstateras eller antyds. 

Bakom metodfel finns tankefel. Beteckningarna kan stå för samma fenomen eller 

överlappa. 

 

- alternativa hypoteser ignoreras 

 

- avbrytandefel gentemot det förhörda barnet 

 

- bristande allsidighet 

 

- döljande av samtalsinnehåll (BUP) 

 

- ensidigt bekräftelsesökande 

 

- förutsättande, ledande m.fl. felaktigt utformade frågor ställs 

 

- förväntanseffekt övervägs inte 

   

- godtyckliga sanningskriterier anförs av psykolog 

 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning 
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- noggrannhetsfel, t.ex. vad gäller att säkerställa och dokumentera viktiga utsagor 

 

- osäkerhetsmarkering ignoreras av förhörsledaren 

 

- partiskhet i den familjekonflikt som råder; partiskhet vad gäller ifrågasättande av 

uppgifter från styvfadern men inte från modern och dottern 

 

- rumsliga förhållanden ignoreras i polisutredningen 

 

- sanningsfrågan ignoreras i förhör med barnet, dvs. det diskuteras inte inledningsvis med 

barnet vikten av att tala sanning och vikten av att barnet anger  när det inte förstår, inte vet 

eller  inte minns. 

 

- symtom”bevisning” anförs, vilket inte är hållbart och särskilt inte som det finns möjliga 

alternativa orsaker redovisade i materialet  

(svåra uppväxt- och familjeförhållanden med missbruk etc.)  

 

- symtomutredningar för symtoms utveckling över tid saknas 

 

- systematisk replikering iakttas ej för styvfadern vad gäller moderns och dotterns 

påståenden 

 

- teckningar anförs utan att  ha något sakligt värde utöver vad som sagts; en teckning kan 

sakna motsvarigheter i något som inträffat eller ha sådana och kan ev. användas för 

klargörande.  

 

- tekniskt och lokalmässigt utredande ignoreras 

 

- uppföljningsmissar, dvs. på ett flertal ställen följer utredaren inte upp viktiga uppgifter  

 

- övertygelsefixering hos utredaren. 
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