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Sammanfattning.  Syftet är att granska utredningsmetodiken, inkl. tolkningsmöjligheterna, i 

ett utredningsmaterial från främst socialtjänsten och gällande misstankar om att en 4-årig 

flicka utsatts för misshandel och sexuella övergrepp av moderns sambo. Det kan konstateras 

att socialtjänsten använt sig av starkt påverkande arbetssätt och ignorerat mängder av 

felkällor. Avslutningsvis summeras konstaterade eller antydda tankefel. 

 

Bakgrund 

Advokat AA  har den 20 aug 0001 gett mig i uppdrag att 

granska ett dokumentmaterial kring barnet NN, drygt 4 år, som misstänks ha varit utsatt för  

sexuella övergrepp och för att ha blivit misshandlad av modern och hennes sambo. 

Frågeställningarna som angetts är oavkortade följande: 

”1) Är det sannolikt att N har blivit utsatt för sexuella övergrepp av min klient (modern) 

MO:s sambo SP och misshandlad av MO vilket omsorgsnämnden i X  kommun samt 

familjehemmet anser? 

2) Eller, är det  mer sannolikt att det är N:s familjehem med omgivning och socialtjänstens 

handläggare som påverkat N till det som hon påstås säga? 

3)Eller, finns det annan förklaring till det som N påstås sagt/säger.” 

 

Även om begreppet sannolikhet kan ha en funktion att fylla i språket, så är det som påtalats av 

vetenskapsteoretiker och filosofer (t.ex. Popper, 1959 och Oxenstierna, 1983) mycket 

problematiskt. Det finns även undersökningar (och en stor mängd bedömningar av 

universitetsstuderande, insamlade av mig, som klart pekar på  att bedömare lägger in mycket 

olika grad av säkerhet i en term som ”sannolikt” (t.ex. kan någon nöja sig med 10-20% 

sannolikhet medan en annan kräver 80-100%. Det är även viktigt att skilja på objektiva, 

statistiska sannolikheter, som skall bli desamma oavsett vem som korrekt utför kalkylen, och 

på subjektiva sannolikheter som kan bli mycket olika beroende på faktorer hos bedömaren. I 

båda fallen föreligger ofta källkritisk problematik vad gäller de uppgifter som utgör underlag 

för en objektiv eller en subjektiv sannolikhetsbedömning.  

 

De tre ovan angivna frågeställningarna kan enligt min bedömning reduceras till en enda, 

nämligen vilka tolkningshypoteser (mer populär term är ”tolkningar”) som är tänkbara och 

vad som är stödevidens respektive motevidens. Anförda evidens skall då granskas källkritiskt.  

Därigenom kan problemen rörande sannolikhetsbedömningar reduceras i mina bedömningar i 

detta yttrande.  
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Material 

Som underlag för mitt yttrande har jag erhållit ett antal dokument (benämnda bilaga 1 t.o.m. 

bilaga 22, dock har bil. 10 ej bifogats). Typen av innehåll kommer att framgå i den följande 

källkritiska granskningen. Materialet har i DiVA-versionen avidentifierats.  

 

Den sakkunniges arbetssätt 

 Jag gör först en källkritisk granskning i form av ett antal anmärkningar rörande de material 

jag haft tillgång till. Därefter diskuteras de två tolkningshypoteser som materialet i första hand 

ger grund för. Jag söker undvika frågeställningar som inte bedöms ha med uppdraget att göra. 

Jag gör inte anspråk på att kunna bedöma om övergrepp skett och i så fall av vilket slag och 

av vem. Däremot gör jag kritisk-vetenskapligt grundade uttalanden om innehållet i 

dokumenten.  

 

Mitt arbete utgår från det befintliga materialet och det skulle t.ex. kunna finnas 

omständigheter som inte redovisas i detta eller som är okända. Fler hypoteser kan alltså vara 

tänkbara men svåra att ges en uppkomstgrund i materialet. De skulle mer ses som teoretiska 

möjligheter., t.ex. hypoteser om drömpåverkan, hämnd eller att barnet agerar strategiskt för 

att få vara kvar i den påstått ”trygga miljön”. Stöd för sådana mer dolda omständigheter är 

dock svårt att finna. Det kan dock ligga nära tillhands att misstänka att socialtjänsten utifrån 

rådande konflikt (min tolkning av aktanteckningarna) söker överdrivet finna och skapa 

evidens gentemot modern och styvpappan – en sådan intention är förstås inget som öppet 

skulle skrivas in i aktanteckningarna. Därmed vore det vanskligt att söka grunda en sådan 

hypotes i materialet. Jag begränsar här granskningen till en alternativ hypotes – 

påverkanshypotesen som även anges i uppdraget.  

 

Källkritiska anmärkningar 

Jag går i det följande fram bilaga för bilaga. Mycket  material upprepas på olika sätt. Jag har 

försökt vara sparsam med att upprepa sådant jag sagt tidigare om samma eller tidigare bilagor.  

 

Bilaga 1: Socialtjänstens aktanteckningar  000726 – 000728 

Den 27 juli rapporterar familjehemsmamman FM bl.a. följande till socialtjänsten efter barnets 

första natt i familjehemmet. : 

 

”FM uppmärksammade även att det var medskickat två blöta trosor varav ett av dem hade 

två blodiga fläckar i det bakre tygstycket. Fläckarna är 1,5 cm stora.   

N har uppgivit att hon varit med pappa i husvagnen i Y som ligger i X kommun. 

N förklarar blodfläckarna som att pappa rivit henne. På fråga om när detta har skett och var 

pappa rev henne så svarar hon både fram och bak men förklarar at det är något som hon inte 

ska prata om. På fråga om vem som har sagt att hon inte får prata om detta säger hon att det 

är mamma och pappa SP. På fråga om hur hon blivit riven säger hon att SP stoppat in en  

´ögonpenna´  samt fingrar in i rumpan.” 

 

Att det skulle röra sig om blodfläckar bestyrks inte av vad som senare framkommer. Det är 

här så att familjehemsmamman, därtill uppmanad av socialtjänstens avdchef ställt flera och 

upprepade frågor till N med anledning av fläckarna. Det är oklart om barnet då vetat hur 

fläckarna uppstått. Som forskning kring ställande av även obegripliga frågor till barn visat så 

försöker barn svara. Socialpsykologen Asplund (1987) införde begreppet ”social 

responsivitet” gällande både vuxna och barn. Vi försöker svara när någon tilltalar oss.  Det 

har i forskningslitteratur upprepat påtalats att barn har en tendens att söka svara sådant som de 

tror en vuxen vill höra. Barnet uppger här att biologiska pappan har haft henne i husvagn 
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(vilket antagligen är korrekt) och att han har ”rivit” henne. Det kan vara så, men behöver inte 

vara så om barnet sökt  göra den vuxne nöjd genom att konstruera ett svar.  

Att N påstås ha sagt att ”detta är något hon inte ska prata om”  behöver inte alls betyda att 

någon annan person sagt så. Detta kan vara hennes egen bedömning som hon uttalar, t.ex. 

därför att hon uttrycker en social norm eller vet att hon inte minns något eller vet att hon talat 

utan täckning i sak. En förutsättande fråga anges ha ställts om ”vem som har sagt” detta.  

Barnet uppfattar då att någon person skall pekas ut och har inte särskilt många att välja på. 

Närstående personer är lättast mentalt tillgängliga. Som framgår blir uppgifterna ologiska, 

Varför skulle mamman och styvpappan säga att barnet inte ska prata om vad den biologiska 

pappan gjort. Det framgår inte att den biologiska pappan och styvpappan skulle ha någon som 

helst kontakt.  

 

Det som hävdas är även ologiskt på så sätt att N först talar om att ”pappa rivit henne” och 

sedan skall hon ha påstått att styvpappan stoppat in en ögonpenna samt fingrar i rumpan.  

Frågan om ”hur hon blivit riven” är även den förutsättande att hon blivit riven, vilket inte 

behöver vara fallet om det tidigare svaret uppkom genom social responsivitet utan att barnet 

visste hur fläckarna uppkommit. Fokusväxlingen från den biologiska pappan till styvpappan 

är påtaglig och det skulle kunna tänkas vara frågan om en förväntanseffekt (se t.ex. Harris & 

Rosenthal, 1985; Rosenthal & Rubin, 1978) genom att familjehemmet har en mer negativ 

föreställning om styvpappan än om den biologiska pappan. En annan möjlig grund till 

fokusväxlingen är att barnet inte minns vad hon nyss sagt om att det var pappan som rivit 

henne. Det bör även påpekas att vad gäller den sista uppgiften om att använda ögonpenna och 

stoppa in fingrar i rumpan så är det sådant som barn själva kan hitta på att göra på sig själva 

eller gentemot annat barn. Det är alltså nödvändigt att söka information om vad som kan ha 

förevarit i barnets förskolemiljö eller med andra lekkamrater.  

 

Bilaga 2: Socialtjänstens polisanmälan gällande misstanke om brott mot barn samt 

polismyndighetens anmälningsdokument 

Socialtjänstens anmälan innehåller väsentligen samma uppgifter som i aktanteckningen 

citerad ovan, men vissa tillägg och justeringar har gjorts. Fläckarnas storlek har preciserats till 

att det är omkretsen som är 1,5 cm. Ordvalet ”vem som har sagt” har ändrats till ”vem som 

har uppmanat” (Användes ordet ”uppmanat” och förstår barnet det ordet?). Ett viktigt tillägg 

är följande hela mening:  

”Hon säger vidare att det är pappa SP som rivit henne och att det är pappa som petat bort 

blodet.”  

Därmed har båda biologiska pappan och styvpappan utpekats som den som rivit henne och 

biologiska pappan skall dessutom inte endast ha rivit utan även ha petat bort blodet. Hur detta 

skulle kunna ha skett, när papporna inte alls har någon kontakt, framgår inte.  

I anmälningsskrivelsen ändras även ”ögonpenna” till ”sådan penna man har när man målar 

ögonbrynen” (sa barnet detta eller är det den vuxnes tolkning?). Dessutom tilläggs med 

anledning av ögonpennan och fingrarna i rumpan följande: 

”N säger att det gick bra och vill därefter inte prata om det hela.” 

Denna sista mening antyder, om den syftar på något som inträffat, att det kan röra sig om 

något annat än ett övergrepp, t.ex. någon hygienåtgärd eller medicinsk åtgärd.  

 

Att de påstådda uttalandena från barnet i aktanteckningen och i anmälan till polismyndigheten 

har skapats interaktivt genom utfrågningspåverkan torde stå klart – det är enligt redovisningen 

inte frågan om någon spontan berättelse utan allt som sagts kan barnet ha valt att säga för att 

göra de vuxna, som barnet tyr sig till, nöjda. Uppgifternas bristande logik och karaktär är även 

sådana att de inger stor källkritisk skepsis.  
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I polisens upprättade anmälningsdokument anges både biologiska pappan BP och styvpappan 

SP som ”utpekade personer”  och brottet anges som ”våldtäkt”.  

 

Bilaga 3. Begäran om läkarundersökning/rättsintyg samt därtill hörande PM 

Kommenteras ej av mig. 

    

Bilaga 4: Polisförhör med barnet 000729 

Dialogutskrift som jag uppfattar som bestyrkt av förhörsledaren föreligger.  

Det framgår inte klockslag för avslutande och därmed är tidslängden inte 

känd.  (17 sidor) 

  

Strategin i polisförhöret är frånsett några få neutrala frågor ensidigt inriktad på att få 

bekräftelse av anmälningsuppgifterna och inriktas inte också mot eventuella motevidens och 

alternativa hypoteser. Enbart en av de två utpekade personerna blir föremål för frågor. När 

förhöret startar sker ingen diskussion om nödvändigheten av att tala sanning med det drygt 4-

åriga barnet. Även sådant som att ett barn skall säga till när det inte förstår 

eller inte minns eller inte vet skall också vara klargjort. Förhörsledaren förutsätter mycket 

anmälningsuppgifterna, vilket är fel metodik, då utredningen skall klarlägga dessa uppgifters 

hållbarhet och innebörd. Barnet påtalar med rätta att hon avkrävs att säga samma saker igen 

och gör dessutom upprepat och tydligt uttalat motstånd mot förhörsmetodiken. Barnet säger 

klart ifrån att det vill ha ett avslut. Förhörsledaren borde mycket snabbare ha tackat för sig 

och vid behov bett att få återkomma. Det inses lätt att uppgifter som erhålls under tvång lätt 

kan bli felaktiga, då motivet att göra uttalanden kan vara att slippa ifrån situationen, något 

som bland annat konstaterats vid en del falska bekännelser av vuxna.  

 

En hel del av frågorna, dock inte alla, är frågetekniskt felaktiga. Exempelvis finns 

förutsättande och ledande frågor. En del ledande bakåtreferat innebär att förhörsledaren själv 

hjälper till att stabilisera uppgifter, agerar hjälpminne åt den förhörde, som dock i detta fall 

knappast har några minnen att redovisa. På sid. 6 är det förhörsledaren som ledande för in 

begreppet ”gjort ont” och förhörsledaren själv upprepar med ”fått ont” på sid. 7 och även på 

sid. 8.  På sid. 11 finns frågan ”Fick du ont? ”Efter den frågan kommer följande intressanta 

sekvens som visar vart suggestioner kan leda vid uppföljande frågor.  

 

Fhl: Fick du ont? 

N: Ja. Men det gör inget.  

Fhl: Neej. Vart fick du ont då? 

N: Jag vet inte vart jag fick ont.  

Fhl: Men du, det förstår inte jag. Vet du inte om vart du fick ont? 

 

Ett annat exempel utgör följande sekvens på sid. 14: 

Fhl: N, var det så….Har jag förstått rätt att det hände nånting med SP så att du fick blod? 

(ledande) 

N: Ja. (utveckling av svaret saknas) 

Fhl: Vad sa SP då då?  (ledande; N har  inte påstått att styvpappan sagt något) 

N: Jag vet inte.  

 

Ett vagt instämmande svar på en ledande fråga kan bero på ledtråd i frågan och kan därmed 

misstänkas vara felaktigt, även om det kan förekomma att svar på ledande frågor är korrekta.  

Mer än vagt instämmande bör dock krävas. . 
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Vad gäller barnets svar, så kan dessa i princip tänkas vara neutrala eller innehålla/antyda 

evidens eller motevidens i förhållande till undersökta hypoteser. I detta fall är det svårt att 

finna några evidens som barnet självt för fram. Att barnet snabbt startar med att vagt säga att 

N tagit på dess rumpa och upprepa vad som redan sagts enligt familjehemmet utgör knappast 

något evidens då inga utförligare uppgifter tillkommer. Många av barnets svar är av typen vet 

inte eller vill inte. Vet inte-svar behöver inte bero på någon obenägenhet att svara utan beror 

ofta på att en person saknar information eller minnesbilder. Att barnet inte vill svara kan t.ex. 

tänkas bero på här nämnda brist på kännedom eller t.ex. utgöra en reaktion på  upplevd press 

och tjat i förhöret från förhörsledarens sida. – friska reaktioner på förhöret i så fall. Att inget 

eller föga framkommer från barnet i hela förhöret utgör i sig ett slags motevidens. Men det 

finns även en del sekvenser som kan tolkas som motevidens av varierande slag. Uppgiften om 

”nypte” i sekvensen nedan kan vara något slags evidens, men oklart vad det innebär. T.ex. 

kan barn och vuxna nypas på lek/bus.  

 

sid. 3 

Fhl:…Du N, det där du berättade om SP det vill jag veta mer om. Jag tänkte, om du berättar 

för mig, vilka var med då när det hände?  (förutsätter att det hänt något mellan barnet och SP) 

N: Det var mamma och …ohörbart…var med då. 

Fhl:  X. Vem är X då? 

N: U.  (korrigerar ttill rätt namn) (U är ett äldre barn i familjen) 

Fhl: U. Mhm. Okej. Berätta vem U är? 

N: Hon var med. Då nypte SP mig. (”nypte” är barnets egen uppgift, oklart vad den innebär) 

Fhl: Okej. Du sa att U var med, och då nypte SP dig. 

N: Ja.  

Fhl: Berätta om det där som SP gjorde med din rumpa. (förutsättande, ordergivande) 

N: Jag vet inte. (kan sakna minnesbild) 

Fhl: Hur gjorde han då? 

N: Han nypte mig bara. (motsäger tidigare ögonpenna och fingrar i rumpan; motevidens) 

Fhl: Han nypte dig. Vart då då? 

N: Här på rumpan. 

Fhl: På rumpan.  

N: Ja. 

Fhl: Hur blev det med dig då? 

N: Jag vet inte. (kan innebära att något nyp inte inträffat)  

Fhl: Hur kändes det då? 

(Här tillser N att förhöret spårar in på för sakfrågan ovidkommande rumsliga detaljer) 

 Nedanför mitten på sid. 4 fortsätter förhörsledaren med att ta upp samma tema. 

 

Fhl: …”Och så sa du nånting att SP hade gjort nåt med din rumpa. Men jag förstod inte riktigt 

vad de är han har gjort med rumpan.” (ledande bakåtreferat, stabiliserar, agerar hjälpminne) 

N: Jag vet inte heller. (lämpligt svar om detta med rumpan endast är ett repeterat språkligt 

fenomen)  

Fhl: Förklara hur det var då. (förnekar barnets svar) 

N: Jag vet inte. 

Fhl: Men hur kan det komma sig att du inte vet då? 

N: Jag vet inte. Jag vet inte.  

Fhl: För du pratade om nån penna eller nåt och så visade du här. Vad var det då? (ledande 

bakåtreferat, Fhl för in pennan i förhöret, inte barnet.)  

N: Jo, det var en sån där som man har. 
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Fhl: Vem har en sån? 

N: Min mamma har en sån. 

Fhl: Mhm. Vad hände med den pennan då? 

N: Det var en penna som man ritar. Det var en…ohörbart…en penna.  

Fhl: Vad hände med pennan för nåt då?  

N: Det var så. 

Fhl: Vad då? 

N: Men jag vet inte. 

Fhl: Men du, vad var det med pennan? För jag förstod inte vad som hade hänt med pennan. 

N: Man målar så här…ohörbart… 

Fhl: Vem hade den pennan då? 

N: Det var SP (styvpappan) som hade en penna. 

Fhl: Vad gjorde han med pennan då? 

N: …ohörbart…hade en sån.  

Fhl: Han hade en sån. Vad gjorde han med den då? 

N: Jag vet inte. 

Fhl: Okej. Du berättade nånting om din rumpa och SP. (ledande bakåtreferat) 

N: Jag vet inte vad som hände för nåt. 

Fhl: Nehej. Hur blev det för dig då?  

N: Jag vet inte.  

Fhl: Okej. För du sa förut att SP gjorde nåt med din rumpa. (ledande bakåtreferat) 

N: Jag säger inte en gång till.  

 

På sid. 6 finns följande sekvens. 

Fhl: Han är din låtsaspappa. Vad gör han för nåt då? 

N: Jag vet inte. 

Fhl: Hur är han mot dig då? 

N: Jag vet  inte.  

 

På sid. 7 finns t.ex. följande sekvens. 

Fhl: Är det nån som har sagt till dig att du inte ska berätta? (ledande och anknyter till påstådd 

uppgift i anmälan) 

N: Jaa. (vagt instämmande på ledande fråga) 

Fhl: Vem då?  

N: Jag vet inte.  

Fhl: Så nån har sagt till dig att du inte ska berätta? (upprepar ledande fråga) 

N: Jaa. (upprepar sitt vaga instämmande) 

 

På sid. 8 finns t.ex. följande sekvens. 

Fhl: Neej. Vet du, det var en annan sak som du sa förut som jag undrar över också. Du sa att 

SP hade nypt dig på rumpan. (ledande bakåtreferat, stabiliserar, agerar hjälpminne) 

N: Men jag vill gå ut nu.  

Fhl: Fast jag förstår inte riktigt hur det har varit förstår du. Jag vet inte riktigt hur det har varit 

för dig. 

N: Inte jag heller. Jag vill…ohörbart.  

 

På sid. 9 finns bl.a. följande sekvens. 

Fhl: Där står det U. Men du, vad var det du berätta för nåt för FM?  (Fhl syftar här rimligen på 

uppgifter i anmälan) 

N: Jag vet inte.  
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På sid. 10 finns bl.a. följande sekvens. 

Fhl: Men hur kunde det bli blod då? 

N: Jag vet inte.  

 

På sid. 11 återkommer fhl till den omtalade pennan. 

Fhl: Ja, du gjorde det. Du N, jag vill ju prata med dig mer om det där du berättade för mig 

förut. för jag har inte riktigt förstått precis hur det där var, och jag tänkte att du kunde hjälpa 

mig. 

N: Men jag vet inte vad jag sa.  

Fhl: Neej. Men hur var det då med den där pennan? Vad hände med pennan egentligen? 

       (Obs att det är fhl som fört in pennan i förhöret och nu suggererar att något hänt kring  

        den.) 

N: Jag vet inte. Men…Jag vet inte.  

Fhl: Blev det nåt på dig med den där pennan? (ledande)  

N: Ja. (vagt instämmande på ledande fråga) 

Fhl: Vad då då?   

N: Jag vet inte. (än en gång har N inget att säga på uppföljningsfråga)  

Fhl: Var det nån som gjorde nånting med pennan? (ledande) 

N: Ja. (vagt instämmande på ledande fråga) 

Fhl: Och vad gjorde nån då? 

N: Jag vet inte. (än en gång framkommer inget konkret vid uppföljningsfråga) 

 

På sid. 12 finns bl.a. följande sekvens. 

 Fhl: Vem märkte det? 

N: Vet inte. 

Fhl: Du vet inte. För när du kom till FM så var trosorna blöta. Då var dom tvättade.  

        (i och för sig korrekt förutsättning som ges till barnet, men varför ställs inte en öppen  

        fråga i stället?) 

N: Ja, då var dom tvättade. (instämmer mer tydligt än med bara ett ja-svar; kan dock ha med  

         förhörsledarens faktainriktade konstateranden att göra) 

Fhl: Vem tvättade dom då?  

N: Det var ingen som tvättade dom. Jag sa  ”mamma, tvätta mina trosor” (verkar inte känna 

till att biologiska pappan tvättat dem, men barnet kan syfta på något annat tillfälle i tid och 

rum) 

 

På sid. 13 finns bl.a. följande sekvens 

Fhl: Du sa nånting om att det var nåt med rumpan. (ledande bakåtreferat) 

N: Men det var så. (vagt instämmande på ledande fråga) 

Fhl: Vad var det han gjorde med rumpan då?  (ledande, suggererar med  handlingsverbet  

      ”gjorde”) 

N: Jag vet inte. Men jag sa det att jag vet inte.  

Fhl: Hur kändes det då? (obefogad fråga då ingen handling nämnts)  

N: Jag vet inte  

 

På sid. 14 finns följande sekvens. 

Fhl: N, var det så…Har jag förstått rätt att det  hände nånting med SP så att du fick blod?  

        (detta är ett både ledande och felaktigt bakåtreferat då barnet inte sagt detta)  

N: Jaa. (vagt instämmande) 

Fhl: Vad SP då då? (förutsättande att SP sagt något) 
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N: Jag vet inte.  

Fhl: Vad sa mamma då då? (förutsättande att mamma sagt något)  

N: Jag vet inte.  

 

På sid. 15 finns t.ex. följande sekvens. 

Fhl: ….Är det nån annan som vet mer ? 

N: Jaa. (vagt instämmande) 

Fhl: Vem då då? 

N: Jag vet inte vem då.  

 

Polisförhöret är undermåligt ur förhörsstrategisk och förhörsteknisk synvinkel. Detta betyder i 

detta fall dock inte att det är utan relevans för bedömning av huruvida sexuella övergrepp 

inträffat. Förhörsledaren agerar förutsättande, ledande, upprepande och pressande. Trots 

inbyggda förutsättningar och ledande agerande så tar inte barnet upp uppgifterna i den ingivna 

anmälan utan svarar utifrån en ”vet inte”- förutsättning. Om de svar som barnet påstås ha givit 

i utfrågningen i familjehemmet varit framtvingade konstruktioner, och inte äkta minnesbilder, 

så kan barnet få svårt att efter ett par dagar minnas vad både barnet självt och familjehemmet 

och andra sagt. Förhörsledaren försöker här (helt förkastligt) pressa fram uttalanden av barnet 

som skall stämma med och vidareutveckla vad som rapporterats i anmälan. Det kommer, trots 

den press som utövas, ingenting som kan bekräfta sexuellt övergrepp. Om en hypotes om 

sexuella övergrepp på barnet är felaktig så bör utfallet bli ett polisförhör som från barnets sida 

är tomt på uppgifter om sexuella övergrepp. Att en förhörsledare förutsättande och ledande 

för in uppgifter från anmälan eller sig själv och t.ex. kan få vaga instämmanden (och där 

barnet ofta inte kan svara på uppföljningsfrågor) kan inte anföras som evidens. En del barn 

väljer när de utsätts för det slag av olämplig press som här utövats att försöka leverera 

allehanda påhittade uppgifter till förhörsledaren, när de insett att det är sättet att komma loss 

från pressen. Barnet N väljer en ur utredningssynpunkt mycket bättre ”vet inte”.- strategi.  

Hade barnet här valt att hitta på uppgifter kunde ett helvete uppstått för en eller flera av de 

berörda vuxna i barnets närhet eftersom förhörsuppgifter ofta inte underkastas källkritisk 

prövning. Även om förhörsledaren underlåtit att upplysa om allvaret i situationen kanske 

barnet ändå förstår det, dvs. att man skall tala sanning med en polis.  Genom barnets (inte de 

vuxnas) saklighet i detta fall blir förhörsutskriften ett betydelsefullt motevidens till den av 

vuxna (inte barnet) skapade idén om att sexuella övergrepp skulle ägt rum.  

 

Bilaga 5. Rättsintyg 

Följande utlåtande avges avslutningsvis:   

”vid undersökningen inte uppvisat några skador som tyder på misshandel eller sexuella 

övergrepp att avsaknaden av skador inte innebär att övergrepp eller misshandel inte kan ha 

förekommit då eventuella skador kan ha läkt” 

Det bör även tilläggas att en del övergrepp av båda de  nämnda slagen sker på sådant sätt att  

inga konstaterbara skador uppkommer. Rättsintyget ger  här inget stöd för påståenden om 

övergrepp, men friar inte från att övergrepp skulle kunna ha ägt rum.  

 

Bilaga 6. Beslagsprotokoll med bifogad tjänsteanteckning 

De i fallet omtalade trosorna anges inlämnade av personal från socialförvaltningen. 

Det framgår inte namn på den/de som lämnat in trosorna och det framgår inte på vad sätt det 

säkerställts att det är frågan om rätt trosor.  

I tjänsteanteckningen anges att ”TT på tekniska gjorde ett snabbtest på de fläckar som fanns 

på trosorna. Testet kunde inte visa om det var blod eller inte. ”  
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Det ter sig anmärkningsvärt att den biologiska pappan BP inte hörts angående de påstådda 

fläckarna, då det var han som skall ha inlämnat dem i blött skick till familjehemsmamman.  

Det ter sig även anmärkningsvärt att det i dokumenten, t.ex. från socialtjänstens sida,  talas 

om blod utan att det kunnat beläggas. Enligt anmälan till polisen är det familjehemsmamman 

som påstått att trosorna har två blodiga fläckar. Detta har alltså polisens tekniska avd inte 

kunnat verifiera och den biologiska pappan har inte tillfrågats eller undanhålls dennes svar 

därför att det inte passar för socialtjänsten.  

  

Bilaga 7. Ytterligare uppgifter i ärendet SP från socialtjänsten 0000-08-01 och till 

polismyndigheten, åklagarkammaren samt som anmälan till Z kommuns socialtjänst 

(moderns och styvpappans boendekommun) 

De påstådda uppgifterna från barnet N vidareutvecklas i familjehemmet och socialtjänsten 

insänder till polismyndigheten en av familjehemsmamman FM nerskriven dialog (av 

socialtjänsten i följebrevet felaktigt kallad ”berättelse”). Socialtjänsten tänker sig tydligen att 

polis och åklagare skall använda den som evidens. Det framgår inte på vad sätt 

dialogutskriften skulle ha rimligt säkerställts. Människans samtalsminne är mycket begränsat 

och det är inte möjligt att ordagrant minnas en hel sådan här dialog enligt forskning om 

samtalsminne. Det är även vanligt att tappa bort frågor som man själv ställt. I den korta 

dialogutskriften förekommer på 5 ställen noterat två uttalanden i rad av barnet utan en 

mellanliggande fråga från den vuxne (dvs. N följt av N), vilket antyder bortfall av redovisning 

av en del frågor. Det är även så i denna efterkonstruerade dialogutskrift att barnet anges säga 

mycket fler ord än familjehemsmamman. Vid dialogutskrifter av polisförhör med så här små 

barn uttalar förhörsledare enligt min erfarenhet många fler ord än barnen. Även i det utskrivna 

polisförhöret i detta fall visar en inspektion att förhörsledaren talar fler ord än barnet.  

Bortfallet av samtalsmaterial vid referat kan vara stort, då vi rutinmässigt reducerar 

samtalsreferat – vi har inte kapacitet att minnesmässigt hantera allt som sägs.. Det kan för 

övrigt påtalas att den utskrivna påstådda dialogen till skillnad från utskriften av polisförhöret 

saknar angivande av bortfall och saknar noteringen ”ohörbart”.  Jag återger här hela 

familjehemsmamman FM:s ingivna dialog så när som på den sista sekvensen i vilken 

styvpappan påstås ha skurit sig själv.  Observera här hur familjehemsmamman enligt denna 

efterkonstruktion ovedersägligt bedriver utfrågning och ställer enligt det egna referatet 

förutsättande och ledande frågor.   

 

Hej  Britt! (socialsekreteraren Britt som är adressat avses här)  

 

N skulle sova och jag satt på sängkanten och vi pratade lite om hennes kompis Göran. Hon 

berättar att hon fått sin cykel av Göran och att det är hennes kille. Sen börjar hon prata om 

Stina som bor på övervåningen. (här avses alltså ett barn som anges heta Stina) 

 

FM: Jaha, är det SP:s dotter? 

N: Nej , hon har egen pappa.. 

FM: Jaha, bor hon i lägenheten ovanför dig? (ledande, det är FM som föreslår detta) 

N: Jaa. (vagt instämmande på ledande fråga) 

N: SP brukar titta i Stinas rumpa också och peta med sina fingrar och så visar hon två  

      fingrar.  

FM: Men vad säger Stina då? (förutsättande, FM kan omöjligen veta att Stina säger något) 

N: Hon säger inget men hon får ha min nalle då. 

FM: Men gör det inte ont då? (ledande att det skall göra ”ont”, inget som N sagt) 

N: Jo, det gör det. (vagt instämmande på ledande fråga) 

N: Också brukar han ha snoppen. 
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FM: Jaha, vad gör han med den då? (det är FM som för in handlingsverbet ”gör”, suggestion) 

N. Han kissar, ”ler” (kan vara ett metakommunikativt tecken på att dialogen är lek/fantasi)  

N: Och så har han den här i snippan 

FM: Vad har han i snippan? 

N: Sin snopp.  

FM: Har han sin snopp i Stinas snippa? (ledande) 

N: Nej på mig.  

FM: Har N sin snopp i din snippa? 

N: Ja och så har han den här och så pekar hon på sitt rumphål utanpå trosorna. Och då blir det  

     blod.  

N: Han gör så på Stina med fast på henne har han den här bak. (Visar återigen på sitt  

     rumphål utanpå trosorna).  

FM: Vad har han här bak? 

N: Sin snopp, han har sin snopp i rumpan på Stina.  

N: På mig har han snoppen här fram (och visar utanpå trosorna på sin slida och här bak och 

visar sitt rumphål) men Stina har han bara här bak. (visar återigen rumphålet) 

FM: Men varför gör SP så?  (den frågan kan hellre ställas till den misstänkte) 

N: För hon vart dum.  

FM: Jaha har du också varit dum när SP gör så på dig? (ledande)  

N: Ja. (vagt instämmande på ledande fråga) 

FM: Vad har du gjort då, då? (förutsättande med handlingsverbet ”gjort”; att anses vara dum  

     kan sammanhänga med även annat, t.ex. att inte ha gjort något) 

N: Jag vet inte. Men då kommer det blod.  

FM: Ja, men då måste det ju göra ont, om det kommer blod. (förutsättande, pressande med  

     ”måste” och ledande, förutsättande genom att föra in ”göra ont”, som N inte alls anges ha  

      nämnt). 

N: Ja, det gör ont. (upprepar den förutsättning som FM gett i frågan) 

 

På slutet av dialogen säger N plötsligt utan att fråga har angetts att ”SP skärde sig med en 

kniv i armen så här”.  N uppger även att polisen kom. I polisens protokoll från 0000-03-22 

står  

”Vi hittade inga skador på N:s arm vid undersökning”, vilket motsäger N:s uppgift, då inga 

andra polisbesök ägt rum enligt uppgift från polismyndigheten.  

 

Den redovisade dialogen är utredningsmetodiskt inte hållbar, då efterkonstruktion föreligger 

och frågor ställts på felaktiga och påverkande sätt samt att avsevärt bortfall av åtminstone 

ställda frågor kan misstänkas.  

 

Ett utredningsmetodiskt viktigt inslag är omnämnandet av kamraten Stina som även skall ha 

varit utsatt för övergrepp från styvpappan SP enligt vad som antyds i dialogtexten. Inget 

nämns i dokumentmaterialen om att barnet Stina  skulle efter anmälan ha eftersökts i  Z 

kommun eller på något sätt  existera.  

Uppgifter från en existerande Stina skulle kunna tänkas avgöra frågan om övergrepp. Det är 

förstås så att om N kan under utfrågningstryck konstruera uppgifter om ett icke existerande 

barn, så kan N även konstruera uppgifter om sig själv och styvpappan eller om så efterfrågas 

om någon annan person. Barnet förfogar då över en sådan möjlighet i sin handlingsrepertoar. 

Det är för övrigt väl känt att barn i denna ålder har förmåga till låtsaslek och det får anses ingå 

i normal utveckling hos barn. .  
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Tre anmärkningsvärda och viktiga termer figurerar som framgått: rumpan, snippan och 

snoppen. Det är inte särskilt anmärkningsvärt att ett drygt 4-årigt barn känner till dessa tre ord 

och begrepp. Det som skulle kunna hävdas vara anmärkningsvärt är hur barnet förmår ange 

var snoppen kan befinna sig. En grund skulle kunna vara egen erfarenhet av övergrepp.  

Det finns dock rätt goda möjligheter för dagens barn att skaffa sig insikt om var en snopp kan 

befinna sig. 

 

 I detta fall  kan man kanske lättast tänka sig att barnet skaffat sig sin insikt enbart språkligt 

genom att åhöra hur andra barn eller vuxna har pratat och återger detta, Det finns 

undersökningar (t.ex. Palmqvist & Robach, 1993) kring barns sexuella beteenden på daghem, 

som påvisar både förekomst av sexuellt tal och förekomst av olika typer av beteenden, t.ex.  

doktorslek och onani. Även barn i mer avancerade positioner har rapporterats från daghem. 

Se även Edvardsson 2011b). Insikter kan även skapas via äldre barn och lekkamrater utanför 

förskolorna.  I dagens medieklimat är det även rätt svårt att undgå sexuellt tal även i media.  

Ett barn kan även,  kanske som svar på barnets frågor, ha blivit sexuellt upplyst språkligt av 

någon vuxen i hemmet eller i annat sammanhang.  

 

En annan möjlighet är att barn skaffar sig sexuella insikter genom att göra mer direkta 

iakttagelser av t.ex. föräldrarnas eller möjligen äldre syskons eller andra personers sexuella 

beteenden. Direkta iakttagelser av hur man gör kan även ske genom filmer i TV-kanaler eller 

diverse hyrfilmer som barn kan ha råkat se. Även på daghem finns möjlighet att observera 

andra barns beteenden, t.ex. en samlagsimitation.  

 

Utredningsmetodiskt sett skall de här nämnda påverkansmöjligheterna undersökas och 

elimineras innan man hävdar att sexuella uttalanden från ett barn tyder på att det utsatts för 

sexuella övergrepp.  

 

Bilaga 8. Händelseförteckning från socialtjänsten 000801-000822 

Enligt polisanmälan från socialtjänsten 0000-07-27 står 

”Hon säger vidare att det är pappa SP som rivit henne och att det är pappa som petat bort 

blodet.”  

I texten förekommer därutöver kring pappa att hon varit med ”pappa i husvagnen” och att 

”pappa har rivit henne” och att ”pappa rev henne…både fram och bak”.  

 

I den ansökan om umgängesbegränsning som återges i denna bilaga 000801 så står följande 

att jämföra med ovanstående. 

”Hon sa vidare att det är pappa SP som rivit henne och som petat bort blodet”.  

Det som sker i denna förfalskningsoperation är att biologiska pappan försvinner som den som 

petat bort blodet och ersätts av pappa SP. Fortfarande gäller dock som framgår att den 

biologiska pappan skall ha rivit henne. Genom denna förändring kan pappa SP 

fortsättningsvis i dokumenten belastas med att ha petat bort blodet.  

 

Socialtjänstens utredande samtal vid hembesök 000805 finns med i händelseförteckningen.  

Det finns en dialogutskrift på 3 sidor av ett samtal mellan barnet och avdchef plus 

handläggaren inom socialtjänsten. Det framgår inte alls hur samtalets innehåll skulle 

ha säkerställts i utskriften. Notering om inspelning och kontrollerad utskrift saknas.  

Om samtalet skrivits ner ur minnet eller genom anteckningar så kan bortfall och fel föreligga i 

förhållande till vad som faktiskt sades. Att även familjehemsmamman anges som närvarande 

vid köksbordet före betyder att svar kan vara beroende av barnets tolkningar av hennes 

uppfattning om vad som bör sägas. Den socialpsykologiska situationen är 3 vuxna mot barnet.  
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På första sidan samtalas det om den påstådda kamraten Stina, som av N anges bo med sin 

mamma och vara fem år gammal och ha samma utseende som handläggaren Stina.  

 

På sid. 6 finns förutsättande och ledande frågor från avdchefen B. Det är avdchefen  själv som 

för in ”en annan flicka”, ”lika gammal”, ”bor med sin mamma” och att Stina ”grät” och 

”var med båda två”. Inte en liten uppsättning ledtrådar på en halvsida dialog.   

Ett par anmärkningsvärda kritiska sekvenser är följande: 

B: Finns Stina på riktigt eller på låtsas?  

N: På riktigt. 

_ 

B: Är det du som är Stina? (i princip ledande, men befogad kritisk fråga)  

N: Inget svar 

N: SP tog snoppen på Stina.  

B: Grät Stina då? (ledande) 

N: Ja, det är inte kul. (vagt instämmande vid ledande fråga) 

B: Var ni med båda två då? (ledande) 

 

På sid. 7 och 8 finns en omfattande förekomst av förutsättande och ledande frågor. Merparten 

av frågorna är sådana. På sid. 7 fortsätter även förutsättas att Stina existerar. Frånsett sakfelet 

att Stina existerar finns även ett par andra sakfel rörande vilka personer N skall ha berättat för 

– uppgifterna bekräftas inte av de utpekade personerna.  

 

B: Tror du Stina vill ha hjälp av oss? (ledande) 

N: Ja, det tror jag. 

_ 

B: Vi vill så gärna hjälpa Stina också. Vad heter hennes syster då? 

N: Vet inte.  

 

B: Har du berättat för pappa? (ledande) 

N: Ja. (vagt instämmande i ledande fråga; enligt pappan BP har inte N sagt något) 

B: Vad berättade du då? 

N: Att han tog snoppen där.  

N: Han tog snopp där när vi lekte doktor.  (antyder något om barnets sexuella erfarenhet) 

 

B: Har du berättat för någon på dagis? (ledande) 

N: Sara. (i annat dokument bekräftar inte Sara detta, sakfel föreligger; effekt av ledande 

fråga?)) 

B: Har du berättat för någon mera? 

N: Jag har sagt till barnen på dagis. (inget har framkommit om detta från förskolan) 

 

Avdchefen ställer även följande ledande fråga. 

B: Pratar de andra barnen på dagis om snoppen? (ledande) 

N: Ja. (vagt instämmande)  

Avdchefen följer inte upp ja-svaret med att fråga om vad barnen mer konkret sagt och kanske 

gjort.  

 

Några få ytterligare exempel ur mängden av förutsättande och  ledande frågor kan vara 

följande: 
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Vad sa mamma då?  (förutsättande att hon sa något) 

Var hon arg då? (ledande, barnet har inget sagt om ”arg”) 

Gjorde det ont, var gjorde det ont?  (ledande + förutsättande fråga, dubbelfråga; barnet har  

       inget sagt om att det gjort ont) 

Är det bra att bo hos FM? (ledande med ”bra”; frågan ställs även i  den miljö som åsyftas) 

Sa du till mamma att pappa har stoppat snoppen i rumpan? (ledande och besvaras med ja,_ 

mamma bekräftar inte att barnet skulle ha berättat, dvs. sakfel).  

Har ni lekt doktor många gånger? (ledande, besvaras med ja och följs inte upp kring vad som  

      mer konkret utspelade sig) 

Är du rädd för SP? (ledande)  

Har SP kissat på dig? (ledande) 

Vem var det som sa att du inte fick prata om såna här saker? (förutsättande att någon sagt det) 

Vad skulle hända om du berättade då? Eller sa han bara att du inte fick berätta? (dubbelfråga;  

        förutsättande plus ledande fråga)  

Som framgått finns många starka skäl att förkasta hela innehållet vad gäller möjligheten av 

sexuella övergrepp i detta samtalsreferat. Barnet har i de tidigare redovisade tre samtalen 

(familjehemsmammans samtal för anmälan, polisförhöret, familjehemsmammans samtal på 

sängkanten) utsatts för i materialet dokumenterad påverkan (förväntan och inlärning) från de 

vuxna. Liksom i många andra dokumenterade fall växer då uppgifterna och de börjar bli  

orealistiska och på vissa punkter bevisligen felaktiga (se t.ex. Underwager & Wakefield, 

1990). Enligt forskning om barnsamtal på förskolenivå av Ceci, Bruck m.fl. (se reflistan) så 

räcker det för många barn, men inte på långt när alla) att ställa en ledande fråga vid några få 

tillfällen för att felaktiga berättelser skall uppkomma (se t.ex. Cederström, 1996).  

Minnesforskning kring s.k. ”imagination inflation” har påvisat tendenser för vuxna och barn 

att i ökad utsträckning tro att något inträffat när de fått föreställa sig att det  inträffat. Även 

experiment med inplantering av falska minnen (utförda av Loftus m.fl. ) visar att det för en 

del barn bara kan behövas någon liten falsk information (t.ex. att barnet för en del år sedan 

blev borttappat på ett varuhus) för att barnet skall utveckla en mer detaljerad falsk berättelse 

genom efterkonstruktioner av minnen.  

 

Vad gäller förväntanseffekter finns en omfattande forskning under de senaste femtio åren 

anförd av Rosenthal (se t.ex. Rosenthal samt Harris & Rosenthal på referenslistan).). 

Förväntningar får sin verkan mellan människor och även gentemot djur genom ett 30-tal 

kanaler (t ex blickar, ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, gester, rumslig position).. Det behövs 

alltså inte uttalade suggestioner (t.ex. ledande frågor och påståenden) för att åstadkomma 

förväntanseffekter av olika slag,  Inom inlärningsforskningen är det sedan mer än ett halvt 

sekel väl känt att en persons användande av språkliga uttryck kan ökas genom att öka 

uppmärksamheten eller genom  att mumla t.ex. ”hm” etc. (s.k. operant inlärning genom 

positiv förstärkning; konsekvensstyrd inlärning). Valet av språkliga utryck kan ske genom 

observationsinlärning (social modellering) utifrån omgivningen, t.ex. kan ett barn 

imitera/kopiera föräldrar, kamrater eller media. Det förekommer även för en del barn 

utvecklingspsykologiskt någon fas på förskolenivå då de biter sig fast vid några ord eller 

uttryck som de kan upprepa många gånger. Det är inte nödvändigt att barnet förstår 

innebörden rätt, om det finns någon.  

 

Det står klart att socialtjänstens felaktigt genomförda och påverkande samtal med N utgör 

ytterligare ett inlärningstillfälle för N kring vad socialtjänsten vill ha för uttalanden.  

 

Uppgift från förskolan 000809 
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”På ut:s fråga om det är något i N:s situation som gjort personalen oroade säger Sara att det 

är inget hon har uppfattat. Det är hon och personal Jens som jobbat mest med N.” 

 

Kompletterande uppgifter till Förvaltningsrätten 000811 

Här står följande påståenden som inte stämmer med uppgifter i  polisanmälan. 

”Hon sa vidare att det är pappa SP som rivit henne och som petat bort blodet. ” 

Enligt polisanmälan har även biologiska pappan rivit henne och uppgavs ha petat bort blodet. 

Pappa SP uppgavs inte ha petat bort blodet. Socialtjänsten klarar inte av att uppvisa en 

elementär noggrannhet.  

 

Det står även följande: 

”Det som N berättar om tyder på att hon bär på flera traumatiska upplevelser”.  

Socialtjänsten nämner ingen mer tolkningshypotes. Termen ”berättar” är föga rimlig här, när 

det är frågan om repeterade utfrågningar. En alternativ tolkningshypotes är att de redovisade 

samtalsmaterialen tyder på att idén om sexuella övergrepp härrör från de vuxna och N söker 

tillgodose utfrågande vuxna (familjehemmet o socialtjänstens personal) med sådana 

uttalanden som de förväntar sig och ger uppmärksamhet åt. Det bör även påpekas att 

pressande utredande samtal med barn kan utgöra traumatiska upplevelser och ge traumatiska 

effekter, 

 

Möte med biologiska pappan 000817 

Här står lögnaktigt följande: 

”Soc.tj. är tydlig med att BP:s namn har inte förekommit utan N hade sagt att det var pappa 

SP som hade gjort övergreppen mot henne.”” 

Detta stämmer inte med den polisanmälan som socialtjänsten själv skrivit och stämmer inte 

med att båda papporna i konsekvens därmed pekas ut i  polisens anmälningsdokument. Detta 

vet socialtjänsten.  

 

Telefonsamtal från FM 000818 

Familjehemsmamman FM rapporterar bl.a. att ”Hon (dvs. N) säger att polisen  varit där 

många gånger.” Det är enligt polisens protokoll och senare polisuppgift endast frågan om en 

gång, vilket indikerar ännu en överdrift och sakfel i de uppgifter som de vuxna kring N driver 

på.  Följande inlärningsmetodik beskrivs i anteckningen. 

”FM har pratat med N på mornarna efter att hon vaknat på natten om vad hon berättat, som 

ut uppfattar det, för att bekräfta för N att hon hört och att det ska bli verkligt för henne att 

hon berättat. FM säger att hon inte vet om det är rätt men det har känts rätt att göra så. Ut 

bekräftat henne i att det är rätt, för att N ska känna att hon blir bekräftad och lyssnad på samt 

för hennes bearbetning av vad hon varit med om.” (min understrykning) 

 

Som framgår kan föreställningar om sexuella övergrepp och kanske annat förstärkas och 

befästas och sådant som inte inträffat kan göras ”verkligt” för barnet. Det är inte bara i de 

redovisade samtalsdialogerna som påverkan sker utan även genom uppmärksamhet vid andra 

tillfällen. För övrigt kan detta att flickan vaknar på nätter och är ledsen vara en traumatisering 

som de utfrågande vuxna skapat hos N och genom uppmärksamhet vidmakthåller. Observera 

att det här förutsätts att barnet ”varit med om” något,  

 

Bilaga 9. Polisförhör med familjehemsmamman FM  0000-08-03 

Detta är ett förhörsprotokoll som innehåller en hel del relevanta klargöranden kring den 

anmälan som socialtjänsten ingivit. Uppgifterna är centrala i frågan om och hur påverkan av 

barnet kan ha skett.  
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Beträffande de två fläckarna på trosorna konstateras. 

”FM  säger att det såg ut som blod men att det skulle kunna vara obojfläckar eller något 

liknande”.  

I socialtjänstens anmälan försvinner osäkerheten kring fläckarna och de omnämns som ”två 

blodiga fläckar” och som ”blodfläckarna”. Osäkerhet skall i saklighetens anda anges i en 

anmälan.  

 

Familjehemsmamman FM ringde till handläggaren på socialförvaltningen angående 

fläckarna. 

”Dagen efter den 27/7 ringde B (avdchef) och tyckte att hon skulle gå och fråga N om 

fläckarna i  trosorna”.  

Familjehemsmamman FM får alltså ett utredningsuppdrag av socialtjänsten utan att ha 

utbildning eller befattning för att utreda något sådant. FM har redan skaffat sig föreställningen 

att det är frågan om blodfläckar (”tyckte det såg ut som blodfläckar”). Som redan framgått har 

inte polisens tekniska avd kunnat fastställa arten hos fläckarna. Det bör påpekas att 

utredningsarbete vid misstanke om brott är en uppgift för polis och åklagare, inte för 

socialtjänst och familjehem. På sid. 2 i protokollet finns ett avsnitt som startar med 

datumangivelsen 27/7-00. Det lyder ordagrant som följer. 

 

”FM tog med sig trosorna på morgonen den 27/7 och gick och frågade vad det kunde vara 

för något. N svarade: 

- Det är blod.  (det kan vara så att N söker svara  utan att veta) 

- Var kommer det ifrån, frågade FM.  (här förutsätts att det är blod) 

- Från min rumpa, sa N. (det kan vara så att N söker svara utan att veta) 

- Var det  bak eller fram frågade FM.  (begreppet ”fram” införs av FM, inte av N) 

N visade att det var bak på rumpan. FM frågade om det var utanpå rumpan och frågade om 

det kunde komma från myggbett. N svarade då: 

- Nej, jag har rivit mig i rumpan. (min understrykning; detta svar ger helt andra följdfrågor 

och gör det svårt att anklaga SP) 

- Har du rivit dig? frågade FM. (accepterar inte utan ifrågasätter genom fråga) 

- Nej, SP  har rivit mig, sa N.  (N byter person, när FM inte var nöjd med svaret) 

- Har SP rivit dig i rumpan.  

- Ja, det har han och då kom det blod. (här får FM höra både att styvpappan rivit och att det 

kom blod, allt i enlighet med FM:s förväntningar) 

 

Det blir aldrig klargjort om det var blodfläckar eller något annat slag av fläckar. Att barnet 

menar att det var blod kan vara en effekt av FM:s och socialtjänstens förväntningar. Barnet 

kan i praktiken ha satt sig på något, t.ex. ett par bär, som skapar fläckarna och utan att lägga 

märke till att de uppkommit.  

Barnet kan i det läget konstruera svar som gör de vuxna nöjda.  

Barnet befinner sig här i en social och psykologisk beroendeställning.  

 

Enligt denna version säger N först att hon rivit sig själv i rumpan. En lämplig 

uppföljningsfråga skulle då kunna vara ”Hur gjorde du då?”  

I stället kommer vad som kan uppfattas som en ifrågasättande fråga i form av ”Har du rivit 

dig?” Det är ofta påtalat i internationell utredningslitteratur 

kring barn och för övrigt även av Rikspolisstyrelsen (1991) i rapporten ”Vittnesförhör” att 

barn tenderar att ändra sitt svar när en fråga upprepas. 
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Barnet kan då tro att det svarat fel och söker justera för att tillfredsställa den vuxne. Själv har 

jag kunnat iaktta många ändringar i dialogutskrifter av polisförhör, när förhörsledaren 

upprepat samma fråga. Det kan framgå av förväntningarna eller andra ledtrådar i frågor och 

påståenden att det ”rätta”(förväntade) svaret bör vara biologiska pappan eller styvpappan. I 

redovisningen ovan finns inget omnämnande av att den biologiska pappan BP skulle ha rivit 

barnet. Enligt tidslogiken i socialtjänstens anmälan nämner N först i tid att ”pappa har rivit 

henne”. Det är först senare i tid när frågan om vem som uppmanat henne att inte prata om 

detta som  styvpappan N nämns. Först därefter kommer 

”Hon säger vidare att det är pappa SP som rivit henne och att det är pappa som petat bort 

blodet.” 

  

Fokusväxlingen och införandet av styvpappan kan sammanhänga med förväntanssituationen 

vid samtalet. Barnet är såvitt jag kan förstå omhändertaget enligt LVU med anledning av 

förhållanden eller påstådda sådana hos modern och styvpappan.  Utifrån en kunskap om detta 

kan förväntan mer riktas mot styvpappan att denne skulle ha gjort något.  

 

Det föreligger alltså allvarliga motsägelser mellan innehållet i polisanmälan och vad FM här 

redovisar. Det framgår dock av det följande mycket värre förhållanden kring 

utredningsmetodiken.  

 

Texten fortsätter med följande stycke: 

”FM säger att hon ringde avdchef B 4-5 gånger under samtalet med N. B sa vad hon skulle 

fråga henne. A säger at N i början av samtalet sa pappa till både SP och BP. 

 FM fick sedan klart för sig att det var SP  hon menade och N var sedan tydlig med att det var 

SP. FM säger att hon förstod att det var SP för att N sa att hon inte får prata om såna saker 

för mamma och pappa. När FM frågade vilken pappa det var sa N pappa SP.”  

 

Det kan av denna redovisning att döma röra sig om att barnets tal av FM tolkats som gällande 

pappa SP, vilket kan ha varit lätt för barnet att gå med på även om  det menat den andra 

pappan.  FM:s argument för tolkningen är för övrigt inte logiskt hållbart utan en subjektiv 

föreställning om hur fenomen hänger ihop (inbillat samband). Även om t.ex. pappa BP eller 

någon person X kan ha begått sexuella övergrepp på N, så kan barnet förstås ha bibringats en 

idé om vad det får prata om från sin biologiska mamma och styvpappa.  

 

Att barnet möjligen kan ha fått en idé. från modern och styvpappan om vad det får prata om 

utgör inget evidens för att dessa skulle ha begått övergrepp på barnet   

Barnet kan för övrigt ha fått idén från annat håll, t.ex. biologisk pappa, förskola, kamrater etc.  

Att idén kopplas till styvpappan kan ha med FM:s och socialtjänstens förväntan och sätt att 

fråga att göra. Några fler utdrag ur texten är följande: 

 

”Avdchef B sa att hon skulle fråga N hur han hade rivit henne i rumpan.” 

”FM säger att de pratade vid flera tillfällen om det här och de har ställt frågorna flera 

gånger.”(uppgifter har alltså tagits fram av amatörer under omfattande press) 

”FM säger att orden givetvis kan ha blivit flyttade men det har alltid varit samma innebörd i 

det N har sagt, att pennan varit i rumpan. Att SP gjort det och att det kommit blod. Det märks 

att N inte vill prata om det och vill avsluta hela tiden med att säga ”det gick bra, nu vill jag 

inte prata  mer” eller så säger hon ”såna saker får jag inte prata om”.  

 

Det framgår här att barnet utsatts för omfattande press i form av upprepade utfrågningar och 

med upprepade frågor. Som tidigare påpekats ändrar barn ofta svar vid upprepade frågor (se 
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t.ex. Rikspolisstyrelsen, 1991; Zaragoza, 1995) . Barn har också en tendens att söka säga det 

som de tror att den vuxne vill höra (se t.ex. Dovreborg & Pramling, 1991). Det barnet uppges 

upprepat ha sagt om att det inte vill prata mer ger ytterligare belägg för den press som 

förevarit.  

 

I polisprotokollet finns även ett avsnitt som anknyter till den av FM ingivna 

skriftliga dialogen med N den 31/7. Där står bl.a. följande: 

 

”FM tillfrågas om det kan vara något i deras samtal som inte finns med eller om det är direkt 

återgivet. FM säger att hon direkt efter skrev ner samtalet i en bok och att det är det samtalet 

som var då. De har inte pratat om något som inte finns med i dialogen. ” 

 

”I morse, den 3/8, berättade N igen om vad SP gjort. Hon sa att hon och Stina brukar leka 

doktor. FM  frågade om de brukade rita då. N fortsatte att säga ”Då kommer SP in och petar 

i rumpan”. ”Han har haft snoppen i snippan på Stina också.” 

”Vad FM har förstått  är Stina  granne som bor i lägenheten ovanför och som är ungefär lika 

gammal. N har sagt att Stina bor däruppe och jag därnere och visat med fingrarna att Stina 

är 5 år. FM visste inte först om det var någon som bodde hemma hos dem men N sa då att 

Stina hade en egen pappa. FM förstod då att hon bodde i lägenheten ovanför N.”  

 

”FM tillfrågas vad hon tänker om det som N berättat? FM säger att hon har svårt att tro att 

en 4-åring kan hitta på något sådant. Det är inte så att hon annars märkt att N hittat på 

saker. FM tror att det som N berättar är sant. För henne finns inga tveksamheter. Hon säger 

att det var nog illa för N innan det här hände.” (mina understrykningar) 

 

Familjehemsmammans övertygelse är tydlig och kan utgöra en grund för förväntanseffekt på 

barnet och suggestioner i samband med de upprepade utfrågningarna.  Det är uppenbart att 

FM inte förstår påverkanspsykologi.  

 

”FM tillfrågas om hon har märkt något annat på N som hon reagerat på. FM säger att hon 

har märkt att N är väldigt rädd för att hon skall bli arg. Om hon låtit bestämd, exempelvis om 

hon har sagt till hundarna, har N: - Är du arg nu? Annars är N jätteglad och det märks inget 

annat.”(min understrykning) 

 

Om N är rädd för att FM ”skall bli arg”, så kan det vara en faktor som bidrar till att N säger 

sådant FM vill höra och inte säger sådant som FM inte vill höra.  

 

Referatet anges uppläst och godkänt per telefon 4/8-00.  

 

Bilaga 10.  Förundersökning läggs ner den 4/8 (bil.10 ej bifogad- nedläggning framgår av 

andra dokument) 

Såvitt jag förstår ett lämpligt beslut, då befintligt material  tyder på omfattande påverkan från 

socialtjänstens personal och familjehemsmamman.  Utredningssituationen kan bedömas 

förstörd av socialtjänsten. 

 

Bilaga 11. Händelseförteckning 000506 – 000804 

För 000803 finns antecknat följande: 

”FM säger att N berättade vid frukosten idag att hon och Stina brukade leka doktor och det 

är då som SP kommer och petar dem i rumpan.” 

Observera hur detta begränsar det påstådda petandet till denna situation med Stina. 
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Dessutom  torde det vara så att Stina inte existerar och därmed kan inte den angivna  

typen av pet-situation med Stina inblandad  heller existera.  

 

Vidare rapporterar FM följande 000803: 

”Hon säger att N berättat mer om flickan Stina, att hon bor med sin mamma, inte med pappa, 

att mamman har en kille och att hon har en storasyster som är stor (uppskattningsvis enl.  FM 

c:a 16-20 år). N sa att hon brukar vara hemma hos Stina.  

Idag frågade N om hon skulle till doktorn idag. Nej, svarade FM och undrade varför hon 

frågade det. ”Jo, så att vi kan berätta för tanterna”. FM får känslan av att N vill berätta om 

det hon varit med om.  

  

N får uppmärksamhet för vad hon säger vid utfrågningarna. Enligt operant 

inlärningsforskning ökar då sannolikheten för det beteende som ges positiv förstärkning.  Om 

N här berättat på eget initiativ eller givit svar på frågor från FM är oklart.  I båda fallen är 

uppgifterna påhittade (ingen verifikation finns redovisad).  

 

Bilaga 12. Aktanteckningar  000818 – 001010 

Några noteringar kan ha källkritiskt intresse. 

000818 refereras telefonsamtal från FM, enligt vilken ”Hon (N) säger att polisen varit där 

många gånger”.  Enligt polisens uppgift har de varit där endast en gång.  

 

000824 skall FM ha rapporterat uttalanden av N. 

”SP har snoppen i mammas snippa också”.  

Att N ev. kan ha sett detta kan utgöra grund för hennes uttalanden om snoppen och snippan. N 

anges även ha sagt att ”han har snoppen i min mun” – en uppgift som inte verkar ha 

förekommit tidigare.   

 

000824 finns anteckning om möte med biologiska mamman, som inte alls tror på de uppgifter 

som N påstås ha lämnat.  

”Modern säger vidare att hon tror att N hittar på då både N och hennes syster U har livlig 

fantasi. Om man ställer ledande frågor så vet man inte säger modern.  Modern får frågan vad 

hon menar med ledande. Jag vet inte säger modern. Handläggaren frågar modern i vilket 

syfte som familjehemsmamman FM skulle ha vinning i att ställa ledande frågor då N själv har 

berättat vad SP har gjort mot henne utan att någon har tagit upp ämnet.” 

Någon berättelse finns inte dokumenterad någonstans. Däremot finns omfattande nertecknade 

evidens för att förutsättande, ledande och upprepade frågor ställts och i en omfattning som 

berättigar beteckningen press. Det kan även te sig anmärkningsvärt att frågan om kamraten 

Stinas existens inte tas upp med modern här. Förekomst av en fantasikamrat  och fantiserade 

övergreppssituationer med denna kamrat inblandad ger stöd för moderns påstående om ”livlig 

fantasi”.  Det är även en underlig idé att familjehemsmamman skulle behöva ha ”vinning” av 

att ställa ledande frågor. Sådant sker ofta i samband med okunnighet och övertygelse och i 

detta fall pådrivet av socialtjänsten (stor mängd telefonrapporter från FM till socialtjänsten 

finns i aktanteckningarna) . 

 

 Att modern inte kan besvara en akademisk fråga om vad som menas med ”ledande” är föga 

ägnat att förvåna.  Betydelseinnehållet (orden)  i en fråga kan leda tänkandet och svaret i viss 

riktning. Det blir då vanskligt att  hävda att svaret skulle vara korrekt,  då det kan ha 

uppkommit genom frågans utformning.  
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Samtidigt med frågan kan ett 30-tal förväntanskanaler såsom blickar, tonfall, gester etc. och 

benägenheten till social responsivitet (att försöka svara oavsett vad man vet) verka. Vidare 

kan de redan uppvisade och rådande konsekvensbetingelserna (t.ex. uppmärksamhet eller 

gillande för svar i viss riktning och ignorerande eller ogillande för svar i annan riktning)  ge 

påverkan på svaret.  

Hur den som frågar reagerat på tidigare svar, ( dvs. utfrågarens svarsreaktioner och 

uttalanden)  ger information som kan vara ledande till visst slag av svar. Det är noga räknat 

inte bara orden i en föregående  fråga som är ledande utan alla föregående frågor och svar 

från den som frågar plus mångfalden av paraspråkliga (dvs. tonfall, tystnader etc. kopplade till 

språket) och icke-språkliga faktorer. (t.ex.- blickar, gester) . 

Det är även möjligt för barn att förstå eller tolka sig till vad för slags uttalanden en vuxen vill 

höra och leverera sådana utan föregående fråga, t.ex. skenbart spontant.  

Möjligheterna att leda fram uttalanden  hos särskilt barn, som även är i beroendeställning,  är 

mycket omfattande och särskilt från små barn.   

 

000826 återges en ytterligare polisanmälan med anledning av de tillkommande uppgifterna 

om att modern och styvpappan skulle ha slagit henne och uppgiften 

om att styvpappan skall ha haft snoppen i N:s mun. I resonemang under rubriken bedömning 

tycks avdchef  B utan vidare utgå från att sådant som ett barn berättar i en trygg miljö (att 

miljön är trygg är ett antagande) skulle vara korrekt (inbillat samband). Det förekommer även 

att sådant som sägs i trygga miljöer är felaktigt. Det kan t.ex. vara ett sätt för ett barn att 

tillgodose vuxnas förväntningar eller få uppmärksamhet. eller resultat av inlärning i den 

trygga miljön.   

 

Polisanmälan avslutas med följande konstaterande. 

”Socialtjänsten ser med stor oro på att N med stor sannolikhet varit utsatt för övergrepp, 

något som skulle innebära att hon kan ses som ett brottsoffer och därigenom ha rätt till 

ytterligare samhällsresurser.” 

 

Det kan påpekas att ”oro” hos socialtjänsten inte är något godtagbart sakargument, då oron är 

ett tillstånd hos socialtjänsten och inte sakligt och logiskt sett har med barnet att göra.  Den 

”stora sannolikhet” som hävdas är av subjektiv art.  Den omfattande påverkan av barnet som 

finns dokumenterad gör det inte sannolikhetsteoretiskt rimligt att tala om stor sannolikhet i 

detta fall.  Termer som ”oro” och ”stor sannolikhet” missbrukas här i övertalningssyfte.  

 

000901 finns en anteckning från familjehemsbesök.  Det framgår att FM berättat att N i stort 

sett varje natt gråter och drömmer. Det framgår att FM då pratar lugnt med henne. Det 

framgår även att N då pratar om olika händelser hon varit med om. ”Det är händelser som 

skett i moderns hem, bl.a. slagsmål mellan modern och styvpappan samt andra kompisar som 

varit i deras lägenhet.” 

 

Om det här skulle röra sig om återgivning av dröminnehåll så bör påpekas att sådant kan vara 

utan motsvarighet i verkligheten eller med vaga kopplingar, men i enstaka fall kan upplevas 

som  sådant som verkligen hänt (se t.ex. Edvardsson, 2008).  Om gråtandet är ett fenomen 

som uppkommit i familjehemmet så kan det ha uppkommit genom den uppmärksamhet 

(positiv förstärkning) det får.  En inverkande faktor till gråt och drömmar skulle kunna vara 

de vuxnas utfrågningar och förväntningar om att N bör må dåligt.  
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000912 finns infört ett förslag till umgängesbegränsning med modern, där ett centralt 

argument verkar vara att modern inte tror på N:s påstådda uttalanden om övergrepp och anser 

att N har livlig fantasi. I beaktande av att en del av det N påstås ha sagt torde vara fantasier 

(var gjorde socialtjänsten av kamraten Stina och övergreppen där även hon var utsatt) så ter 

sig argumentationen anmärkningsvärd. 

Även följande konstaterande om aktuell situation görs. 

”Under senare delen av augusti 0000 började N att mer och mer  lämna ytterligare 

graverande uppgifter om vad hon varit med om i hemmet hos mamma och hennes sambo. ” 

Att uppgifter kan växa med hjälp av påverkansfaktorer som utfrågningar, suggestioner, 

förväntningar och positiva förstärkningar (främst uppmärksamhet och beröring) är väl känt 

och dokumenterat i undersökta fall med fokus på sexuella uppgifter, men fenomenet 

förekommer även i andra slags fall, t. ex. ett centralt ögonvittnesmål vid Palme-mordet. .  

 

000922 finns ett svar från socialtjänsten på en överklagan av umgängesbegränsning gällande 

umgänge med modern. Denna text som antas av omsorgsnämndens arbetsutskott avslutas med 

följande bedömning. 

”Utredarna gör bedömningen att ett uppehåll i kontakten med sin mamma inte har någon 

avgörande betydelse för N:s psykiska hälsa, då hon befinner sig i en väl känd familj och miljö 

där hon känner sig trygg.” 

Detta ter sig inte utvecklingspsykologiskt lämpligt och det ter sig anmärkningsvärt att 

socialtjänsten i den föregående argumentationen betonar att modern inte tror att N varit utsatt 

för de påstådda övergreppen. Modern bör ha bättre underlag för att bedöma detta än 

socialtjänsten har. Inget nämns om barnets behov av att ha umgänge med sin mamma.  

 

000928 noteras uppgifter från FM i telefonsamtal.  

”FM talar om att N  ibland pratar om sin kamrat och vad styvpappa SP gjort mot henne. Det 

händer ibland när de är ute och åker bil och när de inte håller på med något särskilt. På 

fråga om N visar några speciella reaktioner i samband med att hon pratar om det säger FM 

att hon dessa gånger ser lite trumpen och fundersam ut.” 

Uppmärksamhet kan antagligen vidmakthålla existensen av fantasikamraten under lång tid.  

 

000928 finns noterat åklagares besked om att förundersökningen gällande den andra 

polisanmälan läggs ned och bedömningen görs att ”Ytterligare utredning kan inte antas 

förändra bevisläget på ett avgörande sätt.” 

En omfattande påverkan av barnet har skett .och en del felaktiga uppgifter har bevisligen  

konstaterats. Det är på grund av socialtjänstens omfattande och felaktiga agerande svårt att se 

hur några hållbara evidens för övergrepp skulle kunna framkomma med det slags påverkande 

utredande som förevarit.  

 

Bilaga13. Polisanmälan 0000-08-26 

Har tidigare kommenterats utifrån aktmaterial. 

 

Bilaga 14. Beslut om återupptagande av förundersökning. 

Ingen kommentar. 

 

Bilaga 15. Polisförhör med barnet 0000-09-27 

Ingen dialogutskrift gjord enligt beslut av åklagaren som var närvarande vid förhöret.  

För övrigt används samma förhörsledare som i första förhöret, vilket kan diskuteras, då denna 

förhörsledare agerade ensidigt och skapade motreaktioner hos barnet.   
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Bilaga 16. DVD från det andra polisförhöret 

Då ingen dialogutskrift finns avstår jag från att söka ta fram något relevant material från  

bifogad DVD.  En bestyrkt utskrift är det primära vid granskning av inspelade förhör.  

Jag har inte uppfattat att socialtjänsten anfört något från förhöret. Ev. kan det  finnas 

motevidens i förhöret.  

 

Bilaga 17. Åklagarens beslut att inte fullfölja förundersökningen och beslut om att häva 

beslag. 

 

Bilaga 18. Aktanteckningar 001114 – 000111 

001220 finns följande anmärkningsvärt generaliserande och svepande utfall mot modern på 

tjänstetid och riktat till kammarrätten (ett svar på överklagan). 

”Detta förfaringssätt stämmer överens med omsorgsnämndens uppfattning utifrån tidigare 

kännedom om  modern att hon inte skyr några medel för att inte avslöja sina egna brister 

eller misstag. Omsorgsnämndens uppfattning är att modern sviker sina barn och hon offrar 

vänner, allt för att skydda sig själv.” 

  

Det finns även ett viktigt konstaterande om styvpappan i texten. 

”stora svårigheter med aggressivitet”. Detta framskymtar även på andra ställen i materialet 

och personlighetsdraget  framskymtar även beträffande den biologiska pappan. . 

Om detta gäller så är styvpappan ingen pedofil-kandidat. Enligt rättspsykiatrisk expertis och 

internationell forskning är kombinationen av aggressiv personlighet och pedofili sällsynt eller 

föga sannolik (se t.ex. professor Ottosson, 2001: ”har sällan gjort sig skyldiga till 

våldsbrott”; se även t.ex. Sandnabba, Christianson & Granhag, 2008) och stämmer inte med 

den mer mjuka och manipulativa personlighet som pedofiler vanligen uppvisar (se t.ex. 

Howitt  (1995). Att det enligt  min erfarenhet är populärt att i material till domstolar dubblera 

anklagelser genom att anklaga personer för både aggressivitet och pedofili betyder inte att 

verkligheten enligt sakkunskap  och forskning ser ut på det sättet utan bör ses som ett 

konfliktstrategiskt fenomen, dvs. sätt att söka öka anklagelserna i en konflikt.  

 

001130 finns noterat uppgifter från FM. Enligt FM skall N till andra personer ha sagt sådant 

som  

”Mammas SP har stoppat snoppen i min mun” och ””Min mamma drar  mig i håret och SP 

stoppar snoppen i snippan, rumpan och munnen.  

Det är att förvänta att om ett barn av vuxna fått förväntningar, suggestioner och  

uppmärksamhet vid uttalanden om sådana frågor, så ökar barnets benägenhet att  

göra uttalanden. Barnet har dokumenterat genomgått en inlärningsprocess vid interaktionen 

med de vuxna och torde ha ett förväntanstryck på sig  att leverera mer.  

 

001206 finns inskriven en flera sidor lång sammanfattning till kammarrätten. I 

bedömningsavsnittet hävdas bl.a. 

”Omsorgsnämnden har ingen anledning att betvivla sanningshalten i N:s berättelser. N:s 

berättelser kommer spontant, utan någon synlig anknytning till den situation hon befunnit sig 

i när hon berättat.”  

Det är förvisso så att uttalanden från ett barn som föregåtts av förväntningar, utfrågningar och 

inlärning inte kan anses vara ”spontana”. De psykologiska spåren från förväntans- och 

utfrågningssituationer finns med även i senare uttalanden som inte föregåtts av någon fråga. 

Familjehemsmammans och socialtjänstens förväntningar verkar här ha funnits med hela tiden 

vid de påstått spontana uttalandena. Påverkan kan inte nollställas senare i tid.  
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Det finns inga ”berättelser”, men enstaka uttalanden som föregåtts av mycken förväntan, 

utfrågning, suggestioner och givits uppmärksamhet (positiva förstärkningar) i förväntad 

riktning. Omsorgsnämnden verkar inte förstå nödvändigheten av att pröva mothypotes och 

alternativa hypoteser och verkar sakna insikt i psykologiska och socialpsykologiska felkällor.  

 

Fallet handlar om att två fläckar av okänt ursprung på just barnets trosor föranleder en 

omfattande och påverkande förväntan och utfrågning som finns beskriven i protokollet från 

polisförhöret med familjehemsmamman. Det kan mycket väl ha varit så att barnet inte alls 

visste hur fläckarna uppkommit och inte hade minnen i saken,, men ändå socialt responsivt 

svarar upp mot förväntningarna om att säga saker om övergrepp.  

 

Bilaga 19. Aktanteckningar 010112 – 010704 

010216 finns i svar på överklagan bl.a. följande konstateranden från omsorgsnämnden. 

”Moderns invändningar om otillbörlig påverkan från familjehemmet äger ingen grund och 

behöver därmed inte utredas.”   

Det har framgått av socialtjänstens egna anteckningar och inlagor att påverkan skett från 

socialtjänsten och familjehemsmamman i samverkan. Det framstår som ologiskt att ett 

påstående inte bedöms äga någon grund utan att ha utretts.  

 

”När omsorgsnämndens personal samtalade med N ställdes frågor uteslutande utifrån vad N 

själv berättat, vilket omöjligt kan betraktas som påverkan.”  

Det är utifrån uppgifter i polisförhöret med familjehemsmamman klarlagt att 

omsorgsnämndens avdchef hade telefonkontakt med familjehemsmamman under en av 

avdchefen initierad omfattande utfrågning och därmed påverkan av barnet varvid uppgifter 

som tolkades som tecken på fysiska övergrepp skapades. Det samtal mellan avdchefen och N 

som skedde vid hembesök har som framgått ett omfattande inslag av förutsättande och 

ledande frågor, vilka bedöms som påverkande frågor. Ledande bakåtreferat (korrekta eller 

felaktiga) kan inte godtas vid utredningsarbete av detta slag då det förekommer sakfel i 

sådana. Det kan inte vid kritisk prövning antas att tidigare genom påverkan frampressade 

uttalanden var korrekta. Det är att underlåta kritisk prövning. Utredare skall inte agera 

hjälpminne och inte bidra med att stabilisera uppgifter som inte annars nödvändigtvis behöver 

vara stabila.  Om något inte inträffat utan enbart uttalats kan det vara svårt för 

uppgiftslämnaren att minnas vad som tidigare sagts, då ingen minnesbild av det som skall ha 

inträffat finns.  

010321 finns noterat telefonuppgifter från FM.  N påstås i förskolan ha sagt ”SP har stoppat 

snoppen på mig”.  Att ett barn upprepar en typ av uttalande som det tidigare fått mycket 

uppmärksamhet (positiv förstärkning) för säger inget om  uttalandets korrekthet.  

 

010410 finns bl.a. följande påståenden i ett svar från omsorgsnämnden till kammarrätten. 

”Omsorgsnämnden har ingen anledning betvivla att FM  återger N:s utsagor korrekt”.  

Det framgår av protokoll från polisförhör med FM och av FM:s ingivna dialogutskrift över  

ett samtal vid sängkanten att det är frågan om osäkra efterkonstruktioner. Forskning kring 

samtalsminnen har upprepat visat att det inte går att exakt minnas så omfattande material. 

Exempelvis har jag för sammanlagt flera hundra psykologistudenter vid universitet vid 

laborationer läst upp den 22 ord långa svenska vittneseden. Vid omedelbart nertecknande 

efter uppläsning är det hittills endast en som sagt sig ha skrivit ner helt korrekt. Enligt 

internationell facklitteratur kan människor inte exakt minnas yttranden längre än 20 ord och 

oftast kan människor inte ordagrant minnas även betydligt kortare yttranden. 

Vad gäller hela samtal så förenklar vi i minnet och tappar bort teman, förändrar uppgifter och 

gör felaktiga tillägg. Missuppfattningar och tolkningar smyger sig in. Detta är allmänt 
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förekommande vid efterkonstruktioner av samtal och socialtjänsten och familjehemsmammor 

har ingen undantagsstatus. Se t.ex. Dahlman-Giannias, 1995; Edvardsson & Sund, 1998;  

Gunnarsson & Kolterjahn, 1997.   

 

”Det ses som helt befängt att tro att man över en natt kan ”påverka” en fyraåring att berätta 

en sammanhängande redogörelse och sedan komma ihåg den och återberätta den på i stort 

sett samma sätt. Det är så verklighetsfrämmande och långsökta teorier att de kan avfärdas 

utan vidare.”  

Det finns ingen ”sammanhängande redogörelse”. Vad som redovisats är efterkonstruktioner 

av barnets svar på frågor. Den enda exakta redovisningen finns i dialogutskriften av det första 

polisförhöret. Det framgår vidare mycket tydligt i de redovisade efterkonstruerade 

samtalsdialogerna hur förutsättande, ledande och upprepade frågor används. Det är här heller 

inte fråga om påverkan över en natt, då barnet vistas från placeringens start dygn efter dygn 

hos en familjehemsmamma som har stöd i sin upprepade utfrågning av socialtjänsten. För 

övrigt visar omfattande forskning kring barnsamtal på förskolenivå av främst Ceci & Bruck 

att barn kan utveckla bevisligen falska berättelser (som majoriteten av professionella 

bedömare trodde på; se Cederström, 1996) enbart utifrån några ledande och upprepade frågor.  

Likartade resultat har även erhållits vid experiment med inplantering av falska minnen genom 

att ge  falsk ledtråd, som sedan utvecklas av den påverkade till en berättelse (Loftus m.fl.).  

I polisförhör med små barn som jag studerat har det varit tydligt att ett barn som förhörs på 

felaktigt och pressande sätt under loppet av en session kan komma att instämma i alla möjliga 

förslag från förhörsledaren. Enligt forskningsexperimenten med barnsamtal behövs inte ens 

”en natt” för att få en del förskolebarn att uttala felaktiga uppgifter. Jag kan rekommendera att 

ta del av den översikt på svenska som finns av Cederström (1996).  

 

010426 finns rapportering från ett hembesök i familjehemmet av två handläggare.  Det 

beskrivs hur Emma-dockor respektive nalle-kort använts. Det är möjligt att dessa två 

metoder kan underlätta kontakten med barn, men det bör påpekas att de saknar vetenskaplig 

grund (liksom många andra metoder). Detta slag av val av dockor eller nallekort (små nallar 

som visar olika känslouttryck) kan t.ex. vara känsligt för förväntningar hos handläggarna eller 

känsligt för den aktuella stämningen och val av miljö eller sådant som nyss hänt. I detta fall 

verkar handläggarna och nalle-korten stimulera till några negativa uttalanden om mamman 

och styvpappan, vilket ter sig som en sakligt och etiskt tvivelaktig användning. Såvitt kan 

förstås av socialtjänstens material delar dessa handläggare socialtjänstens övertygelse att 

övergrepp ägt rum och ger därmed ifrån sig en sådan förväntan. Det kan anmärkas att bl.a. 

följande fråga påstås ha ställts.  

 ”N får frågan hur hon känner sig när hon är glad. N tar ett kort där nallen är jätteglad.” 

Här ser handläggaren till att det blir en glad nalle. Svaret är logiskt självklart.  

 

010605 noteras att FM rapporterat från dagis att ”N har svårt att leka med andra barn”. 

Det sägs även att 

”…hon söker sig mycket till vuxna och vill gärna stå med fröknarna och prata.” 

Detta kan möjligen vara inlärt genom att hon fått samtala med och fått uppmärksamhet av 

vuxna under det senaste året.  

”Hon är ibland som i sin egen värld, hon har svårt att ta instruktioner.” 

Även här kan det möjligen vara frågan om en eftereffekt av den påverkan som N utsatts för. 

Det är känt att polisförhör och utfrågningar kan vara psykiskt påfrestande och ge eftereffekter.  

Det kan här finnas anledning påtala den ofta aktualiserade problematiken kring vad som 

ibland kallas ”symtombevisning”, vilken varnas för i internationell utredningslitteratur. Ett 

symtom kan för det mesta ha ett flertal tänkbara uppkomstorsaker och utgör därför  
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inget evidens för t.ex. sexuella övergrepp som  orsak. Särskilt osakligt blir anförande av 

symtom, tecken etc. när inga ansträngningar gjorts att finna alternativa orsaker.  Ibland anförs 

inte uttryckligen symtom eller tecken utan det kan vara mottagaren/läsaren som  gör 

tankefelet utifrån vad som redovisas i texten (s.k. sammanhangsbetingad tolkning eller 

kontextuell implikation).  

 

Bilaga 20. Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister xxxx 

Det framgår av detta utdrag att familjehemsmammans bror dömts och straffats för bl.a. ett par 

misshandelsbrott. Detta skall ju inte familjehemsmamman lastas för, men uppgifterna kan 

vara psykologiskt relevanta så till vida att frågan om misshandel kan ha blivit mer eller lättare 

mentalt tillgänglig hos familjehemsmamman. Förväntningar, uppmärksamhet och tolkningar 

från FM kan möjligen ha påverkats. Barnet N uppges ha gjort påståenden om misshandel.   

 

Bilaga  21. Dom i tingsrätt gällande famlijehemsmamman FM:s bror 0000-02-28 

Det framgår att familjehemsmammans bror här dömts för  köp av sexuell handling av barn. 

Ett av barnen är familjehemsmammans egen dotter och familjehemsmamman medverkade 

som  vittne i domstolen. Detta bör ha gjort att fråga om sexuella övergrepp på barn blivit mer 

och lättare mentalt tillgänglig hos FM.  Cirka 5  månader senare blir FM övertygad om att det 

hos familjen placerade barnet N har utsatts för sexuella övergrepp. Det har påtalats i  

internationell facklitteratur att anmälare eller utredare som själva haft erfarenhet av sexuella 

övergrepp kan blanda in denna erfarenhet i  andra fall och göra felaktiga bedömningar 

(se t.ex. Mikkelsen et al., 1992).  

 

Bilaga 22. Utredning gällande hjälp med bostadsanskaffning för familjehemsmammans 

dotter.  

Det framgår enligt dokumentet att familjehemsmamman FM:s dotter ligger i ”starka 

konflikter” med modern och styvfar och inte är välkommen att bo hos modern. Dottern 

berättar att hon ”pga konflikter hemma i  14-15-årsåldern bodde hos en morbror en tid”. 

Denne var dömd för misshandel m.m. och begick som framgått av bilaga 21 senare 

sexualbrott mot sin systers (dvs. FM:s) dotter. Det anförda kan förstås väcka frågor kring 

familjehemmets lämplighet och väcka frågan huruvida det är den ”trygga miljö” som 

socialtjänsten upprepat hävdar i dokumenten.  

 

Diskussion 

Att styvpappan N skulle ha begått övergrepp (sexuella och misshandel) på N är 

utredningsmetodiskt sett en hypotes (en sådan innebär per definition osäkerhet och empirisk 

prövning krävs), även om föreställningen av socialtjänsten oprofessionellt hanteras som en 

övertygelse. Hypoteser prövas i ett sådant här fall inte genom ensidigt bekräftelsesökande 

utan i första hand genom att söka efter sådant som kan falsifiera (fälla) hypotesen – en princip 

förespråkad av bl.a. vetenskapsfilosofen Popper (1959) och många andra. Även om det finns 

evidens som ger stöd åt eller tolkas ge stöd åt en hypotes så kan hypotesen vara felaktig på 

grund av att den kan falsifieras av motevidens. Det kan även vara så att en annan hypotes får 

stöd av samma evidens (men de kan då tolkas på annat sätt).  

 

I detta fall kan utifrån vad materialet innehåller en övergreppshypotes uppfattas stå emot en 

påverkanshypotes. Materialet är förstås skevt på så sätt att det är socialtjänsten som haft makt 

att göra urval och skriva. Dokumentmaterialet torde därför missgynna de som mest angrips 

(biologiska mamman och styvpappan).  

 

Övergreppshypotesen anses få stöd av i huvudsak en del uttalanden från barnet.  
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Ett problem med dessa uttalanden är att de samtliga tillkommit efter utfrågning initierad av 

socialtjänsten vid första tillfället och därefter genom förutsättande, ledande och upprepade 

m.m. frågor.  Ett annat problem är att vissa  

uttalanden bevisligen är felaktiga eller motsägande. Ett problem är att barnet skall ha sagt att 

det själv rivit sig före någon av papporna anges. Det råder även underlig logik kring vad de 

båda papporna skall ha gjort (se anmälan). Fantasikamraten är också ett problem. Ett annat 

problem är frånvaron av förloppsbeskrivningar (något som kan betecknas som ”berättelser”, 

dock på en 4-årings nivå). Ytterligare problem är att socialtjänsten inte eftersökt allsidigt 

alternativa informationskällor för barnet (t.ex.vuxna, förskola (personal och barn), andra 

lekkamrater, äldre barn. media. möjlighet att ha bevittnat vuxnas sexliv). Ett annat problem är 

att den utpekade styvpappan är statistiskt osannolik som pedofil utifrån sin i texterna påtalade 

aggressivitet (gäller även den biologiska pappan). Det rättsintyg som utfärdats av läkare ger 

inget stöd för övergreppshypotesen. Ett ytterligare problem för övergreppshypotesen är att de 

uppgifter som socialtjänsten drivit fram från barnet kollapsar, inte kan bekräftas, vid 

polisförhöret. Detta är enligt min erfarenhet ett typförlopp när socialtjänsten går in före 

polisen och tror sig kunna utreda. Socialtjänsten driver i dessa typförlopp fram uppgifter och 

dokumenterar inte eller slarvigt och uppgifterna faller vid det första polisförhöret. 

Polismyndighet och åklagare är den instans som har till uppgift att utreda brott och de skall 

absolut vara de som gör förhör, inte socialtjänsten, som genom påverkan förstör utredningar. 

Uppstarten av uppgifterna med ett par fläckar av okänt ursprung och att barnet sagt att det 

självt rivit sig måste bedömas som mycket svag. Den biologiska pappan är inte hörd om 

fläckarna heller – en förfrågan till denne borde varit en självklarhet.  

 

Påverkanshypotesen utgör en alternativ hypotes till övergreppshypotesen.  

För tydlighetens skull skall sägas att här åsyftas i första hand påverkan utifrån okunnighet och 

bristande kompetens, inte påverkan som något slags medveten strategi (omedvetenhet tycks 

råda om felkällor och om hur påverkan sker). Kan man inte finna tecken på påverkan så faller 

påverkanshypotesen, men det finns som framgått ovanligt mycket tecken i det här fallet, 

vilket beror på den omfattande efterkonstruktionen av samtalsdialoger med barnet, där den 

utredningsmetodiska okunnigheten visas upp. Förväntan som barnet utsätts för blir ovanligt 

tydlig genom familjehemsmammans dokumenterade erfarenhet av sexualbrott i den egna 

familjen och blir tydlig genom uttalanden som dokumenterats i texterna, t.ex. om hur 

övertygade familjehemsmamman och socialtjänstens personal är. Att förutsättande och 

ledande utfrågningar skett vid flera tillfällen framgår av referaten och efterkonstruktionerna 

av dialoger i socialtjänstens texter. Att barnet får mycken uppmärksamhet (positiv 

förstärkning) för sina uttalanden är tydligt liksom att frekvensen av dessa ökar. Materialet 

tyder på en inlärningsprocess för barnet. De uttalanden som barnet anges ha gjort till följd av 

påverkningarna och den tillväxt av uppgifter som skett stämmer väl in med vad som enligt 

internationell forskning kan ske när barn utsätts för förhör eller ledande frågor (se t.ex. Bruck, 

Ceci & Principe, 2006; Cederström, 1996; Underwager & Wakefield, 1990) och med vad jag 

själv kunnat iaktta händer i dialogutskrifter vid felaktig förhörsstrategi och felaktig 

förhörsteknik. Se även Bring, Diesen et al. (1995) angående tillväxt av uppgifter.   

  

Sammanfattningsvis bedöms att det finns stor mängd indikationer på påverkan av barnet och 

jag bedömer det som klarlagt att påverkan skett. Socialtjänstens utredningsmetodiska 

tillvägagångssätt och saboterandet av polisens utredning är förkastliga.  

 

Övergreppshypotesen har en mycket svag saklig grund i två fläckar av icke klarlagt ursprung 

och art och ett motsvar från barnet (”Nej, jag har rivit mig i rumpan” – enligt polisförhöret 

med FM). Övergreppshypotesen undergrävs även starkt av det faktum att upprepad påverkan 
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skett och av en del andra anförda problem såsom den sällsynta kopplingen mellan aggressiv 

personlighet och pedofili, förekomst av en fantasikamrat m.m.  

 

Jag vill påminna om att granskningen utgår ifrån det mig tillställda materialet och att det 

skulle kunna finnas uppgifter som inte står i materialet som skulle kunna vara av betydelse. 

Som påpekats är det framför allt socialtjänsten som har haft makt över vad som införts eller 

inte införts i materialet och hur det formulerats. Det är svårt att se vad som kan ha 

undanhållits, men dit verkar, givet de dokument jag disponerat, höra information som kan ha 

inkommit från Z kommun  kring fantasikamraten Stina.  

  

 

Tankefel: en summering 

I det här granskade materialet liksom i många andra förekommer eller antyds ett flertal 

tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003, 2011, 2012; Hardman, 2009; Reisberg, 2010).  Olika 

beteckningar kan överlappa eller stå för samma fenomen. Tankefelen kan ses ur olika 

synvinklar eller med olika termer.   

 

- alternativa tolkningshypoteser (i detta fall främst en påverkanshypotes) ignoreras 

 

- bedömningsfel på så sätt att bedömningar görs utan utredning eller på grundval av 

otillräcklig, icke rimligt säkerställd, felaktig etc. information eller felaktig utredning. 

 

- berättelsefel, dvs. enstaka uttalanden som svar på frågor bör inte betecknas med termen 

berättelse. Det närmaste vi kommer en berättelse i materialet är för övrigt uppgifter kring 

fantasikamraten Stina.  

 

- cirkulär ”logik”, dvs. det antas att man vet hur det förhåller sig och genom diverse tankefel 

återkommer man till utgångsföreställningen. Exempelvis används ensidigt 

bekräftelsesökande, godtyckliga tolkningar, undvikande av motevidens, ignorerande av 

alternativa hypoteser. 

 

- ensidigt bekräftelsesökande 

 

- expansivitetsfel, dvs. underlåtenhet att söka information som man borde ha sökt, t.ex. vad 

biologiska pappan ansåg om fläckarna,  vilka erfarenheter barnet kunde ha med sig från 

förskolan osv.  

 

- falsifieringsfel, dvs. givet att möjligheten av övergrepp betraktas som en hypotes, så 

eftersträvas icke eller föga av falsifiering (se Popper, 1959).  

 

- felkällor ignoreras 

 

- förnekande av att påverkan av barnet skett 

 

- generaliseringar utifrån få eller begränsade iakttagelser 

 

- inbillade samband – i detta fall tycks omsorgsnämnden anse att det finns en koppling mellan 

”trygg miljö” och sanningshalt hos påståenden från barn. Det behöver inte finnas något 

samband ö h t.  
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- källkritiska misstag, dvs. uppgifter accepteras utan kritisk prövning 

 

- logikfel, dvs. bristande logik i uppgifter såsom motsägelser och fokusväxlingen mellan de 

två papporna problematiseras inte 

 

- mentalt tillgänglighetsfel – olika begrepp, tankegångar etc. är olika lätt tillgängliga. Något 

som är vanligt i verkligheten kan vara lite mentalt tillgängligt då det sällan omtalas. Något 

som är ovanligt i verkligheten kan vara lätt tillgängligt då det ofta omtalas.  Betraktar vi detta 

fall så tillgrips sexuella övergrepp ofta som förklaring, när förklaringen är mer trivial och det 

verkar ha gått viss kulturell inflation i begreppet. Mental tillgänglighet för detta begrepp är 

hög inom socialt arbete med barn och för familjehemsmamman kan tillgängligheten vara 

extra stark genom att hennes egen dotter varit utsatt och familjehemsmamman därför fått 

vittna i domstol.  

 

- motevidens till den tes som drivs undviks. Sökande efter motevidens krävs vid 

hypotesprövning.  

 

- mörkläggning/undanhållande i dokumenten kring att fantasikamraten inte existerar 

 

- noggrannhetsfel, dvs. vad barnet sagt i de anförda samtalen har inte dokumenterats på 

sakligt godtagbart sätt (felbara erinringar och efterkonstruktioner ur minnet) – objektiv 

inspelning gäller och i synnerhet vid amatörmässiga utfrågningar.  

 

- normala sexuella uttalanden och sexuella lekar och beteenden i övrigt hos barn 

beaktas inte 

 

- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. mer konkret uttryckt 

”tycka-tro-känna-uppleva etc.”-metodik. De angivna verben behöver inte vara uttalade eller 

utskrivna för när metodiken är i bruk – tyckande kan framgå av sammanhanget eller i form av 

kategoriska uttalanden i sakfrågor. Metodiken medger att bedömaren ”tycker, upplever etc.” 

vad som helst och påstådda evidens kan därmed alltid produceras. Bedömaren kan blanda 

samman sig själv med den eller det som bedöms.   

 

- okunnighetsfel – socialtjänsten inser  inte sin okunnighet vad gäller utredande av eventuella 

brott och blir därmed farlig för de människor den skall bistå, vilket socialtjänsten här inte 

verkar inse (ibland har jag  talat med socialarbetare som faktiskt insett detta) 

 

- osäkerhetsmarkeringar underlåts i bedömningar 

 

- perseveration, dvs. tvångsmässigt fasthållande vid tanken om sexuella övergrepp och 

handlande i enlighet med föreställningen 

 

- påverkansfel på så sätt att man anser sig kunna få fram korrekt information genom att 

påverka barnet 

 

- relevansfel – en populär variant som även förekommer här är anförande av ”oro” hos 

bedömaren. Detta är ingen omständighet i sak kring barnet.  

 



28 

 

 

- sabotagefel, dvs. socialtjänsten går här in på utredning av brott, vilket är ett ansvars- och 

kompetensområde för polis och åklagare, och genomför utfrågningar som är ägnade att 

sabotera utredningsarbete av polis och åklagare.  

Rättssäkerheten och möjligheten att nå fram till korrekta uppgifter saboteras när socialtjänsten 

beter sig som i detta fall. Genom påverkande utfrågningar kan falska uppgifter byggas upp.  

 

- sanningsöverenskommelse saknas med barnet för samtliga redovisade samtal (inkl. första 

polisförhöret) – ändå tillskrivs uttalanden sanningsvärde. Mer konkret har frågan om att göra 

sanna uttalanden inte tagits upp med barnet inledningsvis vid samtal  och förhör (se t.ex. 

rekommendation av ledande utredningsforskare som Poole & Lamb, 1998).  

 

- sanningsillusionen (”truth bias” i internationell facklitteratur om lögndetektion, se en 

ledande lögnforskare som Vrij, 2000, 2009) – vi tror ofta att felaktiga uttalanden är sanna.  

 

- sannolikhetsfel på så sätt att termen ”stor sannolikhet” inte har täckning i redovisade 

underlag och därmed missbrukas i argumentation 

 

- sexualfixerat tänkande 

 

- självuppfyllande misstanke, dvs. genom att påverka barnet utifrån misstanke om övergrepp 

produceras uttalanden som tolkas bekräfta misstanken 

 

- skevt urval för gynnande av socialtjänstens egna uppfattningar kan misstänkas. 

 

- ”symtombevisning”, dvs. symtom anförs och kan utan sökande efter andra alternativa 

orsaker komma att anföras eller antydas vara evidens. Symtom kan för det mesta tänkas ha ett 

flertal möjliga orsaker och alternativa orsaker skall elimineras, vilket kan vara svårt. En 

alternativ orsak eller kombination av orsaker kan framstå som närmare tillhands liggande än 

en mer sällsynt såsom sexuella övergrepp.  

 

- tolkningsfel på så sätt att tolkningen av vad barnet säger är godtyckligt sexuellt inriktad och 

alternativa tolkningar övervägs inte  vid accepterande av ett uttalande 

 

- urvalsfel på så sätt att principer för urval (inval och bortval) av uppgifter inte redovisas.  

 

- utvecklingspsykologiskt tankefel gällande förskolebarns sexuella information, dvs. hävdar 

utan att ha undersökt saken att barnet inte skulle förfoga över vissa sexuella informationer 

(snoppen i snippan m.m.)  

 

- överkonfidens vid bedömning, dvs. i detta fall överdriven tilltro till egen bedömning hos 

socialtjänsten, ett fel av ”besserwisser”-karaktär 

 

- överkonfidens vid erinring av samtal, dvs. återgivningarna är enlig upprepade 

forskningsresultat, inte så nära vad som faktiskt sades som socialtjänsten verkar föreställa sig 

 

- övertygelsefixering – en övertygelse är oprofessionell och  destruktiv för alla moment i ett 

utredningsarbete och det varnas i internationell facklitteratur för effekterna. 

 

Listan kan antagligen utökas.  
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