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Sammanfattning. Syftet är att undersöka förekomst av metod- och tankefel i en 

förundersökning med polisförhör av ett förskolebarn, där en morbror anmälts för påstådda 

sexuella handlingar gentemot barnet. Det påvisas allvarliga metod- och tankefel i 

polisförhöret. 

 

Bakgrund 

Advokat AA har 2009-09-25 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 

angivet förundersökningsprotokoll med tillhörande stämningsansökan.  

 

Granskningen avser utredningsmetodik, validitet (giltighet) hos uppgifter och 

tolkningsmöjligheter. Granskningen syftar inte till  något ställningstagande i  frågor om brott, 

påföljd eller skadestånd. 

  

Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med någon av de personer 

som berörs av målet och har inte haft kontakt med någon berörd i samband med 

granskningen.  

 

Material 

- Förundersökningsprotokoll, odaterat, 139 sidor 

        Betecknas FU. 

- Ansökan om stämning 2009-06-12, 4 sidor 

- Begäran om yttrande från kriminalvården, 1 sida 

 

Granskningens genomförande 

Jag har läst igenom allt material enligt ovan. För närmare granskning har jag valt ut mer 

centralt material för åtalspunkten och sökt undvika material som inte torde vara relevant är av 

ringa betydelse för avgörande av åtalspunkten. Materialet kan något inbjuda till 

personargument (se Westberg, 1992). 

 

Den misstänkte betecknas i yttrandet med G och målsäganden med A. Förhörsledaren 

betecknas med F. Moderns sambo betecknas S.  

 

Åtalspunkt: Våldtäkt mot barn (A). 

Gärningsbeskrivningen lyder 

”G har någon gång under hösten 2007 eller under år 2008 

på…(plats)…penetrerat målsägande A:s (född 2004) slida med ett finger samt förmått 

målsägande A att beröra hans könsorgan. Beteenden som är jämförbara med samlag.” 

 

Jag kommenterar här tre centrala material: polisförhör med moderns sambo S och polisförhör 

med barnet A samt polisförhör med den misstänkte morbrodern G.  
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Polisförhör 2008-10-11 med moderns sambo S, FU sid. 77-79 

Från och med tredje stycket på sid. 77 och fram till kort före mitten på sid. 78 refererar S vad 

han och barnet A sagt i ett samtal dem emellan. Strax före mitten på sid. 78 och något dussin 

rader neråt finns S:s referat av vad som skall ha sagts mellan modern och barnet A dagen 

efter. Det framgår inte om referaten skrivits ner  före polisförhöret och när i så fall.  

Det finns ett flertal felkälleproblem kring dessa referat.  

 

S frågade enligt referatet A: 

”Är det innanför trosan eller utanpå trosan som morbror gör så?”  

Detta är som framgår en ledande två-valsfråga som dessutom bygger på förutsättningen att 

barnet skulle ha trosa på sig om och när det sker att G för in ett finger mellan skinkorna. I 

polisförhöret med barnet talas om ”pyjamas”, ett alternativ som den ledande två-valsfrågan 

inte heller täcker in. 

  

Enligt S skall barnet A ha svarat: 

”Det är innanför han gör det.”(val av första alternativet) 

Möjliga felkällor vid barnets val mellan de två föreslagna alternativen kan vara att barnet t.ex. 

inte hörde det andra alternativet eller att det första alternativet betonades starkare i frågan och 

gav ledtråd om vad S tänkte sig för svar. Barnet kan även ha återgett det första alternativet 

före S hinner nämna det andra utan att detta framgår av minnet och referatet. Även annat i 

situationen kan ha gjort att A sökte ge S ett svar som hon trodde att S ville ha, en i 

facklitteratur ofta påtalad felkälla vid barnintervjuer (se t. ex Doverborg & Pramling, 1991). 

Förväntanseffekt (se Rosenthal, 1963, 1966, 1969, 1978) kan föreligga.  

 

Den sista frågan som S uppger sig ha ställt  anges vara: 

”Tyckte du det var skönt det som morbror gjorde”.  

Barnet skall enligt S ha svarat nej, vilket inte nödvändigtvis innebär att barnet tyckte det var 

obehagligt. Beröringen kan alternativt ha upplevts som t.ex. ett neutralt tryck.  

 

I förhöret refererar S även vad som sagts i samtal mellan modern och barnet A kvällen efter 

samtalet  mellan S och barnet. Det konstateras att barnet A skall ha för modern berättat 

”samma sak” som för S. Här får vi inte referat av hur frågor och svar kan ha sett ut mer än ett 

par frågor och svar. 

 

Modern: Var hade morbror fingret? (kan vara förutsättande) 

Barnet A: I rumphålet. 

Modern frågade om han hade tagit A på snippan eller i rumpan?  

Barnet A: I snippehålet och i rumphålet. 

 

Enligt detta referat är det  modern som först för in snippan i samtalet. Detta skulle kunna vara 

fallet även med ”rumphålet” på grund av att en del som sagts saknas och svårigheter att 

minnas samtal korrekt, särskilt de frågor man själv ställt. En annan felkälla kan vara 

förväntanseffekt, dvs. att via några av ett 30-tal kanaler (blickar, ansiktsuttryck, tonfall, 

tystnad, gester m.fl.) så överförs förväntan om vissa slags svar (se Rosenthal a.a.). I detta fall 

kan finnas förväntningar från först S och vid det andra mer kort refererade samtalet från både 

modern och S. Observera här att när modern enligt referatet skall ha frågat om ”snippan eller 

i rumpan”, så skall hon ha fått ett svar med båda dessa alternativ lätt omformulerade samt ett 

”och” emellan. Möjligt att svaren och detta ”och”, dvs. en dubblering, kan uppkomma i 

försök att göra modern nöjd.  
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Det bör uppmärksammas att ingenting här sagts av barnet A om i vilket eller vilka 

sammanhang som G skulle ha fört in ett finger mellan skinkorna. Det kan vara så att G någon 

gång kan ha behövt torka av bajs, tvätta av, smörja röd stjärt eller något annat, dvs. att barnets 

uttalanden skulle kunna ha någon mer vardaglig grund än att det skulle röra sig om sexuellt 

övergrepp. En annan viktig aspekt är att det behövs information om vad som kan ha 

förekommit på daghem för barnet A kring t.ex.sexuellt tal, sexuella lekar osv., vilka tillhör 

normal psykosexuell utveckling (se t.ex. Edvardsson, 2011; Palmqvist & Robach, 1993). 

Sådana fenomen bör förhörsledare eftersöka, men så har inte skett i detta förhör med S eller 

senare i förhör med barnet A. Daghemspersonal anges inte ha förhörts.   

 

Dessa båda avsnitt i FU sid. 77-78 redovisar episodminnen som är mycket sårbara (i 

synnerhet för bortfall). Samtalsminnen är ett slag av episodminnen. Den mänskliga förmågan 

att minnas mer exakt vad som sagts i samtal är mycket begränsad. Mycket faller bort, även i 

korta samtal, och förvrängningar och falska tillägg och omtolkningar sker. En konsekvens av 

detta är t.ex. att vi inte kan återge ens en lång mening korrekt. 

När domare i Sverige förestavar vittneseden (22 ord inkl. namn) så delas denna 

erfarenhetsmässigt upp i 5-6  bitar med några få ord i varje. Det finns viss forskning om 

samtalsminnen (se t.ex. Edvardsson & Sund, 1998; Edvardsson, 2001) och det har vid Örebro 

universitet under mina kurser genomförts hundratals samtalslaborationer med barn, som pekar 

på större eller mindre problem att ur minnet och omedelbart efter återge innehåll  i korta 

samtal med barn (jämfört med dialogutskrifter av bandinspelningar).  

 

Utifrån forskning om minnen av samtal så kan det bedömas som relativt säkert att det i 

normalfall föreligger betydande bortfall och en del avvikelser från vad som faktiskt sades i 

sådana referat och efterkonstruktioner som de i FU sid. 77-78. Detta är naturligt, då vi är 

tvungna att reducera inkommande information i våra minnesprocesser på grund av starkt 

begränsad lagringsförmåga. Det bör även påpekas att innehåll i samtalsreferat kan påverkas 

och omtolkas, om starka känsloreaktioner är inblandade. Starka känsloreaktioner förekommer 

ofta kring misstankar om sexuella övergrepp på barn och torde åtminstone ibland försämra 

sakligheten i utredandet.   

 

Det är värt att notera sista meningen i polisförhöret med S. 

”Alla barnen vill vara hos morbror.”(FU sid.79) 

Det verkar då inte föreligga något undvikandebeteende, vilket bör uppkomma vid övergrepp 

som ger obehagsreaktioner.  

 

Informationen från S är av den arten att den kan utgöra grund för en anmälan till 

socialtjänsten eller en utredningshypotes om sexuellt övergrepp som då bör kompletteras med 

åtminstone en mothypotes och alternativa hypoteser som materialet eller erfarenhet eller 

forskning kan ge anledning till. På grund av den samlade uppsättningen här påvisade eller 

möjliga felkällor måste de uppgifter S lämnar i förhöret bedömas som osäkra och bör utifrån 

källkritiskt tänkande avvisas, då grunder för att misstänka fel föreligger.  

 

Polisförhör med barnet A 2008-11-09, 28 minuter, FU sid. 14-31 

Det är här ett 4-årigt barn som förhörs. Generellt utvecklingspsykologiskt gäller att språket 

inte är fullt utvecklat och risk för feltolkningar föreligger. Episodminnen är generellt mycket 

sårbara och barn i denna ålder har inte samma förmåga att organisera, lagra och erinra sig 

minnen som äldre barn och vuxna har. Även anses generellt gälla att suggestibiliteten är större 

i denna ålder än för högre åldrar.  
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Det framgår mot slutet mycket tydligt av uttalanden från barnet att det är trött, t.ex. ”Nu vet 

jag inte när jag är trött” (sid. 30).Trötthet är en felkälla (hot mot validiteten). En ovanlig 

annan möjlig felkälla antyds av barnets uttalanden med anledning av att förhörsledaren är 

polis. 

 

Barnet säger på sid. 23 två gånger: ”Polisen kan skjuta på mig.” På sid. 24 finns följande 

sekvens: 

A: Att poliser dom kan… om du stygg om mig så kan du ju skjuta på mig. Har ni såna 

skjutare som man skjuter, pistoler? 

F: Nej det vet jag faktiskt inte. Men du. 

Svaret kan nog verka förvirrande och osant för barnet. Rimligen har polisen kännedom om 

vapenhanteringen. Det kunde nog varit lämpligt att t.ex. påpeka att poliser absolut inte får 

skjuta på barn.  Att barnet bekymrar sig upprepat om att polisen kan skjuta henne kan 

innebära att barnet blir mer till lags med att ge sådana svar det tror att polisen vill ha. Det kan 

på en del frågor vara rätt tydligt vad förhörsledaren/polisen vill ha för svar.  

 

Förhörsstrategier 

Det finns ett antal hypotesneutrala frågor. Den stora mängden av frågor är inriktade på att 

söka bekräftande uppgifter kring hypotesen om sexuella övergrepp på barnet. Några få frågor, 

t.ex. den längst ner på sid. 29 är inriktade mot alternativa hypoteser. Förhörsledaren betonar 

mycket i början av förhöret ”att du säger till  mig om jag säger något fel”. Detta är svårt för 

ett 4-årigt barn och en förhörsledare har ett stort ansvar att själv se till att inte säga något fel, 

t.ex. felreferat eller feltolkningar av vad som tidigare sagts. Vad som borde betonats här, men 

inte tas upp är frågan om att tala sanning från flickans sida och frågan om att barnet självt 

säger till när barnet inte förstår eller inte vet eller inte minns.  

 

Det är osakligt att inför barnet hänvisa till vad det påstås  ha sagt i samtalet med S. En 

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

uppgifter från den förhörde. Det behöver inte heller vara så att de uppgifter som rapporterats 

av S är korrekta (t.ex. på grund av minnesfel) och det behöver inte vara så att de svar barnet 

givit till S är korrekta. Dessutom verkar det som barnet inte alls minns samtalet med S 

(samtalet bör ha skett kort före den 11 okt och barnet förhörs av polis den 9 nov, dvs. en 

månad har förflutit och det kan anses naturligt med tanke på episodminnens sårbarhet (inkl. 

stora bortfall) att barnet inte minns samtalet. Det är även anmärkningsvärt och osakligt att 

förhörsledaren frekvent för in termen eller tolkningen ”pilla” med hänvisning till samtalet 

med S. Denna term saknas helt i S:s referat och är något som förhörsledaren hittar på och 

använder ett flertal gånger, innan barnet efterhand använder termen.  

 

Förhörsteknik 

När förhöret går in på vad som kan ha hänt mellan barnet A och morbror, så förekommer 

mycken i sak undermålig frågeteknik. Det är ett stort problem med sådan förutsättande, 

ledtrådsgivande, upprepande och pressande teknik att den kan leda till felaktiga svar, s.k. 

förhörsartefakter och tillväxt av uppgifter (se t.ex.Rikspolisstyrelsens skrift 1991;  

Underwager & Wakefield, 1990). Barnet kan göra så gott det kan för att göra den vuxne nöjd 

och lär sig efterhand vad den vuxne vill höra och kan dessutom bli uttröttat och vilja få ett slut 

genom att säga det förhörsledaren vill höra. Jag skall här inte alls kommentera alla sekvenser 

utan påvisa några exempel.  
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sid. 19 

F: …Du vet du vad jag har fått höra. Att ibland tycker inte du att det är roligt att vara hos 

morbror och morbrors fru. (förutsätter, suggererar, ledande referat av extern källa; jag har 

inte i  materialet uppfattat att barnet skulle ha sagt detta; fel att referera till skvaller – ”fått 

höra”) 

 

Denna suggestion upprepas sedan flera gånger på samma sida, ett slags hammarteknik. 

F: Men jag har fått höra att det är någonting som du inte tycker om.(framgår inte av 

materialet att barnet skulle ha sagt detta och fel att referera till skvaller – ”fått höra”) 

… 

F: Jag vill att du berättar för mig vad det är för någonting. (förutsätter, pressar) 

… 

  

F: Men jag vill att vi pratar om morbror och hans fru nu. För jag har fått höra att det är 

någonting som du inte tycker är roligt där. (pressar, fortsätter referera till skvaller) 

… 

F: Är det någonting annat som du inte tycker om och göra där? (suggererar, pressar) 

… 

 

sid. 20 

F:…Jag vet ju att du  har pratat med S om någonting som handlar om morbror. 

… 

F: Du har berättat för S om någonting som handlar om morbror (refererar till samtal med S 

där uppgifter kan vara fel; barnet bör självt få ge sin uppfattning) 

… 

F: Någonting som du inte tyckte om riktigt. (suggererar, pressar) 

… 

F: Mm. Men S har berättat om att det är något annat som du inte tycker om som morbror gör. 

     (vill ha annat svar; suggererar) 

… 

F: …Men du har berättat någonting för S   (argumenterar) 

 

 

sid 21 

F: Jag har fått höra att morbror rör dig och att du inte tycker om det. (förhörsledaren för in 

”morbror rör dig” och kopplar det till suggestionen ”du inte tycker om”)  

A: Neej. Men ibland… (Observera motsvaret ”nej” i detta skede) 

F: Berätta om det för mig då. (avbryter olämpligt) 

A: Men så…var han naken.  

 

sid. 22 

F: Är det någonting som morbror gör som du inte tycker om? (suggererar) 

(svaret blir ”nej” och att morbror blivit ursinnig för att barnet tagit ett äpple) 

… 

F: Okej. Men A du har berättat någonting för S, som morbror gör som du inte tycker om. 

(refererar till S, förutsätter felaktigt, argumenterar, pressar) 

A: Jag…kommer inte ihåg det. (rimligt efter någon månad) 

… 

F: Men du hade berättat att morbror rör dig någonstans som du  inte riktigt tycker om. 

(förutsätter, suggererar, argumenterar, pressar; barnet har enligt referat från S endast svarat 



6 

 

nej på frågan om det var skönt, något som även täcker möjligheten att det kan vara en neutral 

upplevelse) 

A: Eh…jag…jag kommer inte ihåg riktigt. (vidhåller) 

F: Men om du tänker efter. För jag vet att du har berättat någonting för S. (respekterar ej 

svar, förutsätter och pressar) 

A: Jag tro att….att morbror rörde mig för att han vilde.  

(i detta svar använder barnet verbet ”röra”, som det är förhörsledaren som dessförinnan 

använt på sid. 21 och sid. 22; det kanske även bör påpekas att det är mycket vanligt att 

närstående personer rör vid varandra och utan sexuella innebörder, s.k. haptisk 

kommunikation) 

… 

F: Men S har sagt att ni har pratat om någonting. Som du inte tycker om att morbror gör. 

(fortsätter hänvisa till S, pressar under ev. felaktig förutsättning) 

… 

A: Jag kommer inte ihåg. Jag kan inte berätta det för jag kommer inte ihåg. (rimligt efter en 

månad) 

… 

F: Om du tänker efter. (accepterar ej, pressar) 

A: Ehh… 

F: Det är jätteviktigt förstår du att du berättar för mig. (accepterar ej utan pressar) 

 

sid 23 

F:  Men jag ska berätta en sak för dig. Vi har ju pratat med S. Och S har sagt att du har 

berättat en sak för honom för ett tag sen. (fortsätter att hamra och pressa) 

A: Mm.  

F: Och det handlade om att morbror pillat eller något sånt. 

(här för F in verbet ”pilla” för första gången, utan att enligt referat S använt det och utan att 

enligt referat barnet använt det och det används sedan flera gånger före barnet börjar använda 

det) 

A: Jag vet  inte? (rimligt då A inte angetts ha sagt det) 

F: Va? 

A: Jag vet  inte sa jag. (står på sig, rimligt) 

F: Men det säger S att du har berättat för honom. Att morbror har pillat. Då undrar jag så 

här, var morbror har pillat i så fall? 

(förutsätter trots barnets svar, upprepar suggestion med ”pilla”,  pressar utifrån 

förutsättningen) 

F: Vi har pratat med din mamma också. Hon säger att hon har pratat med dig om detta. 

(pressar även med att hänvisa till mamma; barnet skall självt beskriva om något hänt och vad i 

så fall; hörsägen från S och mamma skall inte blandas in) 

A: Vet du det? 

F: Det är det jag vill att du berättar för mig. Om det är så att morbror har pillat. (här dyker 

ett ”om” upp efter att det tidigare förutsatts att han pillat) 

… 

(”Polisen kan skjuta på mig” förekommer här två gånger) 

… 

F: Nej. Men du då undrar jag om det är så som du har berättat för S. Har morbror pillat på 

dig? 

A: Jag tror det. (instämmande svar med osäkerhetsmarkering ”tror” efter att F har suggererat 

med handlingsverbet ”pilla” fem gånger dessförinnan på sid. 23; stark misstanke om 
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förhörsartefakt i detta svar med tanke på vad A svarat tidigare och den omfattande pressen 

från F) 

 

sid. 24 

F: Men det här med pilla då. Vad är det för någonting? (6:e suggestionen med pilla) 

Svaret där A för första gången använder ordet pilla handlar om något annat och  gör inte F 

nöjd. Förhörsledaren har här suggererat med ”pilla” 6 gånger FÖRE barnet använder ordet. 

F: Mm. Men S  har sagt att du har berättat något annat. (argumenterar) 

A: Att? 

F: Att morbror pillar dig på något ställe som du inte tycker om riktigt. (7:e suggestionen med 

pilla) 

A: Jag kommer inte ihåg det.  

F: Om du tänker efter lite då. (pressar) 

A: Jag kan inte tänka för att då vet  jag inte… då vet j ag inte ändå.  

Trots detta svar ger sig F inte utan pressen fortsätter.  

Barnet A tar här upp frågan om ”du kan ju skjuta mig” och det kan vara en reaktion på den 

omfattande pressen A utsatts för. 

 

F fortsätter. 

F: Vi ska prata om morbror nu. Om det här och pilla. (ordergivning ”vi ska” och 8:e 

suggestionen med pilla) 

A: Mm. Vet du om att pilla på mig så säger att do…att  ingen får pilla på mig. (det kan här 

verka som något som kommer från modern och hennes sambo? A använder här verbet pilla 

för 2:a och 3:e gången) 

F: Nej 

A: Säger jag till morbror.  

F: Mm. Men har du sagt så till morbror någon gång?  

A: Ja. (det framgår dock inte vad det skulle vara för slags pillande, kan t ex vara busande) 

 

sid. 25 

F: Vad säger morbror då? 

A: Att jag vill det när jag kommer till oss, så vill jag det. 

F: Vem säger …Säger morbror att han vill det?  (verkar vara 

     en missuppfattning av vad barnet faktiskt sagt - det står ”jag  

     vill” i barnets svar” och ”han vill” i förhörsledarens fråga) 

A: Ja när jag kommer till han. 

F: Men var pillar morbror någonstans då? Visa var morbror pillar. (9:e och 10:de 

suggestionerna med pilla, förutsättande; observera hur frågans inriktning följer av det 

felaktiga referat av vad barnet sagt som förhörsledaren gjort ovan) 

A: Här. 

F: Va? På armen. Pillar  han på något annat ställe? (visar att ej nöjd med svaret; 11:e 

suggestionen med pilla) 

A: Nej inte mer. Han pillar bara på armen här eller där.  

F: På den armen eller den armen. Men när jag har pratat med S har du sagt något annat till S 

ju. Att morbror pillar på något annat ställe. (argumenterar, S har aldrig uppgett att A använt 

ordet pillar enligt referatet; 12:e suggestionen med pilla) 

A: Där eller där. 

F: Där eller där. Pillar han på något annat ställe. (13:e suggestionen med pilla; visar att ej 

nöjd med svaret nu heller; barnet drivs att svara något som kan göra förhörsledaren nöjd) 
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Det uppkomna förhörsläget med omfattande påverkan och inlärningsprocess är sådant att 

även svar i resten av förhöret påverkas av sättet att förhöra så långt. Ett visst frågesvar kan 

påverkas av samtliga tidigare förekommande påståenden, frågor och svar (från både barnet 

och förhörsledaren). Några ytterligare exempel på felaktig frågeteknik och därmed starka 

misstankar om förhörsartefakter är följande. 

 

sid 26 

F: Snipphålet, vet du var det är? 

A: Ja i mitten. 

F: Då undrar jag så här. Om morbror har rört där någon gång? (F kopplar här ledande ihop 

morbror, snipphålet och handlingsverbet röra, dvs. ledande fråga används.)  

 

sid 27 

F: Pyjamas mm. Vad hände med din pyjamas? (förutsättande att något skall ha hänt med A:s 

pyjamas, vilket inte behöver ha skett) 

För att göra förhörsledaren nöjd kan barnet formulera något svar (jfr socialpsykologen 

Asplunds (1987) begrepp ”social responsivitet”. Som visats av forskning kan barn (och även 

vuxna) söka besvara även bisarra och logiskt meningslösa frågor (Hughes & Grieve, 1980). 

 

F: Du sa morbror rörde med, det här visade du. Visa igen vad morbror rörde med. 

(bakåtreferat och suggererar två gånger med ”rörde”. Sista meningen är förutsättande att 

morbror rörde och ordergivande, något som är svårt att  stå emot för en 4-åring.)  

A: Måste man berätta det? (denna fråga kan  uppfattas som att barnet känner sig tvingat att  

säga saker om morbror – observera ordet ”måste”) 

F: Mm. (förhörsledaren verkar bekräfta tvånget) 

B: Jag vet inte. (rimligt svar om barnet inte har något att berätta) 

F: Men du visade morbror rörde med sin hand. (argumenterar med ”Men” och suggererar 

genom att koppla ihop morbror med rörde och med morbrors hand.)  

B: Eh, han bara…han… han bara klappa mig försiktigt att det killas det. (En kritisk fråga är 

hur mycket av allt det som förhörsledaren förmår barnet att säga som har att göra med icke-

sexuella beröringar? här talas om ”killas”) 

F: Mm. Men jag undrar gjorde morbror någonting med rumphålet? (ledande genom att 

koppla ihop morbror, rumphålet och handlingsverbet göra) 

 

sid 28 

F: En gång. Hur var det med snipphålet då? (ledande) 

… 

F: Men hände det någonting med snipphålet? (suggererar att något skall ha hänt med 

snipphålet) 

… 

F:…..Men vad gjorde han med snipphålet då? (suggererar och kopplar ihop morbror, 

snipphålet och handlingsverbet gjorde) 

Observera här hammartekniken med ”snipphålet”.  

 

sid. 29 

A: Nej bara en. 

F: Bara en gång? (verkar ha svårt att acceptera ”bara en” vilket mycket framgår även i andra 

svar från förhörsledaren) 

A: Pratat med mig? 

F: Nej pillat så här (ledande, press, fortsätter suggerera med handlingsverbet pilla) 
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A: Ja har han. (medsvar på ledande fråga) 

 

sid. 30-31 

Här blir A:s trötthet mycket tydlig genom vad A säger på sex ställen. Jag återger dessa 

yttranden. Det framgår av vad förhörsledaren säger att förhörsledaren här liksom tidigare på 

en del ställen har svårt för att lyssna på barnet.  

 

A: Nu vet jag inte när jag är trött.  

… 

A: …jag vet inte för att jag är trött. 

… 

A: Ska jag prata så  länge? 

… 

A: Ska jag prata  så länge? 

… 

A: Ska vi prata för länge?  

… 

A: Jag vill inte prata mer heller. 

 

Först efter alla dessa tillsägelser från barnet avslutas förhöret. Att barnet var trött mot slutet av 

förhöret innebär en allvarlig felkälla/validitetshot för de avgivna svaren. Ett barn kan i ett 

sådant psykologiskt läge söka ge förhörsledaren de svar som barnet tror kan göra 

förhörsledaren nöjd, så förhöret kan få ett slut.  

 

Det utskrivna dialogförhöret innehåller en massiv uppsättning av förutsättande, ledande, till 

annan källa refererande, upprepade, pressande, argumenterande, ordergivande, felaktigt 

bakåtrefererade och på andra sätt felaktigt ställda frågor. Att alternativa hypoteser undviks i 

urvalet av ställda frågor är en mycket allvarlig brist. Förhörsledarens svarsteknik, t.ex. att 

tydligt visa att hon inte  är nöjd med svaret, är på ett antal ställen olämplig.    

 

Förhörstekniken håller inte för kritisk prövning och min bedömning är att det finns sakliga 

grunder att starkt misstänka att det förekommer förhörsartefakter i barnets svar. 

Förhörsmaterial av den här arten bör källkritiskt avvisas på flera grunder (ett s.k. källkritiskt 

kluster, dvs. grupp av omständigheter att misstänka fel, föreligger).  

 

 

Polisförhör med den misstänkte G 2009-01-16, FU sid. 87-89 

I förhörsprotokollet beskriver G en del vardagliga transaktioner mellan G och  A såsom 

tvättning, badning, att ta bort bajs. G nämner även att A har en benägenhet att ofta pilla sig i 

snippan och att han vid 2-3 tillfällen sökt förhindra detta. G nämner även att A för fjorton 

dagar sedan berättade för honom och hustrun att S tagit henne i snippan och att modern slagit 

henne, men menar att sådant inte förekom.  

 

G upplystes i förhöret om vad A berättat för polisen. Det nämns dock inget om att han 

samtidigt skulle ha upplysts om att polisförhöret med A genomförts på felaktigt sätt och att 

alternativa hypoteser undvikits.  

 

G:s beskrivning av de vardagliga transaktionerna mellan honom och A utgör en alternativ 

hypotes, som ignorerats i polisförhöret med A. Denna hypotes verkar vara förenlig med 

innehållet i barnets svar i polisförhöret ända till förhörsledaren går in med omfattande och 
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stark ledtrådsgivning/suggestioner, felaktiga (eller ev. felaktiga uppgifter) och repeterad press 

gentemot barnet. Barnet lärs upp det till vad det bör säga genom vad som med 

inlärningsteoretisk terminologi kan betecknas som successiv formning (se t.ex. Holt m.fl., 

2012).  ”Fel” svar från barnet avvisas och barnet får under trötthet och bekymmer om att bli 

skjuten av polisen försöka igen för att få gillande från förhörsledaren.  

 

Sammanfattande bedömning är att förhörsmaterialet med barnet bör källkritiskt avvisas.  

 

Efterskrift 

Kort före planerad rättegång avskrevs åtalet av åklagaren, som då haft tillgång även till detta 

yttrande.  

Försvarsadvokaten påpekade att undermåliga polisförhör är ett upprepat problem.   

 

Tankefel: en summering 

Det förekommer eller antyds tankefel (se t.ex.  Ashcraft & Radvansky, 2010; Edvardsson, 

2003, 2009, 2011ab, 2012ab, 2013; Kahneman, 2013; Pohl, 2004; Reisberg, 2012) i 

utredningsmetodiken i detta fall. Beteckningar i följande lista med tankefel kan överlappa. 

 

- alternativa hypoteser kring vad uppgifterna betyder prövas  inte 

 

- bakåtreferat till vad andra påstås ha sagt 

 

- barnets uppfattningar ignoreras i förhöret 

 

- cirkulär ”logik”, dvs. utgångsuppfattningen förutsätts gälla och bekräftas med hjälp av olika 

tankefel 

 

- doktrinen om nollpåverkan råder, dvs. utredaren verkar inte förstå hur utredaren själv skapar 

svar hos barnet genom påverkande metodik 

 

- ensidigt bekräftelsesökande 

 

- frågetekniska fel 

 

- förutsättande frågor 

 

- hörsägen blandas in i polisförhör med barnet 

 

- ignorerande av t.ex. barnets upplevda pistolhot och trötthet 

 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan kritisk prövning 

 

- noggrannhetsfel vid bl.a. referat av vad personer sagt 

 

- påverkansfel, dvs. omfattande påverkan av barnet sker 

 

- undvikande av information från förskolepersonal 

 

- undvikande av motevidens, dvs. hypotesprövning sker ej 
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- överkonfidens hos utredare 

 

- övertygelsefixering hos utredare 
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