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Sammanfattning.  Syftet är att granska utredningsmetodiken i en förundersökning gällande 

misstanke om sexuella övergrepp på ett barn i förskoleåldern i samband med vistelse i 

kontaktfamilj. Fadern i kontaktfamiljen anklagas av barnets föräldrar för att ha begått sexuella 

övergrepp och för att ha misshandlat flickan. En stor mängd polisförhör med barnet och med 

personer  i de båda familjerna samt med BUP-psykolog föreligger. Vid genomgång av 

utredningsmaterialet framgår omfattande indikationer på påverkan av barnet och förekomst av 

stora mängder metod- och tankefel i utredningsmetodiken, bl.a. bedrivs omfattande och 

upprepad påverkan av barnet både före och i själva utredningsarbetet och alternativa 

tolkningshypoteser ignoreras av utredare. Åklagaren begärde av domstolen ett yttrande av 

annan sakkunnig utöver det som här redovisas, varefter fallet avskrevs.  

 

Uppdrag 

Advokat  NN har 2010-06-03 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 

utredningsmetodik och om möjligt klargöra tolkningsmöjligheter i angivet 

förundersökningsmaterial. Granskningen begränsas till mina kompetensområden och syftar 

inte i mitt arbete med utredningsmaterialet till något ställningstagande i frågor brott, skuld 

eller skadestånd. Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med någon i 

målet berörd person.  

Material 

Följande material har per post översänts till mig.  

- Stämningsansökan 2 sidor 

- Förundersökningsmaterial 419 sidor 

- Tilläggsprotokoll  42 sidor 

- Tilläggsprotokoll  12 sidor 

- Bilaga 1: Foto över  husrannsakan 27 + 20 sidor 
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- Bilaga 2: Journalkopior målsägande 53 sidor 

- Bilaga 3: Kalender familjen P för 2009, 12 sidor 

- Bilaga 4: Kalender familjen Q för jan-juli 2009, 7 sidor 

Den sakkunniges arbetssätt 

Jag har gått igenom och läst allt material och sökt efter uppgifter av betydelse för uppdragets 

genomförande. Min inriktning är på logik, källkritik, felkällor och psykologiska aspekter. En 

för mig given utgångspunkt utgör objektivitetsprincipen (saklighetskravet) i lagstiftningen (se 

RF 1 kap 9§, RB 23 kap 4§).  Det föreligger ett mycket omfattande material och jag har sökt 

begränsa mina anmärkningar och reflektioner till  vad jag bedömt som mest väsentligt och 

framlägger dem kortfattat i följande numrerade punkter.  Jag startar med några mer generella 

men relevanta punkter och går därefter över till att kommentera några textstycken och 

aspekter i förundersökningsmaterialet. En diskussion kring möjliga tolkningshypoteser 

avslutar yttrandet. I bilaga 1 till yttrandet redovisas en del anmärkningar rörande 

polisförhören med det aktuella barnet AA och i bilaga 2 en summering av tankefel samt i 

bilaga 3 en referens- och litteraturlista med utöver textreferenser några exempel på skrifter. 

En del avidentifieringar har gjorts av mig, t.ex. ersätts namnet på den misstänkte med ”pappa 

P” och jag talar om  familjerna Q respektive P. Målsäganden betecknas med AA. 

1. Stämningsansökan 2010-05-16 

I stämningsansökan anges att den misstänkte pappa P skall dels med sin penis ha vidrört 

målsägandens AA:s mun samt med sina händer ha vidrört målsägandens underliv under tiden 

1 januari – 1 juni 2009. Det finns i materialet även påståenden om att den misstänkte bundit, 

slagit och rivit målsäganden. Dessa har inte föranlett någon punkt i stämningsansökan, men 

har ändå ett intresse för kritisk prövning av materialet. Se bl.a. följande punkt 2.  

2. Kombinationen våldsbeteende och pedofili 

Det har sedan länge påtalats i facklitteratur och även av praktiskt verksamma rättspsykiatrer 

och rättspsykologer att kombinationen av aggressivitet/våldsbeteende och pedofili/sexuella 

övergrepp på barn är sällsynt.  Psykiatriprofessorn Ottosson (2000) skriver i sin lärobok i 

psykiatri (min understrykning) att 

”De som gjort sig skyldiga till övergrepp på barn har ofta en omogen personlighet. De är inte 

lika kriminellt belastade som våldtäktsmän och har sällan gjort sig skyldiga till våldsbrott.” 

Sandnabba, Christianson & Granhag (2008) konstaterar att det finns sexualförbrytare som 

”närmast är blyga och tillbakadragna, t.ex. en stor del av dem som begår övergrepp mot 

barn”.  

Enligt samma författare (2008) gäller att 

”Andelen sexualförövare som är sadistiska har uppskattats till 

ungefär 2-5 procent (Langevin, 1990). Offer för sexuella sadister 
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är till övervägande delen vuxna (87 procent)...(Freund, Watson &  

Dickey, 1990).” 

 

3. ”Symtombevisning” 

Det varnas internationellt av forskare sedan många år (t.ex. Kendall-Tackett m.fl., 1993) för 

föreställningar om att symtom, psykologiska tecken etc. kan utgöra evidens för att något hänt. 

I regel kan ett symtom uppkomma på flera olika sätt och det går inte att godtyckligt hävda en 

viss orsak när flera andra möjliga och ibland mer vanliga orsaker kan hävdas. Ofta 

förekommer för övrigt en samverkan mellan flera orsaksfaktorer när ett symtom förekommer, 

s.k. multifaktoriell etiologi (flera faktorer i orsaksbakgrunden).  

4. Påverkan (suggestioner, förväntningar, observationsinlärning, inlärning genom 

konsekvens) 

Mycket komplicerande i samband med utredningar av övergrepp på barn är att barnet ofta 

utsätts för påverkningar (suggestioner, förväntningar, inlärning) av olika slag (se t.ex.  Bruck, 

Ceci & Principe, 2006; Ceci 1993, 1994; Cederström, 1996; Harris m.fl., 1985; Holt m.fl. 

2012; Rosenthal 1963, 1966, 1969, 1978; Rikspolisstyrelsen, 1991; Underwager & 

Wakefield, 1990). Det kan t.ex. förekomma suggestioner (uttalade sådana) av vuxna före, 

under, mellan och efter förhör eller utredande samtal. Sådana förekommer även när vuxna 

talar med varandra i barns närvaro. Suggestioner kan förekomma i form av påståenden och 

upprepade påståenden och även i form av förutsättande, ledande, upprepade, argumenterande, 

ordergivande, pressande, tvingande etc. frågor samt även ges i de kroppsliga reaktioner och 

svar som en utredare ger vid eller efter den förhördes uttalanden.  Det är även så att barn 

liksom vuxna vanligtvis försöker ge ett svar när de blir tillfrågade, s.k. social responsivitet. 

Svaret behöver inte vara välbetänkt och ibland kan ett barn svara utan att ha förstått frågan. 

Det har påvisats (se t.ex. Hughes & Grieve, 1980) att barn liksom ibland vuxna kan försöka 

svara på bisarra och logiskt obegripliga frågor (jfr frågor med felaktigt inbyggd förutsättning). 

Förväntningar kan som omfattande förväntansforskning med Rosenthal som ledande forskare 

(se bl.a. ovan anförda referenser)  visat överföras genom ett 30-tal kanaler, t.ex. 

ansiktsuttryck, blickar, tonfall, tystnad, tempo, rörelser osv.   

Påverkan kan även ske genom att barn observerar något, t.ex. andras beteenden i närheten 

(t.ex. andra förskolebarn) eller beteenden i media. Barnet kan långt senare på något sätt återge 

i uttalanden eller andra beteenden, vad det iakttagit. Detta brukar benämnas 

observationsinlärning eller social modellering eller ibland mer vardagsspråkligt imitation eller 

kopiering.  

Inom inlärningsforskningen (se t.ex. Holt m.fl.,  2012; Schacter m.fl., 2012)  har det sedan 

mer än ett halvt sekel upprepat och omfattande belagts att inlärning kan ske genom vilka 

konsekvenser ett beteende får. Positiv förstärkning, t.ex. genom att ge uppmärksamhet 

och/eller sympati, kan öka sannolikheten för det föregående beteendet. Att något som upplevs 

negativt, t.ex. föräldratjat, upphör kan också öka sannolikheten för det beteende som får det 
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upplevt negativa att upphöra, s.k. negativ förstärkning. Även upplevd bestraffning genom att 

något tillförs, t.ex. kritik, eller tas bort, t.ex. en lekmöjlighet, kan förändra beteende. Under en 

utredningsprocess kan uppkomst, ökning eller minskning eller upphörande av olika  utsagor 

ske beroende på vilka sociala eller möjligen andra konsekvenser de får. Exempelvis kan ett 

barn lära sig vad de vuxna vill ha för utsagor och vad de vuxna inte vill ha för utsagor. Detta 

har i en del fall efterhand lett till absurda uppgifter (se t.ex. Scharnberg, 2009;  Underwager & 

Wakefield, 1990). 

Beträffande påverkan i utredande samtal, se t.ex. Rikspolisstyrelsens rapport ”Vittnesförhör” 

(1991) och Cederströms forskningsgenomgång (1996) samt Bruck, Ceci & Principe (2006). 

Förutsättande, ledande, upprepade, pressande med flera typer av felaktigt formulerade frågor 

och svarsreaktioner från utredaren själv kan ge förödande konsekvenser på barns 

uppgiftslämnande.  

5. Episodminne (händelseminne) 

Det är inom minnesforskningen (se t.ex. Ashcraft & Radvansky, 2010; Baddeley m.fl., 2009) 

väl känt att långtidsminnen gällande episoder (t.ex. något som händer mellan människor eller 

samtalsepisoder) är mycket sårbara. Mycket bortfaller normalt (glöms) inom timmar och 

dagar, en del förändringar eller förvrängningar sker och falska tillägg kan också uppkomma. 

Det är vanligt med sammanblandningar av episoder. Att vi reducerar materialet starkt och gör 

oss av med mycket detaljer och till och med  helt glömmer episoder är praktiskt men kan vålla 

problem i samband med utredningar. Det sagda innebär att det föreligger betydande osäkerhet 

kring material baserat på episodminnen. Efterkonstruktioner som inte behöver vara korrekta 

kan förekomma. Samtalsminnen är att bedöma som sårbara episodminnen med stora bortfall 

och felförekomster (se t.ex. Edvardsson, 2002; Edvardsson & Sund, 1998).  

6. Psykosexuell utveckling  hos barn 

Det hör till den normala utvecklingen att små barn genomgår en psykosexuell utveckling som 

kan ta sig något olika uttryck från barn till barn. 

Se t.ex. Falk & Ranta (1995), Friedrich, (1991),  Langfeldt (1987), Larsson (2001), Martinson 

(1994), Palmqvist & Robach (1993), Rosenfeld m.fl., (1986);  Rutter (1971). Dessa arbeten 

beskriver sexuella beteenden eller liknande som normalt kan förekomma i barns utveckling.  

På förskolor och även i hemmen m.m. kan den naturliga psykosexuella utvecklingen innebära 

t.ex. utforskande av den egna kroppen, självstimulering/onani, sexuella lekar, samlagsförsök, 

uppvisande av könsorgan,  suga på ett annat barns snopp och sexuellt inriktade frågor och 

sexuellt prat. En del kan ske och sker i hemlighet bakom personalens rygg.  

7. Utsagehistorisk analys 

Ett sätt att söka klargöra fall med anklagelser om övergrepp är att söka närmare analysera hur 

centrala utsagor uppkommer och utvecklas och eftersöka vilka faktorer som kan medverka vid 

utsagornas uppkomst och utveckling. Hur pass noggrann dokumentationen är kan härvid vara 

av stor betydelse liksom hur korrekta relevanta episodminnen (inkl. samtalsminnen) är. 
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Tydliga tidsangivelser för uttalanden, händelser etc. underlättar utsagehistorisk analys. 

Utsagehistoriska klarlägganden kan ge upphov till olika hypoteser kring ett 

utredningsmaterial. 

  

8. Alternativa hypoteser 

I en hel del utredningar utgår man från endast en hypotes och ibland räknar man inte heller 

med någon mothypotes (dvs. med negationen ”inte” infört i hypotesen). Anmälningsgrundade 

hypoteser hanteras ofta så att utredare inte beaktar andra möjliga hypoteser. Enligt 

vetenskapsfilosofen Poppers (1959) falsifikationsprincip så måste i första hand motevidens 

eftersökas kring en hypotes. Om man inte undersökt om den låter sig falsifieras (fällas) så kan 

man inte hävda att hypotesen håller. I många fall behöver alternativa hypoteser (ibland kan de 

bli rätt många) genereras (skapas), övervägas och prövas både emot och för. Termen hypotes 

är ofta en kortversion av termen ”tolkningshypotes” för vilken ofta det kortare ordet 

”tolkning” används. Tolkningshypoteser prövas om möjligt genom att se hur väl förenliga de 

är med relevanta, rimligt säkerställda och allsidiga uppgifter. Källkritik av de uppgifter som 

används vid hypotesprövning behövs, då felaktiga uppgifter kan leda till fel bedömning vid 

hypotesprövning.  

 

9. Hur uppkommer anklagelsen från familjen Q att kontaktfamiljen P:s pappa slagit 

barnet AA ? 

Inga anklagelser om att någon i familjen P skulle ha slagit barnet AA har vad jag uppfattat 

förekommit före barnets sista helg (1-3/6, 2009) hos familjen P. Barnet uppträder då på ett 

annorlunda, socialt avvisande sätt. Detta finns beskrivet i förhörsuppgifter från båda 

föräldrarna och tonårsdottern i kontaktfamiljen P. På sidan FU 196 finns bl.a. följande 

förhörsmaterial från modern (liknande finns i förhören med fadern P och tonårsdottern P. 

(namn omformulerade i citatet)  

”Så sa jag till AA att: Varför är du så här AA? Alltså så här: mår du inte bra, är du ledsen? 

Ja, så alltså: Men är vi, vill du inte vara här? Men varför vill du inte vara här? Är det inte 

roligt att vara här?  Nä. Sen så sa: Är vi elaka? Är vi elaka vid dig? Sa jag. Ja, hon sa inget 

utan bara nickade. Och så sa jag: Vad gör vi då?  Vi slår väl inte dig? Va? sa jag. Och då 

började mina tonåringar skratta. Så sa jag. Slår vi dig? Jaha, sa jag. Så slår jag dig? Mm, då 

gjorde hon så. Och pappa P. Min dotter? Min son då, slår han dig?  Tuffe? Det är våran katt. 

Tuffe då? Så tänkte jag: är detta signal om någonting? Så, så sa jag ? Slår de dig på dagis 

då?  Nä.  Och det, sedan åkte vi. Men så sa jag: Men jag slår dig? Mm. Och pappa P slår 

dig? Mm. Ha, sa jag. Men alltså, det var, så.  

 

Detta hände vad jag förstår söndagen den 3 juni 2009 och var väl knappast någon god 

barnpsykologi från mamma P:s sida. Enligt andra förhörsuppgifter hade AA i dagar lekt med 
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ett annat barn och påstås ha förespeglats att få fortsätta med detta av fadern Q som dock kör 

AA till kontaktfamiljen i stället.  

I förhör med fadern Q på sid FU 113, så talas om att  

”Den sista gången han skulle lämna AA hos mamma  P så skrek AA…”. ”Pappa Q vet inte 

varför AA inte ville gå in. han trodde det var för AA ville till en kompis.” 

Observera  här faderns alternativa hypotes att AA ville till en kompis. Det är mycket 

anmärkningsvärt att denna fråga inte fördjupas i polisförhören med barnet.   

Enligt polisförhör med mamma P (på sid FU 188-189), så skall mamma P ha sagt bl.a.  

”AA ville ju att alla skulle göra som AA ville.” (en generell uppfattning) 

”…Och då säger pappa Q att hon ville inte komma till oss för hon trodde att hon skulle få 

komma till en kompis som bodde på  X-gatan någonstans. Och när han hade svängt in till oss 

så hade hon blivit jättearg, för hon hade sagt att hon ville till den  här kompisen. Och då hade 

han, då sa han att; Det är första gången som jag säger emot AA…” 

”För mamma Q tyckte inte om att hon var hos oss, så hon, det sa hon när Soc var hemma hos 

oss, att, att hon hade till och med sagt till AA någon gång att; Ska du inte stanna hemma  hos 

mamma…”  (FU 189) 

Observera här mamma P:s hypoteser om att barnet ville leka med kompis samt att mamma Q 

var negativt inställd till att barnet var hos familjen P. Hur AA uppfattade sin mammas 

inställning till AA:s vistelser hos familjen P har inte närmare fördjupats i  de ensidiga 

polisförhören med barnet.  

Det är inte särskilt märkligt att ett viljestarkt barn som själv vill bestämma och som enligt 

materialet är ovant vid gränssättning skulle kunna reagera med tystnad, avståndstagande etc. i 

kontaktfamiljen efter ett sådant upplevt svek och kanske för sig själv formulerar det som att 

det är kontaktfamiljens fel. Genom att kontaktfamiljen finns har hon ju inte fått leka med sin 

kompis denna helg. Inom socialpsykologin är begreppet motkontroll viktigt. När människor 

utsätts för kontroll de inte gillar så kan de motagera på olika sätt Detta gäller både vuxna och 

barn.  

Det som verkar hända är att familjen P dras  in i familjedynamik och konflikt kring barnet AA 

i familjen Q. Det verkar inte särskilt lämpligt att gå in med en sådan attack som mamma P här 

gör. Det som händer denna helg kan även utgöra en känslomässig  och beslutsmässig grund 

för vad som händer vid det möte ett par veckor senare då barnet AA inte vill gå in i familjen 

P:s hus utan stannar utanför och kissar på sig (inget ovanligt vid familjekonflikter). Det är 

från inlärningsforskning väl klarlagt att undvikandebeteenden kan etableras vid ett enda 

inlärningstillfälle. Barnet kan här fullfölja det beslut om undvikande som det verkar ha fattat i 

samband med föregående besökstillfälle och demonstrera att det inte vill vistas hos familjen P 

och t.ex. i stället vill leka hos en kompis. Det inträffade kan jämföras med barnets viljestarka 

agerande i slutet av det sista, kompletterande polisförhöret 2010-02-26 (på sid 24-25 säger 
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barnet ”Jag vill gå hem” hela 15 ggr och får därigenom förhörsledaren att avsluta). Som 

jämförelse kan nämnas att barn inblandade i vårdnads-, boende- och umgängeskonflikter 

mellan föräldrarna i en del av fallen reagerar starkt vid lämningar eller hämtningar.  

Men det finns en annan aspekt på det som mamma P enligt citat uttalat. Barnet AA utsätts här 

för upprepade suggestioner om att medlemmar i familjen P är ”elaka” mot AA och ”slår” 

henne. Det är mamma P som upprepat och kan man tänka sig känslostarkt föreslår detta. 

Barnet har möjligen aldrig självt tänkt i sådana banor gällande familjen P. Att fadern P som 

nämns i citatet av moderns uttalanden senare av barnet anklagas för att ha slagit kan vara en 

direkt följd av mamma P:s suggestioner. Det kan även vara så att det blir lättare att anklaga 

någon som utpekas som dum eller elak för diverse fula gärningar (se Ceci & Bruck, 1998; 

Bruck, Ceci & Principe, 2006).  

Det är ur suggestionssynpunkt även tydligt att mamma P här inför barnet formulerat ett 

anklagelsetema, dvs. hon visar inför det fyraåriga barnet upp, suggererar att medlemmarna i 

familjen P kan anklagas för något. Att anklaga verkar enligt utredningsmaterialet inte vara 

något nytt för AA (det sker inom familjen Q), men att kunna anklaga just familjen P kan vara 

något hon här får förevisat för sig genom mamma P:s agerande. Dessa suggestioner med 

anklagelsetema kan även ha bidragit till uppkomsten av sexuella anklagelser gentemot fadern 

i kontaktfamiljen P.   

 

10. Hur uppkommer de sexuella anklagelserna gentemot kontaktfamiljens pappa? 

Som framgått av punkt 9 kan kontaktfamiljens mamma ha suggererat och lärt ut till barnet AA 

att medlemmar i familjen P kan tänkas vara elaka och kan anklagas för att ha gjort elaka 

saker.  

Men det finns även en anmärkningsvärd beskrivning av uppkomsten i ett polisförhör med 

mamman i familjen Q den 17 juli 2010.  

På FU 137  beskriver modern att AA tagit hennes hand när hon skulle lägga henne och pillat 

sig mellan benen med hennes hand och höll moderns andra hand för sina ögon (om jag förstått 

rätt).  

På FU 138 finns följande uttalande från modern Q. 

”Vad vill du AA?”, ”gör mamma”, ”det är (ohörbart) man får inte göra så (ohörbart) AA” 

då hon lite …lite… slutat och sånt. Dagen efter pratade med H (systern till AA), jag sa ”H 

det…det…det måste dom som gör på henne och det får inte vara så” sa jag. För så när hon 

började göra något (ohörbart) och sen…  

Händelsen med pillandet skall ha inträffat den 29 juni och moderns till H nämnda tolkning 

(”det  måste dom som gör”) skall därmed ha inträffat den 30 juni. Det finns inte angiven 

någon alternativ tolkningsmöjlighet eller osäkerhet utan vi ser här ett kategoriskt ”måste” – en 

linje som jag uppfattat att modern håller fast vid i det följande utredningsarbetet. Det finns 
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därmed från den 29/30 juni en förväntan från modern gentemot AA att hon skall kunna säga 

något om övergrepp från familjen P. Ett exempel på alternativ tolkning skulle kunna vara att 

AA i sin normala psykosexuella utveckling börjat intressera sig för självstimulering av 

könsorgan och samtidigt vet om att det inte anses tillåtet av de vuxna. Ett exempel på 

kompletterande tolkning kan vara att självstimulering på något sätt aktualiserats på förskolan 

och kan vara inspirerad av annat/andra barn. Tidigare nämnd facklitteratur om barns sexuella 

utveckling belägger att sexuellt utforskande och självstimulering ofta förekommer även i 

förskoleåldern, vilket kan vara okänt för både mamma Q och polisutredare.   

På FU 139 finns följande uttalande av modern Q. 

Och sen 1 juli hon började hon igen och hon ville och jag sa ”AA man får inte göra”, ”jo, 

mamma gör”, ”men ingen får göra”, ”men du är min mamma du får göra”, ”AA varför, vem 

har gjort på dig?” , ”Pappa P gjorde så” och då jag riktigt började så (ohörbart)  då jag 

började lit…lite lita på AA. Under den tiden jag aldrig litade på henne.”  (barnet använder 

här pappa P:s gängse förnamn; min understrykning)  

Enligt denna beskrivning säger AA inget om att någon skulle ha pillat på hennes underliv 

förrän modern Q förutsättande ställer frågan om ”vem har gjort på dig?” Det är enligt detta 

modern Q som inför/framlägger idén om en förövare inför barnet. Modern har redan en 30 

juni uttalad förväntan (”måste dom som gör henne”) som AA barnet kan påverkas av. Det 

behöver inte vara någon mer än AA själv som pillat på AA:s underliv. När modern begär 

uppgift om en person (”vem”) så kan barnet uppfatta att det  måste nämna någon, även om 

förutsättningen inbyggd i frågan skulle vara felaktig. En sådan förutsättning om en 

existerande förövare kan vara svår för en 4-åring att hantera. Det finns då inte särskilt många 

att välja på. Att välja någon manlig individ som också kan föreställas vara och redan utpekats 

som ”elak” (av mamma P)  ligger nära tillhands. Förmodligen skulle modern själv i beaktande 

av sin egen tolkning den 30 juni ha valt att peka ut samma person. Modern i familjen P har 

som framgått tidigare förevisat (suggererat) att det går att anklaga medlemmar i familjen P för 

att vara elaka och slå. Det kan även nämnas att det i internationell facklitteratur varnas för att 

barn vid intervjuer har tendens att avge sådana svar som de tror att den vuxne frågeställaren 

vill  höra (se t.ex. Doverborg & Pramling, 1991). Förutsättande frågor anses vid sakligt 

utredningsarbete som mycket destruktiva och det är svårt för barn att värja sig mot sådana. 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att ett barn begär stimulering av könsorgan av sin mamma. 

Detta är ett tabubelagt område, där vi  inte vet hur vanligt det är. Enligt Rosenfeld et al (1986) 

sker intima beröringar i familjer mest mellan just mor och dotter. I det här fallet kan även den 

påstått låga profilen vad gäller gränssättning i familjen Q gentemot barnet AA beaktas.  

På FU 139 står vidare följande uttalande av modern Q. 

Mmm. Och sen 2 juli då började jag alltid vara snäll mot henne lite sånt, när jag badade 

henne färdigt och jag torkade henne, då började hon så konstigt vis (ohörbart) underlivet och 

hon tycker att det är roligt att visa mig. Jag sa ”AA varför gör du så?”, och hon ”mamma, 

pappa P han pillade”,  jag sa ”pillade han med finger eller med snopp?”, hon säger ”med 

finger och snopp”, ”vad gjorde han, kan du visa?”, hon visade att han bara typ som… 

(barnet använder här pappa P:s gängse förnamn)  
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Även denna upprepning kan ses i ljuset av svag gränssättning. Även här ställs en förutsättande 

fråga från modern. Modern införde tidigare förutsättningen att någon person skall ha gjort 

något kring AA:s underliv och inför nu även  förutsättningen att pillande skall ha skett ”med 

finger eller med snopp”.  Det finns som lätt inses fler sätt att pilla, t.ex. med annan kroppsdel 

eller med något objekt. Det är här viktigt att även uppmärksamma att det är modern, inte 

barnet, som här inför begreppet och termen ”snopp” som figurerar i bl.a.  polisförhören med 

barnet och där upprepat framförs av förhörsledaren. Moderns föreställningar om vad som kan 

ha skett kan projiceras in i hennes påverkande agerande och därmed även i uppgifterna som 

barnet uttalar.  

På FU 139-140 finns även följande uttalande från modern Q. 

(Ohörbart) bara pekade och hon visade på sig. Jag sa ”vad gjorde han mer?” , han…han 

slog på mig”, ”varför har han slagit dig”, ”han stoppat i munnen och det är så äckligt, jag 

har bitit honom och han slagit mig” 

Modern Q ställer här ännu en förutsättande fråga. Hon förutsätter i frågan att pappa P skulle 

ha gjort ”mer”. Att pappa P skulle ha slagit AA har tidigare suggererats i den 

upplärningssession som mamma P hade om att medlemmar  i familjen P kan vara elaka och 

slå. Det framgår av uppföljande fråga i förhörsutskriften att det skall vara snoppen som 

stoppats i munnen. Denna har som framgått tidigare införts först av modern Q. Vi ser här i 

materialet den som påtalats sällsynta kombinationen av pedofili och våldsbeteende. En fråga 

är hur ett barn i denna ålder kan  känna till att en snopp kan föras in i munnen och att det kan 

vara äckligt - om det inte skett genom sexuellt övergrepp. Att sexuella fenomen kan betraktas 

som snuskiga, äckliga etc. torde vara ett väl inarbetat kulturellt tema, som nog även många 4-

åringar kunnat uppfatta. En föreställning om att en snopp kan föras in i munnen kan tillföras 

ett barn närmast genom påståenden och frågor  från andra barn, äldre barn och vuxna. Frågor 

som  inte dokumenterats kan ha ställts eller förväntningar att AA skall ha haft pappa P:s 

snopp i munnen kan ha förekommit från t.ex. modern Q. Det är  även möjligt att tillägna sig 

sådan kunskap genom observationsinlärning. Exempelvis har jag sett uppgifter kring 

förskolebarns intresse av snopp i munnen i åtminstone två utredningsmaterial. I ett fall hade 

en flicka haft en pojkes snopp i munnen i hemmet. I ett annat fall hade en pojke haft en annan 

pojkes snopp i munnen på en toalett på förskolan och en flicka misstänktes även ha sett eller 

deltagit. Av facklitteratur och utredningsmaterial framgår att åtminstone i enstaka fall kan 

relativt avancerade sexuella beteenden förekomma i daghemskulturer. Se även Friedrichs 

(1991) redovisning av en bred variation av sexuella barnbeteenden baserat på en stor mängd 

mammors uppgifter. En faktor att beakta som Friedrich påpekar är att hantering av nakenhet 

kan skilja sig mycket mellan familjer.  

Vad gäller såväl de här anförda uppgifterna från mamma P som uppgifterna från mamma Q 

gäller att det är frågan om sårbara episodminnen. Normalt förekommer för sådana stora 

bortfall av detaljer, förändringar (inkl. förvrängningar) och ett och annat felaktigt tillägg. 

Särskilt kan påpekas tendens till bortfall av frågor en person själv ställt i samtal och 

självgynnande urval och tolkningar kring sådana minnen. Exempelvis är det mycket möjligt 
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att fler förutsättande, ledande etc. frågor än som redovisats i förhör har ställts till barnet och 

att frågorna glömts bort i en normal glömskeprocess.  

11. Polisförhör med barnet AA 

För det aktuella barnet AA redovisas totalt 7 st polisförhör med dialogutskrifter plus några 

korta PM kring några av förhören. I flertalet förhör har  mamma Q varit med i förhörsrummet 

och yttrat sig mer eller mindre och klart visat att hon vill ha fram uppgifter om övergrepp. 

Vidare har det förekommit att AA suttit i sin mammas knä och sugit på napp under en del 

förhörstid. Mamma Q:s förutsättande inställning har tydligt framgått av hennes yttranden och 

är ju något som barnet även känt till redan före och mellan förhören. Barnets bindning till sin 

mamma är tydlig i förhörsutskrifterna. Det är självklart inte lämpligt att föräldrar eller andra 

med en bestämd uppfattning sitter med i rummet vid förhör. Barn kan då känna eller bedöma 

att de bör anpassa sig till den vuxnes uppfattning. Inte heller förhörsledare skall gå in i förhör 

med en fix uppfattning och som i detta fall ensidigt söka bekräftelse på anmälan och  ignorera 

alternativa hypoteser, t.ex. en familjedynamisk hypotes om uppkomsten av påståenden om 

sexuella övergrepp eller en hypotes om vanlig psykosexuell utveckling.  

Genomgående enligt förhörsutskrifterna är att frågan om att tala sanning inte alls tas upp med 

barnet vid starten av förhören (se t.ex. Poole & Lamb, 1998). Jag har läst några få svenska 

förhör där frågan tagits  upp i starten.  Inte heller diskuteras med barnet att det skall säga till 

om det  inte förstår, inte vet och när förhörsledaren säger fel. I detta fall skulle även och 

nödvändigt ha behövts en inledande diskussion om att barnet får lov att svara på sätt som inte 

mamma tycker om.  Det kan verka som förhörsledaren är omedveten om 

påverkansproblematiken vid förhörens genomförande.  

Förhörsstrategin (urvalet av ställda frågor/behandlade teman) är som alltid delvis 

hypotesneutral och delvis en fråga om att ensidigt söka efter bekräftande information på 

anmälningshypotesen att pappa P begått övergrepp. Möjligen kan ett par frågor  ha varit 

tänkta för en annan hypotes. Det förutsätts liksom tidigare av mamma Q att övergrepp ägt 

rum, något som skall utredas och inte förutsättas. Mängder av frågor ställs utifrån denna 

förutsättning (undantaget hypotesneutrala frågor).  Genom denna förhörsstrategi får 

alternativa hypoteser små möjligheter att upptäckas,  prövas och bedömas. Det uppkommer en 

cirkulär ”logik” i utredandet, när förhörsledaren eftersträvar att bekräfta utgångshypotesen 

(eller snarare övertygelsen) och undviker sådant som motevidens och sökande efter 

motevidens och undviker alternativa hypoteser. Genom dessa och andra tankefel kan 

utgångshypotesen (övertygelsen) felaktigt uppfattas få stöd och giltighet.  

Frågetekniken avser hur de enskilda frågorna formuleras. Frågornas utformning påverkas av 

vilken strategi som används. En övertygelse hos en utredare stör och förstör alla moment i ett 

utredningsarbete. Men i princip är det möjligt att alla enskilda frågor är korrekt formulerade 

och att samtidigt frågor för prövning av en del relevanta hypoteser saknas. Förhörsstrategin är 

mer grundläggande och får mer genomgripande effekt på utredningens resultat än vad 

frågetekniken vanligen har (undantag kan vara en sällsynt defekt frågeteknik). Exempel på 

felaktig frågeteknik i detta förhörsmaterial är förutsättande, ledande, upprepade, 

argumenterande, pressande, ordergivande, tvingande, avbrytande, bakåtrefererande och 
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hänvisande frågor samt uttröttning (där barn kan vilja bli kvitt och lämna förhörssituationen). 

Flera förhör är alltför långvariga och antalet förhör är alltför stort. Mycket olämpligt är att 

koppla ”mutor” eller löften av olika slag till polisförhör med barn (t.ex. godis, presenter, 

resor, McDonalds-besök). Även detta förekommer i här aktuellt material.  

Barnets svar blir beroende av vad som faktiskt hänt eller inte hänt, men påverkas även av 

inblandade vuxnas suggestioner i frågor och påståenden samt svar till barnet, av inblandade 

vuxnas uppfattningar och övertygelser och därmed följande förväntningar (ett 30-tal kanaler) 

och av vilket talutrymme det får. Om ett barn t.ex. får för svåra eller fel grundade frågor kan 

det bli svårt för barnet att säga något och tas inte vissa teman/hypoteser upp i förhören blir det 

svårt för barnet att komma till tals kring dessa. Ett svar kan vara påverkat inte bara av 

omedelbart föregående påstående eller fråga utan av påståenden och frågor och förväntningar 

längre tillbaka i tiden vid andra samtalstillfällen eller förhör. Ett visst svar kan i princip vara 

påverkat av alla tidigare påståenden, frågor och utredarsvar inför barnet och då även av att ett 

barn kan ha befunnit sig i närheten och åhört vuxna eller andra barn tala sinsemellan. Sådant 

åhörande verkar ha förekommit i familjen Q.  

Exempelvis kan ett barn åhöra föräldrar tala eller åhöra en förälder tala med någon 

tjänsteman, vårdgivare, utredare etc. eller höra andra barn på dagis tala med varandra. Det kan 

vara viktigt att söka efterforska vad ett barn kan ha fått höra och inte bara vad som sagts i 

samtal med barnet utan även i samtal mellan andra som barnet åhört.  

I det  här aktuella förhörsmaterialet försöker barnet följa med i de vuxnas i förhöret upprepat 

inmatade förutsättningar  (vilka inte behöver vara korrekta). Det framkommer en del vaga 

medsvar på de ensidigt bekräftelsesökande frågorna och stora mängder svar på de två temana 

”vet inte” och ”vill inte”, trots den starka press, mutor och tvång som barnet utsätts för. Det 

som sker i förhören med barnet kan i åtminstone en del stycken bedömas som sakligt och 

etiskt icke godtagbart. I bilaga 1 till yttrandet visar jag några exempel från det extremt sakligt 

undermåliga förhörsmaterialet med barnet.             

12. Uppgifter i journalblad från BUP 

Den 3 sept. 2009 finns noteringar gällande ett besök av AA och mamma och pappa Q hos 

psykolog. När mamma Q gått ut och med pappa Q närvarande påstås i ett referat att 

psykologen ställt frågor (dessa återges inte så som de uttalades) och svar (dessa återges inte så 

som de uttalades) Det påstås att pappa P slog AA och rev henne på magen och att hon och 

pappa P varit nakna och att hon sett hans snopp. En prickig sjal nämns också.  Detta besök har 

föregåtts av ett antal polisförhör samt talande om pappa  P:s påstådda övergrepp i hemmet och 

med andra. Omfattande suggestioner, förväntningar och inlärning har skett. Det tillhör inte 

BUP:s uppgifter att utreda brott och dokumentationen innefattar inte återgiven dialog, så att 

t.ex. förutsättande, ledande, upprepade etc. frågor blir synliga.  

Noggrannhet i dokumentationen krävs vid brottsutredning men inte på samma sätt vid 

psykoterapeutiska stöd- eller behandlingstillfällen, vilket detta rimligen bör betraktas som. 

Vid stöd och behandling föreligger inte de saklighetskrav som föreligger vid utredning och i 

synnerhet vid brottsutredning. Det framgår inte heller att frågan om att tala sanning skulle ha 
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tagits upp med AA på BUP vid detta tillfälle. I BUP-miljön med t.ex. leksaker kan ett barn 

känna sig mer fritt att fabulera/fantisera.  

I denna 3 sept.-version saknas påståenden om både pillande i underlivet och om snoppen i 

eller vid munnen. Vidare saknas även Johanna (verkar vara en fantasiflicka) som dyker upp 

senare i lek med dockor och nämnts i polisförhör med AA.   

Den 31 okt finns en psykolognotering om att AA sagt sig ha ”drömt om mamma P och pappa 

P samt mamma och pappa”. Detta uttalande belyser att det kan uppkomma allvarliga 

episodminnen genom dröm (se Edvardsson, 2008). I samma anteckning sägs om föräldrarna 

Q att ”de är väldigt upptagna med att mannen ska bli dömd”. Detta innebär då en 

påverkansmiljö för AA och ett tema som AA har att anpassa sig till.  

Den 31 okt finns även en beskrivning av hur en psykolog gått tillväga vid ett 

behandlingstillfälle med AA (se även polisförhör med psykologen  i FU 284ff, särskilt FU 

286).  Det anges att kontaktorsaken är ”Behandling” och att AA och psykologen gått till 

”lekterapirummet”. Det beskrivs att AA leker i sanden och använder sig av bl.a. indianer, 

soldat och tomteflicka. AA påverkas här att leka av lekterapirummet och tillgång till 

lekmateriel. Det sägs inget om att någon fråga om sanning eller om att avbilda verkliga 

händelser skulle ha diskuterats med barnet AA.  

Psykologen anger att hon tagit med ”olika människoliknande trasdockor med könsattribut”. 

Dessa verkar vara materiel som påminner om s.k. anatomiska dockor. De vetenskapliga 

undersökningar som genomförts kring sådana har inte gett vetenskapligt stöd för att de skulle 

kunna användas just för att skilja mellan barn som blivit utsatta och sådana som inte har blivit 

utsatta. Det är också helt klart att barn som inte varit utsatta kan lägga dockorna i sexuella 

positioner och ibland gör det när vuxna inte verkar vara i närheten (Cohn, 1988). I FU-bilaga 

2 sid 17 beskrivs vad som skedde i lekterapirummet, dock utan exakt återgivning i dialogform 

av vad som sagts, vilket innebär att påverkan kan vara mer omfattande än vad som syns i  

psykologens sårbara efterkonstruktioner ur minnet.  

Enligt referatet skall psykologen ha tagit fram flera dockor (en skall ha varit naken, vilket 

framgår senare i förhöret med psykologen, se FU 292), Psykologen skall ha frågat (ingen 

återgivning av frågans formulering finns) vem som skulle kunna vara AA och vem som skulle 

kunna vara exempelvis pappa P. Efter dessa suggestioner och förväntningar från den om 

övergrepp uppenbarligen övertygade psykologen och utan instruktion om att sanningsenligt 

avbilda något som hänt så skrider AA till lek. Hon låter ytterligare en docka vara Johanna 

(verkar vara en fantasiflicka som används av AA).  

”Hon berättar att hon och Johanna ligger bredvid varandra för att sova. Pappa P kommer  in 

och släcker lyset. Pappa P visar sin snopp, ”jag har snoppen i munnen, äckligt!” (ingen exakt 

återgivning av vad AA sagt och sårbart episodminne för psykologen föreligger) 

Enligt FU 290 så säger psykologen: ”Men hon sa, visa sin snopp, men hon, lät ju byxorna 

vara på.” AA vet vid det här laget att de vuxna vill höra henne  säga något om ”snopp”.  
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Den 31 okt föreligger en lång inlärningshistoria, där bl.a. föräldrar, förhörsledare och BUP-

psykologer medverkat. Att göra uttalanden om pappa P har rimligen positivt förstärkts genom 

uppmärksamhet, sympati m.m. många gånger och därmed enligt vetenskapligt klarlagda 

principer för inlärning ökat sannolikheten för att uttalanden skall ske. Att döma av materialet 

var begreppet ”snopp” (hos pappa P) något som modern Q införde och uppgifter om pappa P:s 

inblandning vad gäller sexuella övergrepp skapades interaktivt mellan AA och hennes 

mamma (enligt tidigare redovisat förhörscitat). En nära tillhands liggande alternativ tolkning 

är att AA i sin lek har med sig minnen av den påverkan hon utsatts för och det kan vara denna 

påverkan hon bearbetar med hjälp av lekmateriel. I detta fall suggereras enligt beskrivningen 

att både en AA-docka och en pappa-P-docka skall vara med. Dessutom har föregående 

lekterapirum, omedelbart föregående lekaktivitet och lekmateriel  inneburit en stark inbjudan 

till lekprojekt. På ett sådant ställe som BUP:s lekterapirum sitter lekprojekt i väggarna.  

Det är inte sakligt att hävda att AA:s hantering av dockor av det ena eller andra slaget skulle 

kunna säga något om vad som faktiskt hänt. Det finns som antytts även andra orsaksfaktorer 

än övergrepp som kan tänkas ligga bakom att dockor hanteras på något sätt.  Det kan för 

övrigt nämnas att försöken att skapa projektiva undersökningsmetoder innebär ett av den 

psykologiska forskningshistoriens stora misslyckanden med väsentligen resultatet noll 

validitet (giltighet). Se t.ex. Lilienfeld, Wood & Garb (2000); och Sjöberg (1989, 2000). 

Beträffande projektiv metodik vid utredning av just sexuella övergrepp uttalade ett par av de 

ledande forskarna på sexuella övergrepp (amerikanska professorerna Lamb och Sternberg) på 

min fråga i workshop vid världskonferensen i psykologi år 2000 att de inte ansåg sådan 

metodik som vetenskapligt grundad (se även Lilienfeld m.fl., 2000). Även Jones (1992) har 

starkt kritiserat användning av anatomiska dockor och påtalat att de används felaktigt och att 

barnens beteenden tolkas felaktigt. 

I det halvdussin fall jag sett anatomiska dockor användas i förundersökningar 

(videoinspelade) användes dockorna suggererande eller ledde till lek och inte till något 

klargörande. Vad jag kunde finna av abstract-katalogerna existerade vid världskonferensen i 

psykologi 2000 och Europakonferensen i psykologi 2013 inte en enda föredragning som gav 

något stöd åt projektiv metodik generellt sett, oavsett område.   

I journalblad sid 18-19 finns noterat att mamma Q visat en film hon tagit när AA sover 

oroligt.  Där står med någon sexuell anknytning bl.a. följande: 

”Vid upprepade tillfällen tar sig AA hårt med sin högra hand på sina underbyxor på sitt kön, 

förefaller vara något obehagligt förknippat  med beteendet.” 

Det finns även en psykologbedömning av beteendet på filmen, nämligen ”kan inte anses som 

ett adekvat beteende för ett barn”. Frågan är vad som motiverar en sådan bedömning – saklig 

grund? Det lär knappast finnas några undersökningar av sovande barns egna kroppsliga 

beröringar under sömn. Hur många barn i denna ålder har psykologen observerat nätterna 

igenom? Hur vanligt är det att barn i sömnen berör sitt underliv (basfrekvensen i populationen 

av flickebarn i samma ålder) ?  Frågan är även vilka beröringar som inte skall bedömas som 

”adekvata”? Om ett klädesplagg sitter åt, eller det kliar eller finns någon irritation i underlivet 

bör en beröring knappast anses som icke adekvat. Om beteendet är utövande av eller en 
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eftereffekt av onani/ självstimulering – är det då att anse som icke adekvat? Är detta en 

sexualfientlig bedömning gällande barns normala sexualitet? Vad skulle psykologen sagt om 

en vuxen gjort samma sak i sömnen på film? Generellt sett torde beröringar av eget underliv 

inte vara ovanliga för både vuxna och barn och det kan knappast ses som särskilt 

anmärkningsvärt att sådana kan ske även under sömn. Det kan, i brist på 

undersökningsresultat att hänvisa till, t.ex. vara så att  100% eller 50% av alla 4-åriga barn 

uppvisar liknande beröringsepisoder under en viss vald tidsperiod, t.ex. ett kvartal. I det här 

fallet har beteendet även skett i ett sammanhang av familjestress, övertygelse, suggestioner 

och förväntningar kring sexuella övergrepp från föräldrarnas och andras sida. Påverkan från 

andra kan bidra till uppkomst av dröminnehåll,  något som påpekats av psykoanalytiker.  

I journalblad sid 34 finns en psykologbedömning kring familjen Q vad gäller ”grundläggande 

problematik kring gränssättning” och ”föräldrakonflikt kring gränssättning” samt ”förståelse 

kring barns olika uttryck, för trötthet, behov av närhet och aggressiva uttryck”.   

Detta som beskrivs av psykologen gällande familjen Q kan skapa problembeteenden och 

symtom hos barnet AA. 

Det är inte svårt att tänka sig att detta kan skapa problem även för familjen P och att familjen 

P kan på olika sätt bli indragen i familjedynamiken i familjen Q, t.ex. utpekas som 

syndabockar eller att orsaker tillskrivs familjen P i stället för familjen Q. Från 

socialpsykologisk forskning är väl känt att attributioner (tillskrivning av t.ex. orsaker) ofta är 

självgynnande. För familjen Q blir det psykologiskt självgynnande om orsaker förläggs till 

familjen P.  

Det finns i materialet (t.ex. journalblad sid 30, 36) uppgifter om regression hos barnet AA, 

dvs. tillbakagång till mer barnslig utvecklingsnivå såsom att vilja bli bebis igen. Regression är 

ett generellt beteendefenomen hos barn och vuxna, men vanligare hos barn. 

Regressionsepisoder kan ingå i den naturliga utvecklingen, t.ex. vid lek och imitation av 

mindre barn i omgivningen, men även och ofta uppkomma genom psykiska påfrestningar. 

Som framgår av journalbladen från BUP finns påfrestningar vad gäller hälsa och 

familjedynamik i familjen Q. Familjen P verkar vara anlitad som kontaktfamilj för att söka 

avlasta familjen Q. Att ett barn i den stress som råder i familjen Q uppvisar en del symtom 

torde knappast kunna anses särskilt anmärkningsvärt. Förklaringsfaktorer behöver inte tänkas 

vara förhanden i kontaktfamiljen P, där barnet vistats rätt lite tid jämfört med i den egna 

familjen Q.  

13. Diskussion  

Utredningsarbetet i det här aktuella fallet sker ensidigt utifrån en övertygelse om att pappa P 

gjort sig skyldig till övergrepp. Alternativa hypoteser formuleras inte utifrån indikationer i 

materialet och blir därmed inte föremål för utredning. Den övergripande logiken är cirkulär, 

dvs. utgångsuppfattningen är att övergrepp ägt rum och tänkt eller påstått bekräftande 

uppgifter söks och konstrueras och tolkas godtyckligt till förmån för utgångsuppfattningen. 

Motevidens och alternativa tolkningar fokuseras inte. Alternativa  förklaringar till fenomen 

ignoreras och ensidigt bekräftelsesökande tillämpas. Logiken påminner om den i 1600-talets 
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häxprocesser i Sverige (se t.ex. Ankarloos avhandling, 1971), där additionsprincipen, långsökt 

tolkning (när det fanns mer närliggande tolkningar än att personen var häxa) och press på 

barnvittnen att göra uttalanden mycket användes. Additionsprincipen innebär att en mängd 

uppgifter eller omständigheter av föga sakligt värde adderas till en summa som tänks bevisa 

tesen – i detta fall främst att sexuella övergrepp skett. 

Det anförs här uttalanden om vad barnet påstås ha sagt efter att det påverkats med 

suggestioner (dvs. påståenden, förutsättande och ledande m.fl. påverkande frågor, svar till 

barnet) samt påverkats av förväntningar, hot, tvång, lek med dockor och mutor. Det anförs 

problembeteenden och symtom hos barnet inom ramen för en svår familjedynamik i familjen 

Q. Det anförs ett par undvikandehändelser hos familjen P, där det antyds möjliga 

familjedynamiska faktorer som orsaker. Det anförs hur barnet lekt med dockor inför en 

övertygad och suggererande psykolog i en till lek suggererande miljö – en evidensfabrikation 

väl i linje med häxprocessernas ”logik”. Alternativa tolkningar förtigs och läsaren får lätt 

intryck att det som presenteras skulle ha något värde som evidens för sexuella övergrepp, när 

det finns närmare tillhands liggande alternativa tolkningar och påvisbara historiska  faktorer, t 

ex. att det inte är barnet som först gjort uttalanden om att det finns en förövare, uttalanden om 

pappa P:s snopp och uttalanden om att pappa P skulle ha uppvisat sexuella 

övergreppsbeteenden.   

I själva utredningsarbetet finns den centrala anmälningshypotesen (att övergrepp begåtts och 

just av pappa P) med och drivs som övertygelse, inte som hypotes med iakttagande av 

vetenskapsfilosofen Poppers väl etablerade falsifieringsprincip (sökande i första hand efter 

motevidens, se Popper, 1959). Någon hypotes om att flickan påverkats till uttalanden och 

beteendefenomen i den egna familjen formuleras inte (familjedynamisk hypotes). Inte heller 

formuleras några hypoteser om påverkan av barnet i sexuella frågor på förskola (det 

förekommer sexuella beteenden och uttalanden hos barnen på förskolorna).  En hypotes om 

att barnet kan ha påverkats av mediainnehåll, t.ex. av TV-program och filmer, undersöks inte. 

En hypotes om annan förövare (inkl. egna föräldrar) undersöks inte. Någon allsidig 

barnmedicinsk bedömning av barnet görs inte vad gäller stress, symtom, medicinering och ev. 

bieffekter.  

Bristen på utredande av alternativa hypoteser och ointresse för motevidens gör att 

utredningsmaterialet  har avsevärda luckor. Bristen på källkritik gör även att det finns mycket 

otillförlitligt material som anförs och leder till principen om ”skräp in – skräp ut”. Med dessa 

reservationer skall jag något kommentera övergreppshypotesen (som den framstår i 

materialet) och en påverkanshypotes (egentligen finns flera möjliga påverkanshypoteser 

avseende olika påverkanskällor) som materialet ger grund för och som framstår som  en 

utifrån materialets uppgifter sakligt befogad alternativ hypotes eller grupp av hypoteser.   

I. Övergreppshypotesen 

Såvitt kan förstås tänks denna hypotes (den hanteras inte som hypotes, dvs. påstående på 

försök, utan som en övertygelse) få stöd av påstådda  eller i förhör registrerade uttalanden från 

barnet, av inträffade händelser, av symtom och problembeteenden, av lek med dockor, av 

filminspelade rörelser på natten. Ett genomgående problem med denna evidens är att det som 
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anförts föregåtts av påverkan såsom suggestioner, förväntningar, inlärning, hot, tvång, mutor, 

tung familjedynamik med gränssättningsproblem och konflikter mellan barnet och föräldrarna 

hos familjen Q. Suggestioner om att AA blivit slagen har upprepat givits av mamma P. 

Suggestioner, förväntningar  och inlärning har även förekommit före uttalanden i polisförhör. 

De uttalanden som barnet gör efter påverkan är vaga och mycket av typen ”vet inte” eller ”vill  

inte”, vilket blir rätt naturligt om övergreppshypotesen är felaktig. Mängder av sådana vaga 

svar förekommer trots en omfattande påverkan av barnet. Ett annat problem är att inbillade 

samband verkar tänkas, t.ex. att barnets motstånd mot att besöka familjen P vid två tillfällen 

skulle ha med sexuella övergrepp att göra och att familjedynamiska tolkningar inte behöver 

övervägas. Tolkningen att det har med konflikt mellan barnet och föräldrarna Q att göra ligger 

nära tillhands. Konflikten kring att flickan ville leka med en kompis torde vara obestridlig. 

Det finns även för andra fenomen närmare tillhands liggande alternativa tolkningar än 

tolkningen att sexuella övergrepp ägt rum, t.ex. vad gäller lek med dockor och filmade 

nattliga rörelser.  Övergreppshypotesen har fått dominera utredningsarbetet på bekostnad av 

andra hypoteser och därmed kan utredningsmaterialet ge överdrivet intryck av stöd för denna. 

Övergreppshypotesens dominans i utredningsarbetet har rimligen starkt missgynnat andra 

hypoteser och därmed missgynnat den misstänkte (jfr RB 23:4). 

Det kan nämnas att Howitt (2006, sid. 156) påpekar att pedofiler tenderar att använda 

pornografiska och andra bilder. Men Howitt tillägger att även många icke-förövare använder 

pornografiska och andra bilder. I detta fall figurerar inte något pornografiskt material. Såvitt 

jag kunnat uppfatta utredningsmaterialet finns inga indikationer på sexuellt intresse för barn 

kring den misstänkte.  

Det kan även påpekas att pappa P inte i materialet framstår som associerad med riskfaktorer 

av det slag som nämns av Ottosson (2000), t.ex. kriminalitet, drogmissbruk, psykologiska 

störningar. Kontaktfamiljen, inkl. pappa P, har prövats och bedömts som lämplig för 

uppgiften av socialtjänsten.  

Som redan påpekats angående samband mellan aggressivitet och pedofili ter sig bilden av 

pappa P, som både en slående, aggressiv och samtidigt pedofil person, osannolik.   

II. Påverkanshypotesen  

Det finns i utredningsmaterialet som delvis framgått mängder av indikationer på påverkan av 

barnet inom och utom familjen Q genom vuxna med övertygelse kring övergrepp, genom 

uttalande av suggestioner och genom kommunicering av förväntningar samt genom 

uppmärksamhet (positiv förstärkning), inlärning, tvång, hot, mutor, övertygade föräldrar i 

förhörsrummet och suggestioner genom dockor.  Se bl.a. min bilaga 1 i detta yttrande med 

anmärkningar rörande polisförhören med barnet AA. Påverkan av barnet inom och kring 

familjen Q finns det anledning misstänka är mer omfattande än vad hörda personers 

episodminnen gett vid handen. Det mesta som sagts har antagligen inte kunnat erinras då 

bortfall/glömska vid episodminnen vanligen är mycket omfattande och erinringar är 

självgynnande, vilket är naturliga och normala minnespsykologiska fenomen.  
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Effekterna på saklig analys skulle bli förödande om  påvisade påverkansfaktorer och inbillade 

samband anses kunna bortses från  vid allvarliga bedömningar.  

Det bör kanske avslutningsvis påpekas att tankefel är ett mycket vanligt logiskt, socialt och 

psykologiskt fenomen (se t.ex. Ashcraft & Radvansky, 2010; Edvardsson, 2003, 2011, 2012a, 

2013; Fiske & Taylor, 2013; Kahneman, 2013; Nyman, 1941; Reisberg, 2012; Pohl, 2004) 

vilket dessvärre drabbar även förundersökningar och psykologbedömningar.  I min bilaga 2 

summeras en del tankefel som kan konstateras eller antyds i det här aktuella 

utredningsmaterialet.  

14. Kan något sägas med säkerhet? 

Det som kan sägas säkert har med utredningsmetodik och utredningsmaterial att göra, t.ex. att 

något står eller något saknas i materialet (hårda data). Vad som faktiskt kan  ha hänt är mer 

eller mindre vanskligt att med full säkerhet påstå något om (felkällor föreligger). Det kan 

enligt min bedömning hävdas följande:  

1. att utredningsmetodiken enligt utredningsmaterialet uppvisar allvarliga och omfattande 

brister vad gäller saklighet – mycket centrala metod- och tankefel är att alternativa hypoteser  

ignoreras, motevidens inte eftersöks och att partiskhet relativt de två familjerna och ensidigt 

bekräftelsesökande samt stark och upprepad press mot barnet används.  

2. att enligt utredningsmaterialet ett flertal övertygade påverkanskällor förekommer med 

tydliga modus operandi (t.ex. verbala suggestioner, förväntningar, konsekvensinlärning) i  

utredningsmaterialet. Till de tydligaste  hör agerande av mamma P, mamma Q, pappa Q, 

BUP-psykolog och förhörsledare i polisförhör med barnet.  

3. att enligt utredningsmaterialet familjedynamiska faktorer av tyngd förekommer hos främst 

familjen Q, men väsentligen ignoreras i utredningsarbetet att döma av materialet.   

4. att gällande de utskrivna dialogförhören med barnet föreligger ett omfattande källkritiskt 

kluster, dvs. en mängd omständigheter (preciserade i min bilaga 1 med kommentarer) som 

kritisk-vetenskapligt bedömt utan tvekan föranleder förkastande av uppgifterna i 

polisförhören. Exempelvis ignoreras alternativa hypoteser, ignoreras frågan om att tala 

sanning, ignoreras påverkansfaktorer i förhören såsom förutsättande och ledande frågor, press, 

uttröttning, föräldrars närvaro, mutor, tvång och hot gentemot barnet.  

Grundprincipen vid källkritiskt arbete är att en uppgift som på sakliga grunder (med goda 

skäl) kan misstänkas vara felaktig skall förkastas. Uppgiften behöver alltså inte bevisas vara 

felaktig. I detta fall föreligger hårda textdata med indikationer på påverkan av barnet som 

sakliga grunder för förkastande.  

 

Bilaga 1: Några kommentarer till polisförhören med barnet 

Jag gör här några enstaka utdrag/stickprov ur det omfattande polisförhörsmaterialet med 

barnet och kommenterar dialogförhören för att något belysa kvaliteten på förhörsmetodiken. 
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Det finns mycket annat i förhören, utanför detta begränsade urval, som skulle kunna kritiskt  

kommenteras. Barn skall inte behöva utsättas för det här slaget av pressande och felaktig 

förhörsmetodik.  

Polisförhör med AA 2009-07-18 

Förhörsledarmisstag, t.ex. suggestioner, som ges i det första förhöret kan undergräva 

sakligheten i senare förhör, där svar kan påverkas av samtlig tidigare interaktion (utom och 

inom förhör) mellan barnet och förhörsledaren. Barn påverkas även av interaktion med andra, 

i detta fallet finns bl.a. uppgifter om interaktion med mamma och BUP-psykolog.  

Frågan om att tala sanning och om att säga ifrån när hon inte förstår och när förhörsledaren 

säger fel tas inte upp i inledningen. Detta gäller även följande förhör. Det är därmed svårt att 

hävda att förhörsmaterialet skulle ha något sakligt värde. Sanningsfrågan tas inte upp 

någonstans i de dokumenterade förhören. Barnet behöver inte ha sanningsfrågan i fokus utan 

kan uppfatta anpassning till vad de vuxna vill höra som viktigt. Barn tenderar att säga sådant 

som de tror att den vuxne vill höra (se t.ex. Doverborg & Pramling, 1991). Social 

responsivitet (att svara vid tilltal eller fråga) och social anpassning kan vara i fokus för ett litet 

barn. Små barn är även lättare att suggerera än äldre barn och vuxna. Det är även svårt för ett 

litet barn att kritiskt bedöma och bemöta t.ex. felaktiga, förutsättande och ledande påståenden 

och frågor från en vuxen.  

Mamma är närvarande och gör en mängd uttalanden. Barnet sitter i mammas knä. 

Socialpsykologiskt innebär förhörssituationen två vuxna mot ett barn som inte är särskilt 

gammalt. En belysande sekvens är följande på sid FU 22. 

Mamma: Men du skall vara ärlig, du ska berätta sanningen, allt som du har berättat för 

mamma. Du kan svara på hennes frågor. 

AA: Men jag vill inte prata med henne. 

Det behöver inte vara sanningen som sagts till mamma, då förutsättande och ledande frågor 

ställts av mamma. Det är  inte heller givet att barnet kan svara  på förhörsledarens frågor. Det 

bör även påpekas att ett barn kan uppfatta att sanningen är något som de vuxna bestämmer 

och att det gäller att anpassa sig. Det krävs alltså ett klargörande av vad som gäller inför 

barnet. En psykologisk grund för att barnet inte vill leverera övergreppsuppgifter i 

förhörsserien kan vara att barnet vet att inga övergrepp inträffade. Det lilla som sägs av barnet 

kan vara frågan om att anpassa sig och söka göra de socialt makthavande vuxna nöjda.  

På sid FU 24 finns bl.a. följande: 

AA: Jag vill inte prata. 

Fhl: Du vill inte prata? Vad är det du inte vill prata om? (tystnad) Vad är det du inte vill prata 

om AA? ….. någon gjort fel saker.”  

Fhl pressar här med förutsättande och upprepad fråga och suggererar om att någon gjort fel 

saker.  
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Även följande hotsekvens finns på sid FU 24:  

Mamma: AA, du måste prata, annars mamma gå ut till pappa. 

AA: (ohörbart) Pappa P slog mig. (gömmer sitt ansikte mot mammas överkropp). 

Fhl: Pappa P har slagit dig? Okej.  

Barnet får här order av sin mamma och hotas av henne, vilket förekommer på fler ställen i 

materialet. Idén om att pappa slår har AA som påtalats tidigare fått från mamma P. 

Förhörsledaren upprepar och förstärker uttalandet som följde på mamma Q:s ordergivning 

(”du måste prata”) och hot (”annars mamma gå ut till pappa”).  

På sid FU 25 finns ett flertal tecken på förhörskollaps, dvs. inga svar ges och AA sysslar med 

annat och sjunger.  

På sid FU 26 uppmanar mamma förhörsledaren att ställa någon fråga som förhörsledaren inte 

bedömer lämplig att ställa.  

På sid FU 27 utövar mamma press på AA när förhörsledaren lämnar rummet, t.ex. ”Du skulle 

berätta vad som hände” (upprepas). Mamma förutsätter här att det hänt något. AA svarar på 

pressen med att sjunga. 

På sid FU 28 motsäger förhörsledaren sitt eget och mammans arbetssätt, när hon uttalar att 

”man kan inte trycka på eller påverka barnen heller om dom inte är redo till att berätta”. 

Förhörsledaren nämner inget om att om inget övergrepp inträffat, så har ett barn inget att 

berätta om övergrepp, och vid påverkan av barnet kan då felaktiga uppgifter uppkomma. I 

detta förhör verkar det av uttalandena och frånvaron av uttalanden att döma som både 

mamman och förhörsledaren anser sig veta att övergrepp skett, när det enda som  kan visas är 

att  barnet utsatts för påverkningar.  

Polisförhör med AA 2009-07-20 

Även i detta förhör ignoreras frågan om att tala sanning och modern sitter med och påverkar. 

På sid FU30 framgår att förhörsledaren kvällen före förhöret var hemma hos familjen Q och 

att barnet ”gjorde fläta och tofs” på förhörsledaren. och att de fikade ihop. Förhörsledaren 

säger att ”Och när vi satt  och fikade berättade ju du för mig om pappa P.” Förhörsledaren ger 

order att ”…jag vill att vi fortsätter att prata om pappa P idag, Så får du berätta vad det var 

som hände AA.” Om inget övergrepp inträffat står barnet inför en order där det skall göra 

förhörsledaren nöjd genom att säga något. Barn har liksom vuxna social responsivitet, dvs. 

söker svara om de får frågor och även om de inte har något de vet. Den rollsammanblandning 

som här uppvisas kring förhörsledaren  (går in i en familjemedlemsliknande roll) kan t.ex. 

leda till att barnet vill göra förhörsledaren nöjd genom att skapa uppgifter/svar. Någon 

kontroll av dialogen vid förhörsledarens besök finns inte (ingen dialogutskrift), dvs. 

påverkande påståenden och frågor och svar från förhörsledaren kan ha förekommit och utan 

att dokumenteras. Förhörsledaren ställer ordergivande och förutsättande fråga utifrån vad som 
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sagts vid informellt familjärt prat vid fikabordet. Det sätt att arbeta som beskrivs på sid FU 30 

är inte sakligt godtagbart.  

På sid FU 31, FU 32 verkar det icke yrkesrollsanpassade relaterandet vid hembesöket kvällen 

innan ge utdelning i form av vaga uttalanden om sådant som pappa P skall ha gjort. Han skall 

ha ”pillat”, ”bindit mig på händerna” och ”slått mig”. På följdfrågor svaras att pillande skall 

ha skett ”på magen” och att han slagit ”på ryggen”. Några sammanhang eller förlopp kring 

påståendena framkommer föga. Det är möjligt att svaren kan vara inspirerade av t.ex. lek- 

eller våldsbeteenden på förskola eller av filmer med våldsinslag. Beträffande att slå finns som 

nämnts mamma P:s suggestioner i det förflutna.  

På sid FU 33 suggererar förhörsledaren med att ”Ibland så gör ju vuxna människor fel saker, 

som man inte får göra”.   

På mitten av sid FU 33 börjar barnet repetera uttalandet ”Jag vill inte prata” 6-7 gånger och 

understryker även detta med ”jag vill gå till pappa” uttalat 9 ggr. Det är ett sätt att ta sig ur 

förhörssituationen. Förhörsledaren respekterar inte barnets vilja utan tvingar och pressar det 

att fortsätta i förhöret samt hänvisar bakåt till sådant som utan dokumentation sagts hemma 

hos familjen Q. 

Fhl: Mm. Pappa väntar på dig till vi är klara. För jag har någon fundering till som jag inte 

förstod riktigt igår, AA, som jag behöver veta. Du pratade om pappa P:s snopp. Du nickar. 

Vad var det du berättade om snoppen? Nu skakar du lite grann på dina axlar.  

Som tidigare framgått av förhör med mamma Q var det hon som först riktade barnets 

uppmärksamhet på pappa P:s snopp så det är kanske inte så anmärkningsvärt att uttalanden 

om pappa P:s snopp kan ske i närheten av mamma Q som även sitter med dagen efter i 

förhöret. I den utskrivna förhörsdialogen är det förhörsledaren själv som först för in pappa P:s 

snopp genom det ledande bakåtreferatet.  

På sid FU34 säger förhörsledaren: 

”Jag vet ju att det fina armbandet och halsbandet du har på dig, det fick du igår…”  Det verkar 

här som mutor förekommit. 

På sid FU 35 finns följande sekvens: 

AA: De bindade mig i händerna och fötterna. 

Fhl: De bindade dig med händerna och fötterna. Vem gjorde det? 

AA: Det gjorde mamma Q. 

Förhörsledarens omedelbara bakåtreferat är här felaktigt och ledande och förutsättande. 

Prepositionen ”i” byts mot ”med” och betydelsen ändras då. Förhörsledaren inför själv 

förutsättning i singularis ”vem”, när barnet sagt pluralis ”de”. Och får svar i singularis, dvs. 

barnet anpassar sig till förhörsledarens föreställning. Jfr om frågan varit ”Vilka gjorde det?” 
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På FU 36 ställs bl.a. den förutsättande frågan  ”…berätta vad som hände hemma hos pappa P 

och mamma P”.  Det behöver inte ha hänt något anmärkningsvärt.  Och frågor ställs inte i 

förhören om vad som hände hemma hos familjen Q. Tecknen på förhörskollaps är tydliga när 

AA sjunger och drar in Barbapappa.  

På sid FU 38 märks moderns mönster att hota barnet. ”AA, annars mamma inte vill köra dig 

till…(ohörbart)…” 

På FU 39 framgår liksom på andra ställen tidigare att barnet inte vill prata med 

förhörsledaren. Förhörsledaren säger då ”Om jag skulle komma hem till er någon mer gång, 

får jag göra det?  Nu nickar du. Mm. ”  Därefter kollapsar förhöret när AA sjunger. Det är 

ingen vedertagen eller sakligt accepterad förhörsmetodik att göra förhör i hemmet och det kan 

inses att felaktiga uppgifter med anknytning till t.ex. hemmiljön och föräldrarnas åsikter 

lättare kan påverka vad barnet säger i hemmiljön. Hemmiljön är den miljö i vilken påståenden 

om övergrepp uppstått, men inte den miljö i vilken övergrepp skall ha skett (familjen P:s 

miljö).  

Polisförhör med AA 2009-07-24 

Förhöret äger så som jag tolkar materialet rum i familjen P:s hem. Även i detta förhör sitter 

mamma Q  med och gör uttalanden. 

På sid FU 44 inför förhörsledaren pappa P i förhöret och gör ledande bakåtreferat ”du 

berättade för mig att pappa P slagit dig”.  En förhörsledare skall inte agera hjälpminne åt 

någon som förhörs och skall inte hjälpa till att stabilisera förhörsuppgifter, dvs. förhindra att 

motsägelser uppkommer från den förhörde genom att göra bakåtreferat. Om någon händelse 

som påstås ha inträffat inte har det kan motsägelser lättare uppkomma. Ett ytterligare vanligt  

problem med förutsättande eller ledande bakåtreferat är att de ofta är felaktiga som vi nyss 

sett exempel på i föregående förhör.  

På sid FU 45 för förhörsledaren själv in genom förutsättande bakåtreferat att ”du har berättat 

för mig att pappa P pillade på dig”.  AA kan inte som svar på fråga om ”var” säga något om 

var han pillat (”Jag vet inte”).  

På sid FU 46 fortsätter förhörsledaren med bakåtreferat av flickan gällande att pappa P 

”pillade på din mage”  (sägs två ggr). Det är alltså inte AA som för in ”mage” utan 

förhörsledaren själv som även upprepar ”pappa P”. Flickans svar är ”Jag vet inte” när hon får 

frågan hur pappa P gjorde. Om något inte inträffat kan det bli ”vet inte”-svar.  

På sid FU 46 för förhörsledaren genom förutsättande och ledande förhörsreferat även in  

pappa P:s snopp.  

Fhl: När jag var här sist AA, så satt vi ute i köket och fikade och då pratade du om pappa P:s 

snopp.  

Om AA sagt något om pappa P:s snopp så kan det sammanhänga med ledande uttalanden från 

de vuxna eller med de starka förväntningarna att hon skall säga något om pappa P:s snopp. 
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Som tidigare framgått av polisförhör med modern Q så var det hon som införde begreppet och 

ordet ”snopp” kopplat till pappa P och det uttalande som refereras skall ha skett i familjen Q:s 

kök. Dialogdokumentation saknas från detta besök, vilket betyder att uttalad påverkan av AA 

kan ha förekommit den gången liksom i de dialogdokumenterade förhören. Totalt  nämner 

förhörsledaren pappa P:s snopp 5 ggr på sid FU 46-47, dvs. hammarteknik används. 

Pressandet resulterar i svar  som ”jag vet inte”  och ”nej”.  

På sid FU48 tar förhörsledaren olämpligt upp att hon träffat  AA:s syster H. Barnet kan då 

lättare bli påverkat i förhöret av sådant syster H sagt och syster H kan vara en vuxen auktoritet 

för AA. 

På FU 49 refererar förhörsledaren förutsättande  och ledande bakåt till något modern påstått 

(rätt eller fel eller suggererat av modern) att AA sagt. 

Fhl: AA, du hade ju berättat att du hade bitit pappa P, var bet du honom hän? 

AA: Jag vet inte. 

Fhl: Du vet inte? 

AA: På snopp. (kan vara ett svar för att tillgodose fhl:s förväntan) 

Det är felaktig metodik av förhörsledaren att  på detta sätt förutsätta att moderns uppgift om 

att AA talat om  att hon bitit på pappa P:s snopp är korrekt. Det behöver den inte alls vara då 

det kan röra sig om t.ex. minnesfel eller att modern eller någon annan eller förskolelek 

inspirerat AA till uppgiften. Förhörsledaren skall inte förutsätta att tidigare uttalanden är 

korrekta och inte agera hjälpminne och stabilisera en förhörds uppgifter. Med s.k. reliabilitet  

hos uppgifter avses att de är stabila och det skall de inte bli genom förhörsledarens försorg 

utan genom att barnet två eller flera gånger ger samma uppgift. Uppgifter skall kritiskt prövas, 

inte okritiskt upprepas av utredare.  

En annan aspekt är att förhörsledaren kort före i detta förhör har hamrat in ordet ”snopp” och 

uppenbarligen formulerar frågan så att ordet snopp lätt kan dyka upp som association på det 

förutsättande och ledande ordet ”bitit”. En sådan här manipulativ påverkansteknik ger inte 

resultat av sakligt värde. Efter att AA sagt snopp så hamrar förhörsledaren in ”snoppen” totalt 

5 ggr även på denna sida och en 6:e gång på sid FU 50 . Sist på FU 49 får AA frågan hur 

snoppen såg ut och svarar som på många andra frågor ”Jag vet inte”. Det är ett bra svar om 

det antydda inte inträffat.  

 På slutet av sid FU 50 pressar förhörsledaren 

”…jag vill veta allting vad pappa P har gjort” 

”…jag behöver få veta vad pappa P har gjort” 

”.Jag behöver veta vad det är pappa P har gjort mot dig, AA.” 

”Och du har ju berättat en del vad som har hänt.” 
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Som klart framgår utsätts AA här för en mycket destruktiv förutsättande och 

upprepande/hamrande frågeteknik, som kan påverka barnet att säga saker för att tillgodose 

förhörsledaren. Det är inte sakligt godtagbart att på detta sätt förutsätta att pappa P gjort saker 

mot AA. Det skall utredas om något hänt, inte förutsättas att något hänt.  

På sid FU 51 verkar barnet få nog av förhörsövergreppen och går in med ”vill inte”-svar 7 

ggr. Trots dessa försöker förhörsledaren ytterligare pressa barnet. Inspelningen återupptas vid 

köksbordet.  

På sid FU 52 tar förhörsledaren åter upp pappa P och refererar till att barnet tidigare skall ha 

sagt något om denne. Intressant är förhörsledarens konstaterande att ”Men du säger att 

mamma och pappa skall berätta:” Detta kan betyda att uppgifter uppkommit i samspelet 

mellan barnet och föräldrarna och sådana uppgifter kan vara färgade av föräldrarnas farhågor 

som kan  ha påverkat barnet vid t.ex. upprepade påståenden och upprepade frågor från 

föräldrarna. Det borde varit viktigt  i ett fall som detta att få fram en tydligare bild av 

familjedynamiken bakom de påstådda uttalandena.  

På sid FU 53 uttalar barnet 7 ggr ”vill inte”-svar. Modern är med och uttalar sig. Det 

tydligaste svaret är ”Men jag vill inte berätta”. Ett sådant svar kan uppkomma på ett flertal 

olika grunder. En möjlighet är att avsaknad av övergrepp gör det svårt att enbart utifrån de 

vuxnas antydningar berätta något. Förhörsledaren har i förhören inte lagt ner arbete på att 

efterforska hur uppgifter kan ha uppkommit t.ex. inte frågor kring när AA inte fick lov att åka 

och leka med en kamrat utan placerades hos familjen P i stället, inte ställt frågor kring 

konflikten mellan AA och föräldrarna, inte ställt frågor kring vad AA varit med om på 

förskolan, inte ställt frågor om mediavanor och mediaexponering kring barnet. Kan barnet ha 

åsett våld eller sexuella beteenden och uttalanden i medier? Hur talas det om sexualitet i 

barnets närvaro i familjen Q? Utredningsarbetet uppfyller inte rätt elementära krav på 

expansivitet och kontroller kring uppgifter.  

Polisförhör med AA 2009-08-23 

Förhörstiden 42 minuter bör bedömas som alltför lång. På sid FU 72 säger AA två gånger ”jag 

orkar inte”. Med vid förhöret finns två förhörsledare och modern, dvs. den socialpsykologiska 

situationen består av tre vuxna gentemot ett förskolebarn. Modern gör uttalanden i förhöret.  

På sid FU 59 gör AA uttalanden om snopp i munnen. Detta bör ses i sammanhang med att 

förhörsledaren i föregående förhör pressat med begreppet snopp.  

På sid FU 60-61 finns ett antal svar av typen ”vill inte” och ”vet inte”. 

På sid FU61 pressar förhörsledaren förutsättande: ”Men AA det är jätteviktigt för mig att få 

veta vad det är som har hänt.” Det kan inte förutsättas att något allvarligt hänt.  

På sid FU 61 och fortsättningen ställer förhörsledaren frågor utifrån ett antal foton från 

familjen P:s bostad.  



24 
 

 

På sid FU 67 efter att AA sagt ”Sluta” ett par gånger så säger förhörsledaren ”Nej, nu slutar 

inte jag ser du. AA du har ju berättat för mig om du visade händerna och så sa du…”. AA 

säger då ”Jag vill att du ska sluta” och efter att förhörsledaren fullföljt med det ledande 

bakåtreferatet ”snopp på mun” så anges barnet ha sagt ”sluta” plus något ohörbart. Det blir 

här mycket tydligt vilket tvång barnet är utsatt för i förhörssituationen.  Observera särskilt 

förhörsledarens uttalande ”Nej, nu slutar inte jag ser du.” Mot slutet av sidan uttalar AA att 

”Jag vill gå hem” och även modern går då in och argumenterar, bl.a. förutsättande med ”Du 

måste berätta för S vad som hänt.” 

På sid FU 70 tillåts än en gång modern att hota AA. 

”Du vill inte berätta, Du får komma hit igen berätta en gång då kommer vi inte mer annars så 

kommer vi igen.” 

På sid FU 70 ställer förhörsledaren den klart förutsättande frågan: ”När pappa P pillade på dig 

i vilket rum var ni då” 

Det kan anmärkas att den sammanfattning som separat redovisas av det dialogutskrivna 

förhöret inte beaktar den påverkan som skett och kan ha skett under framväxten av 

uttalandena. Barnet har gått igenom en process av suggestioner, inlärning och förväntningar 

oavsett vad som faktiskt kan ha hänt. Detta slag av sammanfattning förtiger hur uppgifter 

uppstår.  

Polisförhör med AA 2009-08-29 

Förhöret äger rum i familjen Q:s bostad och med två förhörsledare och båda föräldrarna, dvs. 

socialpsykologiskt sett står fyra övertygade vuxna gentemot ett förskolebarn – en avsevärd 

felkälla. Det kan te sig mycket tveksamt utredningsmetodiskt att genomföra förhör med barnet 

i en miljö som inte påstås vara övergreppsmiljön, men väl kan vara den miljö i vilken 

uppgifter från barnet skapats (genom suggestioner, förväntningar, inlärning) och därmed 

lättare skulle kunna uttalas. Den påstådda övergreppsmiljön verkar vara familjen P:s bostad i 

första hand, så skulle barnet kunna tänkas visa på något som skett i sitt rumsliga sammanhang 

så borde förhör skett i familjen P:s bostad.  

En av utredarna startar dialogen med att konstatera:  ”Jag har ju varit flera gånger hos er och 

fikat nu”. Denna fikametod är inte sakligt godtagbar och kan uppfattas som ett 

ställningstagande för familjen Q:s övertygelse kring vad som hänt. En utredare skall hålla 

öppet för olika hypoteser kring vad som hänt och skall upprätthålla en kritiskt prövande 

utredarroll. Detta tycks inte vara utredarnas inställning i detta fall.  

På sid FU 82-83 för förhörsledaren in pappa P och mamma P i dialogen.  

På sid FU 84 ger förhörsledaren order: ”AA berätta mer för Z om pappa P och mamma P”. 

Det tryck som en order innebär kan ge upphov till felaktiga och påhittade uppgifter för att 

tillgodose den som ger order.  
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På sid FU 86 ges upprepat suggestioner till AA under förutsättningen att något hänt och med 

inriktning på att barnet skall berätta. Ingenstans nämns att sådant som berättas skall vara sant. 

Sanningsfrågan verkar inte finnas med  i dessa utredares tänkande.  

På sid FU 87 efter suggestionerna på sid FU 86 kommer flera uttalanden från AA om att 

pappa P skall ha rivit på ansiktet, slagit på magen och ”bindit” AA: s händer. Det kan 

anmärkas att rivande i ansiktet kan resultera i rivmärken eller sår. Det nämns inget om sådana 

och inget om att slag i magen skulle ha gjort ont. Jag har inte i utredningsmaterialet 

uppmärksammat att någon rapporterat rivmärken i AA:s ansikte.  

På sid FU 88 uppger AA att pappa P slog henne ”hårt”, men vet nu kort efter inte var han slog 

och inte heller var han rivit. Påtaglig motsägelse råder. Sådana kan uppkomma när personer 

som förhörs inte minns vad de sagt tidigare i samma eller tidigare förhör. Grunden till att de  

inte minns kan vara att det inte finns någon minnesbild utan bara ett uttalande för att göra den 

som frågar nöjd.  

På sid FU 89 uppger AA  ”Titta vad mycket filmer jag har titta, titta”.  Det är möjligt att en 

och annan av dessa filmer kan innehålla sekvenser som kan ha intresse för utredningen, t.ex. 

att någon river någon, slår någon eller binder händer. Det hade varit utredningsmetodiskt 

lämpligt med något intresse för filmernas innehåll.  

På sid FU 90ff utsätts barnet för förutsättande, upprepad ordergivning även av pappa Q ”Men 

du måste prata AA”, ”Berätta vad som hänt” etc. Mamma Q lovar att köpa en klänning, vilket 

kan bedöms som muta. 

 Polisförhör  med AA 2010-01-09 

Förhöret är på 53 minuter och för långt för barnets ålder.  Förhörets socialpsykologiska 

karaktär är två polisutredare gentemot barnet – det framgår tydligt hur den polis som är 

antecknad som förhörsvittne och tidigare medverkat i förhör med barnet nu kort efter starten 

(FU 97) går in och ger barnet en polisnalle och gör uttalanden i själva förhöret. Att ge en nalle 

under löpande förhör har karaktär av muta och bör utredningsmetodiskt sett anses som absolut 

förbjudet. Vanligtvis och i övrigt under förhören med AA är det anhöriga som står för mutor, 

men här är det anmärkningsvärt nog polisen och i åklagarens närvaro. Liksom i tidigare förhör 

tas inte frågan om att tala sanning upp med barnet. Tidigare påverkan inom förhör och vid 

BUP-besök och även utom förhör kan ha både skapat och förstört minnesbilder. Barnet har 

genomgått en omfattande process med suggestioner, förväntningar och inlärning. Med hänsyn 

till mängden förfluten tid bör nu glömskefaktorn och risken för förändringar och felaktiga 

tillägg i minnet vara avsevärt större än i tidigare förhör.  

På sid FU 96ff används den mycket anmärkningsvärda metodiken att söka få barnet att 

kommentera en bild av vissa dockor barnet fått leka med på BUP. Barnets hantering av 

dockorna på BUP skedde som påtalats i en lekmiljö och under suggestioner och förväntningar 

från psykologen. Det är svårt att tänka sig att något av sakligt värde skulle kunna framkomma 

genom att försöka förhöra barnet långt efter i tid om en bild på dockorna och psykologen. 

Även minnesbortfall/glömska och minnesfel finns anledning beakta.  
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På sid FU 100 försöker förhörsledaren få barnet att minnas vad det gjorde med dockorna hos 

psykologen. Frågan är hur realistiskt det är att ett barn som sysslat mycket med lek skulle 

kunna erinra sig en speciell lek för länge sedan och dessutom rimligt korrekt.  

På sid FU 102 pratas om mutnallen till barnet.  

På sid FU 103 uppger barnet att mamma skall ha sagt att ”de har lagt pappa P i fängelse”. 

Detta belägger påverkan från mamma gentemot barnet och kan få konsekvenser för 

förhörsuttalanden från barnet.  

På sid FU104 återkommer uttalande från barnet om pappa P:s snopp. Det kanske bör åter 

nämnas att enligt förhörsutskriften från mamma Q så var det hon som först förde in pappa P:s 

snopp inför barnet. Följande sekvens är anmärkningsvärd. 

Fhl: Hur var det  han gjorde när han visade snoppen då? 

AA: Jag vet inte.  

Fhl: Han var elak, sa du, och han visade snoppen. Vad hände mer? 

AA: Jag vet inte. 

Trots att förhörsledaren här ställer förutsättande frågor och barnet nyss mutats med en nalle, 

så är barnets svar ”vet inte”, vilket är väl förenligt med att pappa P inget ”gjorde” och att inget 

”mer” hände.  Barnet uttalar även 5 stycken ”vet inte” på slutet av FU105 och i början av FU 

106.  Därefter uttalar AA ”Jag vill gå till mamma”. Detta är en reaktion som kan skapas av 

förhörsledarens press.  

På sid FU 109 efterfrågar förhörsledaren vad barnet har sagt och gjort med dockorna hos 

psykologen, men får föga svar utöver ”vet inte” och ”bebiskanin”.  

På sid FU 110 får förhörsledaren upprepat svaret ”jag vill inte” när förhörsledaren försöker få 

AA att prata om pappa P.  

På sid FU 111 återkommer upprepat svar som ”vet inte” och ”vill inte”.  

Polisförhör med AA 2010-02-26 (detta förhör ingår i komplettering av förundersökningen 

med egen sidnumrering) 

Förhöret är allt för långt med 47 minuter. Sanningsfrågan diskuteras liksom tidigare inte med 

barnet. Möjligheterna att minnas och att minnas korrekt är på grund av mängder av påverkan 

under den förflutna tiden sämre än i början av serien av förhör.  

På sid 9 klargör barnet två gånger med uttrycket ”vill inte”.  I början är mamma och pappa 

något aktiva i dialogen.  Mamma ställer på sid 10 den ledande frågan ”Är du rädd?” och 

barnet anges nicka lite, men detta kan vara ett socialt responsivt instämmande i ledande fråga.  

Längre ner på sid 10 blir frågan om mutor från pappan aktuell. 

AA: Pappa jag vill köpa paket. 
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Fhl: Då får ni prata om de paketen sedan AA 

Pappa: Sen när du är färdig ja sen vi går vi ska gå där till McDonald`s vi ska äta. 

Längre ner uppmanar pappan förutsättande AA att ”du bara prata”.  

På sid 11 återknyter förhörsledaren bakåt till att AA fått en nallebjörn, dvs. mutan under 

pågående polisförhör förra gången.  

På sid 12 gör förhörsledaren ett ledande bakåtreferat av att barnet skall ha uppgett att pappa P 

visat snoppen – som påtalats har dennes snopp enligt utredningsmaterialet först införts av 

mamma Q.  

På sid 12-13 säger AA att barnen G och R skall ha kommit. På sid 13 påstår AA att G eller 

båda sovit hos mamma P. AA vet inte vad de gjorde när G kom.  Vidare anger AA  familjen 

P:s barn som lekkompisar hemma hos familjen P.  

Fhl: Var där några andra barn som du lekte med? 

AA: Nej.  

Därmed figurerar inte flickan Johanna (som omtalades i dockleken på BUP) i denna 

motsägande version.  

På sid 14-15 tar förhörsledaren upp frågan om salva.  På frågor vem som tagit salva på ryggen 

respektive magen svarar AA med ”Jag” för båda kroppsdelarna.  

På sid 15 för förhörsledaren genom ledande bakåtreferat in att AA skall ha berättat under förra 

förhöret att pappa P visat snoppen – ett begrepp och ord som från början införts av mamma Q 

och ett flertal gånger upprepats av förhörsledaren.  

På sid 16 försöker förhörsledaren få fram vad som kan ha hänt med pappa P:s snopp. Detta 

resulterar i 5 stycken ”vet inte”-svar på nedre halvan av sidan. På sid 17 finns ytterligare ett 

par ”vet inte”. I övrigt finns anledning misstänka förhörsartefakter genom vilka barnet socialt 

responsivt söker tillgodose förhörsledarens idévärld om sexuella handlingar.  

På sid 21 deklarerar barnet att ”Jag vill inte komma mer” (1 gång) och ”Jag vill gå hem” (3 

ggr). Det framgår här att pappan fortfarande är med i själva förhörsrummet.  

På sid 22 framkommer upprepat att AA vill ha en nallebjörn även denna gång, vilket hon inte 

får. Men möjligheten eller förväntan att få en nallebjörn även denna gång kan ha påverkat vad 

barnet sagt. Mutan under föregående förhör kan alltså ha fått psykologiska konsekvenser i 

detta efterföljande förhör.  

På sid 22 gör förhörsledaren ett ledande bakåtreferat och mycket mångordig/lång fråga 

angående vad som kan ha hänt i mamma P:s sovrum. Det är något anmärkningsvärt att 

förhörsledaren då uppfattar ”Nu skrattar du lite grann ser jag”.  På andra ställen i materialet 

har barnet använt ordet ”äckligt” kring pappa P:s snopp (t.ex. sid 23, 24). En motsägelse 



28 
 

 

verkar föreligga som kan ha uppkommit t.ex. genom att det som inträffat är inlärda ord i 

förhörsmaterial utan koppling till faktiska händelser.  

Högst upp på sid 23 pressar förhörsledaren med en multipelfråga (5 st frågor uttalas i svep i 

ett uttalande), som barnets arbetsminne knappast kunde processa. Ofta har betydligt äldre barn 

svårigheter att hantera sådan press genom multipelfråga och gråt är ingen ovanlig reaktion.  

AA väljer det rätt lämpliga svaret ”Jag vill inte prata mer”. Förhörsledaren har gått för långt i 

press, men fortsätter efter barnets svar ändå att pressa, varpå barnet säger ifrån att ”Jag vill gå 

hem” – ett svar som upprepas ytterligare 3 ggr på sidan.  Förhörsledaren fortsätter ändå att 

pressa med fler förutsättande frågor. Barnet avger 3 st ”vet inte”-svar.  Detta kan tyda på att 

andra svar är förhörsartefakter tillkomna under press från förhörsledaren.  

På sid 24 deklarerar barnet 12 ggr att ”Jag vill gå hem” och säger det ytterligare 3 ggr högst  

upp på sid 25, dvs. totalt 15 ggr. Genom denna ihållande motaktion förmås förhörsledaren att 

avsluta det alltför pressande och tidsmässigt alltför långvariga förhöret. Barnet framstår som 

viljestarkt. Det går att tänka sig barnets viljestyrka när det transporterat av pappa Q inte ville 

besöka familjen P utan i stället hade velat leka med en kompis och då valde att uppträda 

socialt avvisande gentemot familjen P.  

På sid 25 framgår att barnet väl minns mutorna från pappan i anslutning till detta förhör. 

AA: Vi ska gå på McDonald´s  

… 

AA: Och jag skall få en leksak 

Detta är mutor som liksom tidigare mutor från anhöriga och polisens nallebjörn i förra 

förhöret kan ha påverkat barnets följsamhet och uttalanden i förhör. Det kan te sig  

anmärkningsvärt i relation till anklagelser om misshandel och sexuella övergrepp att barnet 

trots omfattande press och mutor har så lite att säga i sina svar. Utfallet av psykologisk press 

och mutor verkar peka i annan riktning, dvs. i riktning mot påverkanshypotesen.  

 

Bilaga 2 

Tankefel: en summering 

Ett antal tankefel (se t.ex. Ashcraft & Radvansky, 2010; Edvardsson, 2003, 2011, 2012b, 

2013; Kahneman, 2013; Pohl, 2004; Reisberg, 2013) kan konstateras eller antyds i det 

granskade utredningsmaterialet. Beteckningarna nedan kan stå för överlappande fenomen. 

- additionsprincipen som användes vid häxprocesserna, dvs. uppgifter och omständigheter av 

ringa sakligt värde och ringa relevans samlas ihop och det tänks att summan utgör starkt 

evidens eller bevis  

- alternativa hypoteser ignoreras eller förbises – ett fall av tankefelet ”imperfecta enumeratio” 

(ofullständig uppräkning) 
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- ankarfel, dvs. fasthållande vid ett mentalt ankare, till exempel ett påstående om brott 

- basfrekvensfel, dvs. vanligheten av ett visst beteende i aktuell grupp av personer beaktas inte 

- cirkulär logik tillämpas, dvs. genom flera tankefel återkommer utredare till 

utgångsföreställningen som blir bedömning/slutsats 

- doktrinen om nollpåverkan figurerar, dvs. det bortses från att närstående, utredare, andra 

barn m.fl. påverkar barnet 

- ensidigt bekräftelsesökande tillämpas 

- expansivitetsfel, dvs. utredandet expanderas inte in på viktiga områden som vad som kan ha 

skett i sexuella frågor på barnets förskola och ett noggrannare klargörande  längs tidsaxel av 

vilka påverkningar barnet varit utsatt för i frågan om sexuella  övergrepp – utsagehistorisk 

analys ignoreras - trots att sådan analys kan ge alternativa tolkningshypoteser kring en utsaga.  

- fabulering, dvs. påståenden utan täckning i sak uttalas eller antyds 

- familjedynamiken i barnets familj beaktas föga 

- felslut av begärelse (fallacia libidinis), t.ex. vid konflikt 

- förnekande av familjedynamiska faktorers möjliga inverkan i familjen Q på barnets 

agerande 

- förutsättande strategi  används, dvs. frågeurval och formulering av enskilda frågor bygger på 

förutsättningen att det som skall utredas har inträffat 

- godtycklig tolkning - en tradition  från Freuds stora bok ”Drömtydning” (1900). Nästan vad 

som helst inom mänskligt beteende kan ges en sexuell tolkning.  

- hypotesprövning ersätts av ensidigt bekräftelsesökande till stöd för en övertygelse. Poppers 

(1959) falsifieringsprincip ignoreras. Vid hypotesprövning är det inte sakligt godtagbart med 

uppgifter som skapats genom påverkan på uppgiftslämnare. Även allsidighet/bredd i 

informationen krävs för att eventuellt beakta motevidens och formulera alternativa hypoteser.  

- inbillade samband, t.ex. mellan något fenomen och förekomst av sexuella övergrepp 

- inlärningsprocesser ignoreras, dvs. det beaktas inte att barnet får möjlighet att förstå och lära 

in  vad det skall säga för att göra de övertygade vuxna nöjda  

- kompetensöverskridande av psykolog vad gäller att utreda brott 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning och används 

- likhetsprincipen, dvs. om något kan tänkas likna något sexuellt fenomen så har det en 

sexuell innebörd. Princip använd av Freud vid tolkningsarbete. Exempelvis i detta fall om en 

flicka tar på kläderna vid eller utanpå underlivet så tyder det på sexuellt övergrepp där 

förövaren tagit på en flickas könsorgan. Alternativa tolkningar ignoreras i Freuds anda. En 

likhetsprincip används även när det hävdas att t.ex. placering av dockor skulle likna en 

faktiskt inträffad händelse.  En eventuell sådan tolkning måste säkerställas på annat sätt än per 

antagande,    
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- mentalt tillgänglighetsfel, dvs. tillgripande av något som är mentalt lätt tillgängligt till 

exempel som förklaring till fenomen  

- motevidens eftersöks inte och ignoreras 

- omvänt basfrekvensfel, dvs. en tolkningshypotes kan satsa på en orsak med låg basfrekvens 

(vanlighet), medan tolkningshypoteser som satsar på orsaker med högre basfrekvens 

ignoreras. 

- ovetenskaplighet, dvs. anförd evidens från lek med dockor  på BUP saknar vetenskaplig 

underbyggnad och innebär att sanningsfrågan inte  beaktas  och  suggestioner, förväntningar 

m.fl. felkällor accepteras. 

- personargument (argumentum ad hominem), dvs. icke relevant uppgift om person ges 

sakligt värde (se bl.a. Westberg, 1992) 

- rollsammanblandning/verksamhetssammanblandning vad gäller utredning och behandling. 

Olika syften, olika sanningskrav och olika metodik föreligger.  

- suggestionsfel, dvs. uttalanden som uppkommer som svar på förutsättande, ledande, 

upprepade, argumenterande, ordergivande,  pressande, tvingande m.fl. frågor ges sakligt 

värde .Svar kan då vara ett resultat av frågetekniken (ett slags svarsartefakter).   

- utredning sammanblandas med behandling – dessa verksamheter har olika syften och olika 

sanningskrav och vid behandling används påverkan som bör undvikas vid utredning. 

- utvecklingspsykologiskt tankefel, dvs. i detta fall att man inte beaktar förekomst av sexuell 

utveckling och sexuella beteenden även hos förskolebarn  

- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter anses ha sakligt värde 

- överkonfidens, dvs. en säkerhet anges eller antyds som inte är sakligt grundad 

- övertygelsefixering, dvs. i detta fall familjen Q:s och utredares fixering vid övertygelsen om 

vad som skall ha inträffat  

Fler tankefel kan förekomma.  
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