
1 
 

 

Sakkunnigyttrande över förundersökningsmaterial  
gällande misstanke om sexuellt ofredande – felkällor och 
hypoteser 

Bo Edvardsson 

Örebro universitet 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt  arbete 

2014 

 

Sammanfattning. En farmor är misstänkt för att ha begått sexuellt ofredande gärningar 
gentemot en pojke som är hennes barnbarn. Pojken  har sagt saker till sin mormor, vilka av 
henne  och andra tolkats som sexuellt ofredande och genom  socialtjänsten har polisanmälan 
gjorts. Fyra polisförhör har gjorts med pojken och ett antal förhör har dessutom gjorts med 
pojkens mamma, mormor, familjehemsmamma och lärare innevarande termin. I de tre första 
förhören med pojken har denne inte velat tala om vad han skall ha sagt till mormor. I det 
fjärde förhöret går pojken med på att uttala sig under förutsättningen att förhörsledaren och 
han byter rum och ingen inspelning sker och inga åhörare finns och därefter får förhörsledaren 
ställa kompletterande frågor med inspelning.  De vuxna som förhörts säger att pojken gjort 
olika uttalanden och uppvisat en del som problem uppfattade beteenden. 
Utredningsmetodiken utmärks av ensidigt bekräftelsesökande och ignorerande av alternativa 
tolkningsmöjligheter samt av felaktig frågeteknik och bristande uppföljning av viktiga 
uttalanden. Vaga och flertydiga uppgifter förekommer. Motevidens förekommer i barnets svar 
samt motsägelser av ett par av påståendena om sexuellt ofredande. I en Avslutande diskussion 
(sid 60ff) preciseras ett stort antal felkällor/validitetshot och ett antal alternativa 
tolkningshypoteser anges. Källkritiskt sett bör utredningsmaterialet avvisas, då det föreligger 
ett flertal sakliga grunder att misstänka fel i materialet (se sid 60ff). Det bedöms tillkommet  i 
strid med objektivitetsprincipen för förundersökningar och uppvisar okritisk anslutning till 
den ena sidan i en konflikt mellan familjer. Kanske  kan det ge en underlättande introduktion 
till läsningen av hela mitt yttrande att läsa den avslutande diskussionen sid 60ff först. 
Domstolen fann stora brister i åklagarens bevisning och frikände den åtalade utan att på något 
sätt referera till detta sakkunnigyttrande.  

Uppdrag 

Advokat  AA har 2013-04-17 på uppdrag från sin huvudman 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 rättsliga frågor 
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gällande brott, skuld, påföljd eller skadestånd. Jag har ingen tidigare kännedom om, relation 
till eller släktskap med någon i målet berörd person. Yttrandet är avsett för användning i 
domstol eller annat sammanhang som uppdragsgivaren finner lämpligt. 

 

Material 

Följande material har per post översänts till mig.  

- Stämningsansökan 2013-03-18 i ärende XXX (3 sidor) 

- Förundersökningsmaterial 2013-02-07 i ärende XXX  (292 sidor) 

- PM från advokat AA 2013-03-05 (synpunkter från den misstänkta, 6 sidor) 

- Bilaga till PM: Protokoll från Annanstad tingsrätt 2006-01-11, Aktbilaga XX, 

           mål nr XXX (8 sidor)  

Den sakkunniges arbetssätt 

Jag har gått igenom och läst förundersökningens m.m. 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 punkter.  Jag startar 
med några mer generella, men relevanta punkter och går därefter över till att kommentera 
några texter och aspekter i förundersökningsmaterialet. Jag redovisar genomgången av förhör 
m.m. med sidhänvisningar till förundersökningen och kommenterar allteftersom. Mest 
utrymme ägnas genomgång av förhörsmaterial från barnet. En diskussion kring 
utredningsmetodiken, felkällor/validitetshot samt möjliga tolkningshypoteser avslutar 
yttrandet. En del avidentifieringar har gjorts av mig och understrykningar är mina. 

1. Stämningsansökan  2013-03-18 

Den misstänkta farmodern påstås med uppsåt ha sexuellt ofredat målsäganden under en 
angiven tidsperiod av nästan fyra år genom att 

- onanera framför målsäganden och samtidigt krama och/eller ta på målsäganden 

- visa filmer och/eller bilder med sexuell innebörd för målsäganden samt 

- suga på sexleksaker framför målsäganden 

Flera punkter med muntlig bevisning och skriftlig bevisning till styrkande av gärningen anges. 
Alla dessa punkter anger typ av material och ingen punkt anger på vad sätt innehåll i punkten 
skulle kunna styrka en eller flera gärningar.  
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2. Kvinnors sexualbrott och ålder - sannolikhetsfrågan 

Kön och ålder är två viktiga faktorer vid förekomsten av bl.a. sexualbrott. Klara Radilova 
Selin och David Shannon vid Brottsförebyggande rådet redovisar 2012 i en omfattande skrift 
om sexualbrott vad kriminalstatistiken visar om mäns och kvinnors sexualbrott. 

År 2011 var enbart 2 procent av personer misstänkta för sexualbrott kvinnor. I figur 8 anges 
”Åldersfördelning bland män (N = 10318) och kvinnor (N = 205) misstänkta för sexualbrott 
åren 2008-2011. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.” 

Andelen kvinnor i kategorin 60+ anges till 1 procent  (dvs. 2 kvinnor av totalt 205) för de 
aktuella 4 åren. Figuren gäller endast misstänkta personer, inte dömda som bör vara färre. 
Yngre ålderskategorier av kvinnor har avsevärt högre förekomst och högst ligger 15-19 år, 
20-29 år och 30-39 år. Vid 50-59 år kommer en stark sänkning ner till 5 procent (dvs. 10 
kvinnor under 4 års tid). De misstänkta sexualbrotten gäller här även gentemot både vuxna 
och barn.  

I det här aktuella fallet med en kvinna i pensionsålder föreligger statistiskt sett extremt låg 
sannolikhet för att bli registrerad som misstänkt för sexualbrott. Denna sannolikhet kan vägas 
mot t.ex. sannolikheten för att ett barn påverkats till felaktiga påståenden om sexuella 
handlingar.  

 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).  

Det kan påpekas att sexuella anklagelser kan ibland utgöra symtom på t.ex. psykisk störning, 
felaktigt bedriven terapi eller på konflikter i familjer eller  på att ett barn mår psykiskt dåligt 
eller påverkas inom eller utom familjen eller symtom på felaktigt utredningsarbete. Flera 
faktorer kan bidra till uppkomst av anklagelser. 

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; Rikspolisstyrelsen, 1991; Rosenthal 1963, 1966, 1969, 1978, 2003; 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, 
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ordergivande, pressande, tvingande etc. frågor samt även ges i de kroppsliga reaktioner och 
svar som en utredare ger vid eller efter den förhördes uttalanden. Exempelvis intresserat 
tonfall när svar går i viss riktning och tystnad i icke önskad riktning. 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, kamrater) 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 
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. Perceptuell distorsion (förvrängd varseblivning) 

Att vi uppfattar sådant vi ser och hör felaktigt är ett ofta förekommande fenomen. Det kan 
bl.a. sammanhänga med våra förhandsuppfattningar och med vad vi har mentalt lätt 
tillgängligt eller misstänker eller önskar. Oftast blir inte konsekvenserna så allvarliga eller 
inga alls och efterkorrigeringar kan göras när verkligheten tränger sig på.  Till de mer 
omtalade, allvarliga exemplen hör jägare som skjuter på t.ex. jaktkamrater eller personer som 
i samtal tappar bort ord, ändrar ord eller lägger till ord i vad den andre sagt. Det som sägs kan 
komma att omtolkas till något annat. Personer hävdar även då och då att någon annan uttalat 
något som de själva sagt, t.ex. i form av ledande påstående eller ledande fråga. Det finns 
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anledning till källkritisk skepsis kring återberättande av vad någon annan påstås ha sagt. Vi 
kan oftast minnas teman eller en del av de teman som kommit upp i ett samtal, men vi klarar 
inte att återge ordagrant annat än möjligen något enstaka mycket kort uttalande. Med tiden 
sker stora bortfall. Att en del fallit bort kan leda till att betydelsen av det som finns kvar i 
minnet ändras.  Exempelvis kan något ha sagts på skoj, en omständighet som senare kan falla 
bort.  

 

6. 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).  

Minnesforskning kring s.k. ”imagination inflation” (Loftus m.fl.) har påvisat att både vuxna 
och barn som enbart fått föreställa sig att de utfört handlingar senare i  tid kan komma att tro 
att handlingarna ägt rum. Omedvetet falska minnen är ett vanligt vardagsfenomen – ett vanligt 
fenomen är att vi minns fel om var vi lagt en sak eller om att vi postat ett brev. Förväntan och 
socialt stöd från omgivningen för ett visst slags minne kan leda till att ett sådant minne 
uppkommer (experiment med inplantering av falska minnen av Ceci,  Loftus m.fl. forskare). 
Exempelvis har barn kommit att tro att de varit med om något (t ex fastnat med fingret i en 
råttfälla) genom att en ledande fråga ställts vid några få tillfällen. Ett annat exempel utgör 
barn som efter att en fråga ställts utvecklat falskt minne om att de t.ex. för länge sedan 
kommit bort från föräldrarna på ett varuhus och kunnat erinra sig detaljer kring detta.  

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. Edvardsson (2011), 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.  
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I detta fall finns uppgifter om några utagerande sexuella uttalanden och beteenden hos 
målsäganden som dock kan rymmas inom normalvariationen. En nära relaterad fråga, som 
förekommer i materialet är att målsäganden skall till en del ha sovit i den misstänktes säng. 
Frågan om att barn i en del familjer och kulturer sover i föräldrarnas säng har behandlats i 
facklitteratur (se bilagan i Edvardsson (2011) som berör denna fråga). Enligt 
forskningsgenomgång av Okami (1995)  finns inte generellt stöd för att det skulle ge skadliga 
effekter för barn att sova i föräldrarnas säng.  Se även t.ex. Stein et al (2001).  

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 (se t.ex. Edvardsson, 2014; Trankell, 1963) Hur pass 
noggrann dokumentationen är kan härvid vara av stor betydelse liksom hur korrekta relevanta 
episodminnen (inkl. samtalsminnen) är. Tydliga tidsangivelser för uttalanden, händelser etc. 
underlättar utsagehistorisk analys. Utsagehistoriska klarlägganden kan ge upphov till olika 
hypoteser kring ett utredningsmaterial. 

8. Sanningsfrågan 

Vi brukar utgå från att vad andra säger till oss är sant (principen om avsändarens 
vederhäftighet enligt Andersson & Furberg, 1992;  s.k. ”truth bias”/sanningsillusion enligt 
lögnforskaren Vrij, 2008).  Dessvärre förekommer slarviga påståenden och fabuleringar (prat 
utan täckning i sak, vilket den som talar  är föga eller inte alls medveten om samt förekommer 
lögner, dvs. medvetet vilseledande (bl a genom förtigande, förvrängningar och påhittade 
uppgifter). Principen att tro  på vad andra säger är praktisk, men har ett pris i form av alla 
gånger vi tror på något felaktigt påstående. Ibland går det att upptäcka felaktiga påståenden     
t ex genom kontroller och uppföljande frågor samt förekomst av motsägelser, men ibland ser 
sanna och falska påståenden likadana ut och kan uttalas på samma sätt. Felaktiga påståenden 
kan bli trodda genom att de ofta är inbäddade i sammanhang med korrekta uppgifter. 
Tolkning av kroppsspråk, tonfall etc. innebär  ingen möjlig metodik, då tecknen betyder olika 
saker för olika personer och situationer och mottagare av budskap tolkar olika. Vid mängder 
av experiment med lögndetektion med universitetsstuderande i psykologi och blivande 
psykologer nås ständigt resultat på slumpnivå (som kronkastning) när det gäller att upptäcka  
om korta uttalanden eller berättelser är sanna eller till någon del falska. Detta är i linje med 
den internationella lögnforskningens resultat (t ex Ekman-gruppen i USA, Portsmouth-
gruppen i Storbrittannien, Granhag-gruppen i Göteborg). Att vi tror att vi kan eller är bra  på 
att upptäcka när andra ljuger är enligt lögnforskningen en illusion.  

Det är förstås så att även  när personer får instruktion att tala sanning eller hotas med 
konsekvenser om de inte gör det, så kan det finnas starka krafter, t.ex. konflikter, lojaliteter, 
belöningar, förmodade straff, som gör att en person väljer att medvetet vilseleda eller kan 
uttala sig ogenomtänkt eller slarvigt.   

 9. Alternativa hypoteser 
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I en hel del utredningar utgår man från endast en hypotes (eller fixerad  uppfattning) 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.  

Jag återkommer efterhand och i den avslutande diskussionen med mer forskningsrelaterad 
information.  

 

Polisförhör med barnet  

Fyra dialogutskrivna polisförhör med barnet redovisas (FU sid 98-236) och kommenteras här 
sida för sida.  

Förhör nr 1 (FU 98-137), 2012-10-24, kl. 12:15-14:39, 2 tim och 24 minuter 

Förhöret pågår mycket längre tid än vad ett 8-årigt barn, även med några pauser kan bedömas 
klara av (se Hällström & Jaala Svensson, 1997; 9-åringar  ville ha högst en halvtimma) 
Informellt pratande med barnet före förhörsstart och pauser ihop med utredningspersonal 
aktualiserar även fråga om påverkan utifrån personals förväntningar eller andra ledtrådar. 

  

sid 98 

Det  framgår inte av utskriften hur förhörsledaren presenterat sig själv och vad som skall ske. 

sid 99 

Det framgår att ”vi satt och pratade där ute”.  Denna dialog har inte redovisats och kan 
innehålla påverkande moment som inte blir tydliga. Frågan är hur barnet här och 
fortsättningsvis uppfattar det av förhörsledaren införda begreppet ”hemma” med tanke på sina 
boendeförhållanden.  

sid 99ff 

Förhörsledaren redogör för de principer för att hantera uppgifter och uttalanden som gäller i 
förhöret, bl.a. att bara berätta sådant som verkligen hänt.  Därav följer inte nödvändigtvis att 
barnet i fortsättningen följer dessa principer.  
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sid 102 

Förhörsledaren ber barnet berätta vad det gjort från det klev upp i morse tills det kom till 
förhöret, vilket det gör.  Ingen kontroll redovisas av om uppgifterna var korrekta och det var 
kanske bara avsett som uppvärmning eller för bedömning av verbal förmåga.  

sid 103 

Här anger förhörsledaren att hon vill att de ”pratar  om hur du har det hemma” och ger 
uppmaningen att ”Berätta om din familj”. Barnets svar blir ”Jag har nästan ingenting att 
berätta”. Sedan byter barnet ämne och tar upp att det har  ont i  kinderna. Här fanns möjlighet 
för barnet att ta upp frågor om sexuellt ofredande i linje med anmälan, men något sådant 
nämns inte. Svaret utgör motevidens till anmälningsuppgifterna. 

sid 104 

Framgår att till familjen räknar barnet farmor, mamma, farfar och mormor.  På fråga om hur 
det är hos mamma svarar barnet att det är bra, men att det måste göra saker själv då mamma  
är ”trött hela tiden”. Det framgår att barnet vistas hos mamma lördag och söndag. 

sid 105 

Förhörsledaren ber barnet ”Berätta om farmor”.  En mycket positiv bild framförs av barnet, en 
bild som starkt motsäger uppgifter i anmälan och uttalanden under senare förhör.  Jag återger 
dialogen. Observera att förhörsledaren inte här ger någon suggestion att tala om vad som är 
bra med farmor. Det positiva tänkandet om farmor verkar ligga mentalt lätt tillgängligt hos 
barnet.  

FL: Mm, okej. Berätta om farmor. 

H: Eh, hon är bra. Ja hon är intelligent och, mm. Hon vet hur man gör, hon vet hur man säger. 

FL: Mm. 

H: Hon är den enda perfektaste jag  känner i alla fall. 

FL: Okej. Vad menar du då? 

H: Ja hon är, ja hon är, hon är bra,  är så perfekt och allting händer som, som är så bra för att 
när hon fixar till det.  

FL: För du säger att hon är så perfekt. 

H: Mm. 

FL: Vad menar du då? Förklara för mig så jag förstår… 

H: Jag menar att, att hon gör saker som är, som är bra för mig 

FL: Mm. Okej, vad gör hon då? Berätta. 
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H: …. sedan ringer jag farmor och då kommer hon på direkten, helt på direkten vad än hon, 
hon gör för något som är viktigt. Vad än viktigt hon gör, det viktigaste är mig.  

--- 

FL: Mm. Vad är det, eh, vad är det bästa med farmor? 

H: Att hon är klok.  

sid 106 

Förhörsledaren går här in med en negativt ledande fråga om farmor. Motsvarande fråga har  
inte ställts om barnets mamma och ställs inte om barnets mormor i polisförhören med barnet.  

FL: Gör farmor någonting som inte känns bra? 

Barnets svar är i sammandrag att farmor kan bli sur och arg.  Det kan nämnas att aggressivitet 
i personligheten enligt forskare och praktiker generellt bedöms sällsynt vad gäller pedofiler.   

Det exempel som barnet kan ge är att farmor skall ha uttalat ”Öppna den nån gång” till barnet 
vid hissgrinden. 

Efter detta ger förhörsledaren samma negativa suggestion en gång till kring farmor. 

FL: Okej. Gör farmor någonting annat? 

H: Nej. 

FL: Som inte, som inte känns bra? 

H: Nej.  

Barnets svar här  i första förhöret motsäger (utgör motevidens till) anmälningsuppgifterna 
genom den extremt positiva bilden av farmor och trots motsuggestion föga av negativa 
uppgifter. Barnet kan dock knappast ha undgått att förstå att det förväntas tillhandahålla 
negativa uppgifter om farmor. Det kan även anmärkas att frågan om att bara tala om vad som 
verkligen  hänt tagits upp före barnet ger den  här framkomna bilden.  

 sid 107 

Här efterfrågar förhörsledaren hur barnet har det hos sin pappa.. Bl. a. finns följande sekvens. 

Fl: …Gör pappa någonting som inte är bra? (ledande fråga) 

H: Nej. (motsvar) 

Fl: Nej. Hur är pappa när han blir arg? (förutsättande fråga) 

H: Han blir nästan aldrig arg. (motsvar) 

FL: Nej. 
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H: Och det är inte min farmor heller. Hon blir aldrig arg, men min pappa kan bli arg men han, 
han visar det aldrig. (ytterligare motsvar, verkar inte här ge farmors uttalanden vid hissgrinden 
någon betydelse) Jfr motsägande hörsägenuppgift från jourhemsmamman sid 252 om att 
farmor brukar slå honom, knuffar och drar honom i håret. 

Här tas en PAUS i förhöret utan tidsangivelse för pausen.  

sid 108 

Här ber förhörsledaren barnet ”berätta hur det ser ut  hos farmor” och barnet ger då en 
påhittad beskrivning om att ”allting är svart”, att ”det lyser svart” m.m. När dialogen  pågått 
ett tag så säger barnet att det skojat. 

H: Nej jag bara skojade (Skrattar). 

FL: Skojade du bara? 

H: Ja.  

Denna sekvens kan jämföras med kraven i den instruktion att tala sanning som förhörsledaren 
för en stund sedan gav barnet. Barnet verkar spontant ha övergett den och det finns nu ett 
validitetshot i förhöret. Det som barnet säger behöver inte stämma med faktiska händelser 
eller faktiska förhållanden.  

sid 109 

Här fortsätter förhörsledaren att fråga om vad barnet skojat  om. Barnet avleder genom att 
börja tala om en gammal kruka med X-godis. (framgår inte om sant eller påhittat) 

Förhörsledaren frågar ”Hur sover ni hos farmor?” Barnet beskriver hur det får läsa saga 
genom att läsa den text som farmor visar med en penna. 

sid 110 

Hä avleder barnet genom att tala om lillasyster och vad som sker när de tar festisar.  

På ledande bakåtreferat av förhörsledaren bekräftar barnet att det spelar  på iPad.  Barnet talar 
även om att det spelat på dator och tittat på Youtube. Tillgång till denna teknik kan ha 
inneburit att barnet även kommit i kontakt med pornografiskt material, vilket det inte 
nödvändigtvis behöver upplysa vuxna om (t ex dansande damer eller sugande på sexleksaker). 

sid 111 

Här fortsätter förhörsledaren att fråga  om vad barnet tittar på datorn. Sedan gör 
förhörsledaren ett bakåtreferat om  att barnet sagt att farmor hade en katt och förhöret övergår 
till att handla om att katten kräktes idag.  

sid 112 
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Här talar förhörsledaren och barnet om  var katten sover. Sedan återkommer förhörsledaren 
till vad som händer när barnet läst sagan på kvällen och uppger att farmor då sjunger visor. 

sid 113-114 

Här uppger barnet att det somnar och sover i samma säng som farmor och även sover  i 
samma säng som pappa. Läggningsproceduren hos pappa beskrivs. Sedan frågar 
förhörsledaren vad barnet gör hos pappa och det säger att det spelar på datorn om det har med 
den. Annars tittar det på tv eller leker med leksaker. Barnet uppger att det inte bor någon mer 
hos vare sig pappa eller farmor. Och inte någon mer hos mamma heller när barnet är där. 

sid 115 

Här tar förhörsledaren upp att barnet nämnt mormor. Barnet säger att ”Hon är bra”, men får 
ingen negativt ledande fråga om mormor, något som barnet kan notera och påverkas av. 
Barnet tillfrågas om vad som hände  hos mormor och en kille som  var där. Barnet upplevde 
att mormor ”stressade jättemycket” och att det ”kändes galet”. Sedan gick barnet till farmor. 

sid 116 

Barnet menar att det är ”bra” i skolan och det bästa är fritids. Samtidigt verkar det vara sådant 
som inte upplevs bra  i skolan och att barnet gråter nästan varenda natt. Det framgår  inte 
tydligt vad det gäller för just barnet. Det hänvisas till uppgifter i media.  

sid 117 

På mitten av sidan frågar förhörsledaren om barnet sett någonting annat på farmors iPhone. 
Barnet konstaterar ”Jag har  inte sett någonting mer på hennes iPhone”.  (motevidens) 

På frågan om barnet sett någonting på något annat av farmors svarar barnet nej. (motevidens) 

Längst ner på sidan frågar barnet ”Mm, när ska vi sluta?” Här uppvisas ett tecken på att 
förhöret pågått för länge för barnet, men detta respekteras inte. För långa förhör kan ge 
negativa psykiska eftereffekter och felaktiga svar (bl.a. falska bekännelser; se Gudjonsson, 
1992) för att bli kvitt förhörspressen. Barn är mer sårbara för press än vuxna. 

sid 118 

Här ignorerar förhörsledaren att barnet vill sluta  och ger inte ens en paus och kör vidare  med 
frågor om var barnet vill bo. Det blir inget tydligt svar  på denna svåra fråga. Men det blir 
mycket tydligt vad barnet anser om farmors insats på slutet av sidan. Där sägs att ”min farmor 
har kämpat”, ”jobbat så hårt för mig”, dvs. farmor uppfattas även här som positiv aktör i linje 
med tidigare positiva  uttalanden om farmor i förhöret (utgör motevidens). 

sid 119 

Här följer en paus av icke tidsangiven längd. Förhörsledaren gör ett bakåtreferat om vad 
barnet tidigare sagt att det leker med sin lillasyster  med en Festis.  
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sid 120 

 Förhörsledaren frågar vad barnet  mer brukar leka med sin lillasyster och  får svaret ”Vi 
brukar leka mamma, pappa, barn.” plus lite beskrivning av turerna vid leken.  På mitten av 
sidan frågar förhörsledaren  om barnet ”brukar leka med farmor”. Barnet uppger då att det 
lekt med farmor när det var 4 år, men nu vid 7 år gäller att ”Vi leker inget”. (motevidens) 

Även vad gäller mamma så uppger sig barnet inte leka med henne  och att hon brukade göra 
det när barnet var 4 år.   

Längst ner på sidan säger sig förhörsledaren inte ha några fler frågor.  Ändå fortsätter förhöret 
med ytterligare 17 sidor – vad som bör bedömas som ett psykiskt övergrepp, vilket kan ha fått 
psykiska skadeverkningar och kan påverka vilka svar som barnet avger i följande förhör, till 
exempel för att undgå psykisk press.  

sid 121 

Här säger barnet på fråga att det kan tänka sig komma tillbaka och barnet tackas 
”jättemycket” av förhörsledaren och de går till lekrummet.  

sid 122 

Här sitter barnet  och förhörsledaren igen med syfte att barnet skall svara på fler frågor. Först 
här efter ett påfrestande långt förhör tar förhörsledaren upp anmälaruppgifter med barnet. Med 
ett sådant tillvägagångssätt skulle utmattningssvar, t ex falska instämmanden, kunna tänkas 
uppkomma, men här uppkommer starkt motstånd.  

Förhörsledaren påminner om den tidigare givna instruktionen att tala sanning. 

FL: ,,,Vet du vad H, kom du ihåg i början så sa ju jag att här inne berättar man bara sådant 
som verkligen hänt.  

Även om en sådan  instruktion är given  och kanske följs av den förhörde i ett polisförhör, så 
ges den nog oftast inte och behöver inte följas  i privata samtal där felaktigheter i sak kan 
komma att uttalas på olika grunder.  Det finns till exempel inga uttalade överenskommelser att 
det som barn säger till sina mormödrar eller andra behöver vara sant. Möjligheten kan vara 
betydande att det  är felaktigt om barnet bor hos en farmor och far som mormodern inte gillar 
och om mormodern förlägger orsaken till ogillade beteenden hos barnet till farmor och pappa. 

Förhörsledaren säger ”jag har ju pratat med din mormor” och ”hon berättade  för mig om den 
senaste  gången ni träffades” och ”Då berättade du för henne om farmor och vad farmor hade 
gjort.  Berätta för mig vad du har,,,” 

H: Okej strunt samma om det, det vill jag bara inte höra talas om en gång till. (kan vara  ett  
sätt att säga att det som sades inte var verklighetsförankrat) 

Dialogen fortsätter  med ett antal upprepningar/ordergivningar från förhörsledaren till barnet 
att berätta och motsvar från barnet att det  inte vill och barnet klargör inte heller varför det  
inte vill berätta något.  
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Förhörsledarens hänvisning bakåt till mormor är olämplig då det inte alls  behöver vara så att 
mormor uppfattat barnet korrekt eller det kan vara mormor som interaktivt skapat uppgifter i 
samtal med barnet (vilket t ex kan ha nickat eller instämt på förutsättande och ledande frågor). 
Även kan finnas minnesfel av mormor  i det som barnet påstås ha sagt. Vi människor är  inte 
bra på ordagrann återgivning och kan lätt tappa bort en del, vilket förändrar betydelsen.  

H: Och jag vill inte ens att farmor ska höra det. 

sid 123 

Här fortsätter förhörsledarens ordergivning och barnets motstånd. , t.ex.  

FL: Berätta för  mig vad det  är som du har sagt… 

H: Inte en chans 

Motståndet. upprepas och  fortsätter på nästa sida    

sid 124 

FL: Nej, För mormor sade till mig att  farmor, att du hade berättat att farmor klappade på dig. 
(ledande referat av annan persons uppgift,  det är inte barnet som för in uppgiften om att 
klappa) 

H: Nej, nej, jag vill inte  höra talas om det, Nej, nej.  

Det är naturligtvis olämpligt att barnet får här får del av en uppgift som det inte självt har 
lämnat och därmed kan lära in och använda. Ingenstans frågar förhörsledaren om det som 
sagts i samtal mellan barnet och mormor var sådant som inte hade hänt, men ändå blev sagt.  

Den situation som här uppkommer kan ge upphov till flera tolkningshypoteser kring vad som 
hänt eller inte hänt och därmed kring varför barnet  inte kan eller vill berätta.  

Tolkningshypotes T1: någon slags sanna uppgifter har meddelats av barnet till mormor om 
vad farmor gör. Här finns minst två alternativ av denna hypotes: (a) handlingar som innebär 
sexuellt ofredande , (b) handlingar som inte innebär sexuellt ofredande men har omtolkats, 
förvrängts till detta av mormor 

Tolkningshypotes T2: mormor har genom förväntanseffekt, suggestion genom ledande frågor 
etc, interaktivt  fått barnet att göra osanna uttalanden om sin farmor. Mormor tror på dessa 
uttalanden, men barnet kan veta att de inte är sanna. Men de kan innebära fördelar från 
mormor gentemot barnet, t ex omsorg, kärlek.  

Tolkningshypotes T3: barnet har på eget initiativ, t ex på skoj, sagt saker till mormor om 
farmors beteenden och blivit trodd. Barnet vill i det läget inte erkänna för  mormor att det 
skojat eller fabulerat.  

Kombinationer av tolkningshypoteserna är även tänkbara.  
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Vi ser här  olika tolkningshypoteser som bör närmare följas upp i förhören med barnet, Så har 
inte skett. De kräver dessutom mer ingående samtal med mormor om hur påståenden 
uppkommit i samtal mellan mormor och barnet. Så har inte skett.  

Vilket motstånd kan tänkas uppkomma för barnet att tala vid respektive hypotes? 

Hypotes T1a: barnet vill  inte  vidgå  att det avslöjat inför farmor och/eller av skam för att ha 
blivit utsatt för sexuellt ofredande 

Hypotes T1b: barnet vill inte vidgå inför farmor att det lämnat uppgifter till mormor som 
denna omtolkat eller förvrängt, men som inte innebär sexuellt ofredande 

Hypotes T2: barnet vill inte vidgå inför farmor att det gjort uttalanden som det vet  inte är 
sanna och vill inte inför sin mormor erkänna att felaktiga uttalanden  uppkommit i samtal dem 
emellan. Barnet  kan se ett sådant erkännande som ett hot mot den nära relationen och 
omsorgen från mormor. 

Hypotes T3: barnet vill inte vidgå inför farmor och inte heller inför mormor att det självt hittat 
på eller råkat uttala uppgifter som blev trodda och vidareförda. 

Det är utredningsmetodiskt problematiskt att som i polisutredningen ensidigt pressa i riktning 
mot tolkningshypotes T1a och inte mer grundligt söka motevidens och  stödevidens för de 
falsifierande hypoteserna T1b, T2 ochT3.  

 

sid 124 fortsättning 

Förhörsstrategiskt är det möjligt att ett mer indirekt närmande skulle varit att föredra, t.ex. att 
fråga barnet vad det och mormor brukade göra och tala om.  

Pressen i förhöret blir tydlig i bl.a. följande sekvens. 

FL:…Hur känner du i kroppen nu när jag ställer de  här frågorna? 

H: Inget bra. 

FL: Nej, vad är det som inte känns bra? 

H: För att jag inte vill höra talas  om det.  

Nej. Och vad vill du  inte höra talas om? 

H: Den där frågan. 

FL: Mm. Men vad tror du händer om du berättar det? 

H: Jag vill bara inte.  

sid 124-125 
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Därefter övergår förhörsledaren till ett annat ledande bakåtreferat av mormor (som råkar 
innehålla en felsägning, där farmor felaktigt nämns) gällande att det  hände någonting när 
barnet och mormor åkte pendeltåg. En annan förhörsledare avbryter och lämnar in ritmaterial. 
Barnet erbjuds att rita, vilket barnet gör och ritar tåget.  

sid 126 

Samtalet fortsätter om vad barnet ritar. Förhörsledaren försöker få barnet att tala om vad det 
gör ”runt stången”.  

sid 127 

Barnet bekräftar förhörsledarens påstående att det ”snurrar runt den”. Barnet nämner att 
”mormor skrek No”,  

FL: Ja, varför skrek hon… 

H: Det är väl inget konstigt, så gör barn  

FL: Ja, och varför skrek hon No då? 

H: Därför att hon ville inte att jag skulle göra det. 

FL: Mm, okej. 

H: Jag sade Det är inget farligt. 

FL: Mm, men gjorde du någonting, något annat runt den här stången.. 

H: Jag, nej, jag bara snurrade. (motevidens) 

Svaren tyder här på att barnet och dess mormor tolkade olika. Mormors som det av annat 
material framgår sexuella tolkning kan här jämföras med barnets uppfattande av snurrandet 
som en lek.  

Barnet övergår längst ner på sidan till att tala om att det hände något med lillasyster.  

sid 128 

Enligt barnet sitter lillasyster vid ingången och dansar och sjunger. 

FL: Mm, och mormor skriker?  (fhl  skall inte ledande föreslå vad som hände) 

H: Hon bara (Ljudeffekt), flippar. 

sid 129 

När förhörsledaren frågar om barnet sett snurrande runt stången någon annanstans så säger sig 
barnet ha sett det på ”Stage street, det är världens äckligaste gata”. Barnet nämner ”tjejer som 
dansar  runt stången nakna nästan”,  Barnet nämner att en kompis sagt att det heter så.  Vad 
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barnet fått höra eller gjort tillsammans med kompisen följs inte upp i förhöret vilket ter sig 
mycket anmärkningsvärt – bristande expansivitet.  

Längst ner på sidan återkommer förhörsledaren till frågan var barnet sett det och får svaret 
”jag såg det på TV en gång”.  Fenomenet är så pass vanligt att till och med den sakkunnige 
har sett det förekomma i TV-program några gånger som glimtar ur regisserade krog- eller 
nattklubbsmiljöer etc.   

sid 130 

Här framkommer även platsen för TV-tittandet. 

FL: Ja, vart, vart då någonstans? 

H: På, hemma hos min mamma. 

Barnet uppger att det på TV hos sin mamma sett ”Tjejer som dansar runt i stångar”. (det sägs 
inget om att det skulle ha skett hos farmor och inget om att något pendeltåg skulle varit 
inblandat på filmen) 

Barnet använder upprepat ordet ”äckligt” och vill inte säga  något, men försöker skriva på 
engelska. 

sid 131 

Barnets skrivande resulterar i uttrycket ”She put her ass in your hand”, vilket enligt barnet är 
”jätteäckligt”. När förhörsledaren frågar ”vem gjorde det?” så säger barnet ”Det var en, en tjej 
som skulle komma  på, på någons fest”, ”Och så klär hon av sig”. Barnet ”tycker det är 
förskräckligt”. Det barnet säger pekar i riktning mot  en stark aversion inför nakenhet-
sexualitet. Frågan är om detta är begränsat till polisförhöret eller gäller generellt och skulle 
kunna innebära undvikandebeteende i andra sexuella sammanhang. Som  påtalats av Friedrich 
(1991) kan familjer skilja sig mycket åt vad gäller attityder och normer kring nakenhet. 

FL: Och vart såg du det någonstans då? 

H: Alltså, jag såg det på TV hos min mamma.  

Längst  ner på sidan återkommer barnet till sin kompis. 

H: Min kompis L sade det  att, att det hette det.  

Det följs inte upp vad barnet kan ha mer hört  och gjort tillsammans med denna kompis. Det 
kan därmed finnas viktiga uppgifter som inte framkommit.   

sid 132 

Det framgår av dialogen att det rör sig om minst två olika tillfällen med TV—tittande hos 
mamma i båda fallen med avklädning respektive dans runt stång. Tjejerna skall ha dansat runt 
stången ”för många månader sedan”. Längst ner på sidan dras även mormor in men oklart vad 
som menas. Farmor nämns inte av vare sig  barnet eller förhörsledaren. 
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Högre upp på sidan  säger barnet ”Nu börjar jag svettas igen”, vilket kan vara en effekt av den 
press som barnet utsätts för.  

sid 133 

Dialogen här bekräftar ytterligare att tidigare nämnda TV-tittanden med ”She put her ass…” 
och dans runt en stång skedde  hos mamma i båda fallen. Mot slutet av sidan kommer 
följande. 

FL; Mm, okej. Har du sett något annat, något liknande såhär någon annan gång? 

H: Nej, nej, inget någonsin. (motevidens till filmer hos farmor, OBS det förstärkande 
spontana tillägget ”inget någonsin”) 

Därefter återkommer förhörsledaren till att fråga om vad barnet berättat för  mormor. Barnet 
vill här inte vare sig berätta eller rita. Förhöret har här pågått mycket för länge.  

sid 134 

Förhörsledaren fortsätter pressa utan att barnet berättar något.  

Barnet säger ”Jag vill inte att farmor ska veta”. Detta uttalande kan tolkas enligt de fyra 
tidigare nämnda tolkningshypoteserna. Om barnet vet att det sagt något felaktigt om farmor så 
kan detta göra att det inte vill att farmor skall veta vad barnet sagt.  Att  inför mormor erkänna 
att det som barnet sa var fel kan vara en situation som barnet starkt vill  undvika. Det är 
möjligt att denna situation med dubbel motivation föreligger. Det är även möjligt att farmor 
gjort något av det som barnet sagt till mormor. Farmor vet då redan om detta, vilket barnet 
vet. Men barnet kan ändå vilja skydda farmor för konsekvenser av sitt beteende. I detta 
sakläge blir det  inte aktuellt med något erkännande inför mormor om att felaktiga påståenden 
uttalats om farmor, Det kan vara en känslomässigt svårare sits att inför alla erkänna att 
felaktiga påståenden uttalats än att erkänna att det som redan sagts och farmor redan vet  är 
sant.  

Förhörsledaren suggererar på denna sida ett flertal gånger i riktning mot att farmor skall ha 
gjort något. Detta kan inte förhörsledaren veta något om. Detta sätt att påverka barnet är högst 
olämpligt. Inga suggestioner i annan riktning ges, t.ex. att osanna uttalanden förekommit eller 
att mormor påverkat barnet.   

Förhörsledarens suggestioner (förutsättande och ledande uttalanden) är följande: 

”Får veta om det händer grejer mot dig…” 

”Men du H, är det inte bra om det  är någonting som farmor gör… 

”Är det inte bra att vi kan säga till farmor då… 

”Att hon inte ska göra så…” 
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Av sådana tydliga suggestioner (sannolikt med tillägg av förväntningar som inte syns i tal) är 
det lätt för barnet att förstå att polisen vill ha uppgifter om att det är just farmor som gjort 
något olämpligt och i linje med vad han själv påstås ha sagt till mormor.   

På mitten av sidan efterfrågar barnet ett avslut – ”Kan vi avsluta det här?” Förhörsledaren 
lyssnar inte och hinner med tre suggererande uttalanden och reagerar inte på barnets begäran. 
Barnet upprepar då exakt samma fråga och får ett svag Mhm till svar och tillägger då ”Jag 
börjar bli för varm”. Förhörsledaren gör ändå inget avslut utan ger en paus som inte finns 
tidsangiven. 

sid 135 

Förhörsledaren fortsätter den massiva pressen att genom upprepade frågor  försöka få barnet 
att säga vad det sagt om farmor till mormor. Barnet  motstår pressen och talar på slutet av 
sidan om ”hemlis”, men förhörsledaren följer inte upp genom att fråga vem som barnet delar 
hemlisen med – mormor eller farmor eller någon annan? 

sid 136 

Här säger barnet att farmor ”blir galen”, om hon får veta vad barnet sagt. Men barnet säger sig 
inte veta varför farmor skulle bli galen.  

På mitten av sid 136 går förhöret in i en avslutningsfas och barnet förklarar sig villigt att 
komma tillbaka. Det bör påpekas att om barnet sagt att felaktiga uppgifter uppkommit i samtal 
med mormor, så skulle det kunna ha varit pinsamt inför polisen (kanske kan ett barn även tro 
att det kan bli straffat) och inte  inneburit någon mer uppmärksamhet till  barnet från polis 
med flera. Att inte avslöja kan vara ett sätt att vidmakthålla uppmärksamhet (en stark social 
förstärkare). Det hela kan ha startat som ett sätt att  få uppmärksamhet från mormor. utan att 
barnet kunde förutse den fortsatta utvecklingen. Det här av mig påpekade är givetvis att anse 
som hypoteser (påståenden på försök som kan prövas). 

sid 137 

Här avslutas förhöret utan att klockslag anges här. Det framgår inte att utskriften skulle vara 
bestyrkt av förhörsledaren.  

 

Förhör nr 2 (FU 139-164), 2012-10-30, kl, 10:51 – 12:10, 1 tim 19 min 

Förhörsledaren är en annan i detta och de följande förhören. Även detta förhör är alltför långt 
för ett 8-årigt barn. Barnet har nu bott hos anmälaren sedan 24 okt, dvs. ca sex dagar. 

sid 139 

Det verkar som barnet håller på med något och så startar förhörets inspelning utan formellt 
angiven startpunkt. Har det pågått oinspelad dialog? 

sid 140  
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Förhörsledaren frågar om barnet har några frågor och får först svaret ”näe”, men tar sedan upp 
att ”jag ska byta hem från, från min mormor till, till barnhem”. Detta gör det tydligt att barnet  
under några dagar  bott hos anmälaren mormor som ogillar farmor. Detta kan tänkas påverka 
vad barnet uttalar  i polisförhören. Exempelvis kan det bli svårare för barnet att säga att 
uppgifterna som uppkom i samtal med mormor är felaktiga, om de är det, och lättare att göra 
negativa uttalanden om farmor.  

sid 141 

Här framgår vad barnet tycker om sitt nuvarande boende hos mormor. 

H: Jag vill bo som jag bor nu 

FL: Och hur bor du nu? 

H: Jag bor bra 

Det framgår även att barnet vill ha fortsatt kontakt med farmor även om det  inte får bo där. 

H:…men det att jag inte ska ha kontakt med henne det låter ju förfärligt   (syftar  på farmor; 
detta visar att barnet inte uppvisar undvikandebeteende inför den påstådda förövaren – ett slag 
av motevidens) 

H: …Jag tycker det ska vara bara en vanlig kontakt och jag vill inte att att, att jag inte, att jag  
inte ska  ha någon kontakt med henne att jag måste  ju ha någon kontakt med henne 

FL: Hm 

H: För det  är hon som har försvarat mig sedan jag, sedan jag var 4 år gammal 

Här uppvisas närmandebeteende och inte  undvikandebeteende inför farmor. Vid obehagliga  
upplevelser, kan det räcka med en  enda händelse, så  uppkommer undvikandebeteenden, t ex 
att inte vilja träffa den som skapat obehaget. Undvikandebetingning (”avoidance 
conditioning” är sedan något sekel känd och utforskad inom inlärningsforskningen (se t ex 
Holt m fl, 2012).  

Klagomål eller antydningar om tveksamheter kring farmor är här helt frånvarande. Frågan är 
om de skulle vara det om farmor ägnat sig åt sexuella övergrepp.  

Längst ner på sidan kommer förhörsledaren plötsligt på att det kan vara lämpligt att presentera 
sig med namn inför barnet.  

sid 142 

Här först kommer förhörsledaren på att tala om att det sker inspelning och påminner  om att 
det sitter åhörare och  lyssnar. 

Här suggererar förhörsledaren om att de barn som  sitter i stolen ”är barn som har varit med  
om saker eller barn som har berättat saker”.  Detta är inte helt sant  då ett  och annat barn kan 
komma dit utan att ha varit med om något allvarligt, men i den riktningen suggererar inte 
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förhörsledaren.. Lite längre ner på sidan återkommer suggestionen i annan formulering att 
man pratar med barn om  sådant som hänt. Suggestioner innebär påverkan av barnet och kan 
ge upphov till felaktiga uppgifter. Förhörsledaren uppvisar här i förhörets text och kan man 
tänka sig även  i förväntanskanalerna en övertygelse att något övergrepp hänt.  

Barnet har dagen innan varit på BUP och nämner BUP flera gånger. Det verkar inte lämpligt 
att varva in BUP-besök mellan polisförhören, som kan störas av vad som sägs på BUP och 
även tvärtom. Barnet har inget att säga om vad som hände på BUP, när förhörsledaren frågar 
och använder en ”vet inte”-strategi, kanske för att skydda sig mot den påträngande 
förhörsledaren. Det är för övrigt olämpligt att lägga in ett polisförhör dagen efter ett BUP-
besök, som liksom polisförhör kan vara psykiskt jobbigt på sätt som kan sitta i flera dagar. Jag 
ställer mig starkt kritisk till det tvång  och den psykiska press som barnet utsätts för.  

sid 143 

Denna sida ägnas frågan om att tala sanning, vilket lämpligen kunde tagits upp i inledningen. 
Bland annat återkommer instruktionen ”man ska bara säga sådant som man vet har hänt”. Det 
är inte otänkbart  att denna instruktion kan inverka på att barnet inte vill säga vad det talat 
med mormor om, dvs. om det barnet talade om inte har hänt.  

När barnet redogör för vad ljugande är så kommer uttalandet ”då gillar ju ingen en”, vilket 
därmed verkar vara mentalt lätt tillgängligt i samband med ljugande för detta barn, En möjlig 
konsekvens kan bli att barnet absolut inte vill bli påkommet med att ljuga eller erkänna att det 
ljugit, t ex inför mormor eller polis om vad farmor gör/gjort. 

sid 144 

Enligt svaren här är barnet hos mamma nu och bor hos sin mormor, Enligt andra 
informationer ogillar dessa två barnets farmor. Barnet säger sig ha haft det ”perfektos” hos sin 
mamma, men kan inte alls redogöra för det. 

sid 145 

Barnet uppger att det tycker om att bo hos mormor.  

FL: Mm. Vad är skillnaden att bo hemma hos mormor och bo hemma hos farmor? 

H: Min  farmor, min farmor tvingar mig till saker. 

Här kommer kritik av att farmor gett barnet ”kommando” att hämta ett brev som hon tappat 
flera meter  bort. 

H: Jag, jag gick och hämtade det och tänkte så här gamla surapa.  

FL: Är det någonting annat hon har tvingat dig till? 

H: Nae (motevidens) 



21 
 

Det är viktigt att konstatera att detta exempel visar att barnet dels kan framföra kritik av 
farmor och dels inte anger sig ha tvingats till något annat såsom deltagande i sexuella 
handlingar.  

sid 146 

FL:…Och då tänker jag, har du tänkt så där gamla surapa någon annan gång? 

H: Nej. (motevidens) 

FL: Bara den gången? 

H: Mm. (motevidens) 

Förhörsledaren söker här suggerera fram negativa uppgifter om farmor men svaret innebär 
liksom det föregående svaret motevidens till övergreppshypotesen.  

Även mormor får kritik av barnet för att hon har svårt att släppa taget fysiskt. Kan barnet ge 
kritik för  fysisk kontakt från mormor, så borde det kunna ge sådan även beträffande farmor 
om något allvarligt fysiskt inträffat. Motevidens föreligger här i form av utebliven kritik. Det 
är inte  heller särskilt svårt att tänka sig att mormors fasthållanden skulle kunna ges en sexuell 
tolkning av den som vore intresserad av att göra det…Se t.ex. följande uttalande från barnet. 

H: Så då var jag tvungen att dra  henne i väggen för att hon ska släppa mig  på slutet. 

Om barnet sagt detta till mormor med ordet henne syftande på farmor är det lätt att tänka sig 
en tolkning från mormor att barnet frigjort sig ur ett pågående sexuellt övergrepp med farmor 
som förövare.  

Förhörsledaren frågar om barnet och farmor tittade på film hemma hos farmor. Barnet kan 
inte ange någon senaste sådan gång och talar först om en film i skolan.  Motevidens 
föreligger. Barnet har redan berättat att det sett sexuellt färgade filmsekvenser hemma på 
mammas TV och  därmed bör det kunna säga liknande saker om vad det sett av sådana filmer 
hos farmor.  

sid 147 

Barnet uttalar fem  gånger att filmen var konstig/jättekonstig. 

Barnet vill ha paus. 

Barnet bekräftar att det tittat på film med farmor. 

sid 148 

Barnet nämner någon film om Spiderman och någon monsterfilm. De skall ha suttit i 
vardagsrummet och ätit popcorn vid filmtittandet. Barnet säger att ”det var bra och roligt”. 
Dessa uppgifter utgör motevidens till filmtittande med sexuella innebörder. 
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Förhörsledaren tar upp frågan om ”hur” barnet sover hos farmor och får svar som ”bra”och 
”långt”. 

sid 149 

Det uppges även av barnet att det sover i sin säng, men nu börjat sova i farmors säng igen.  
Barnet uppger sig ha ”kalsonger” och att farmor har ett ”vitt nattlinne” när de  sover. Svaren 
utgör motevidens till att sexuella handlingar skulle ha förekommit.  

På slutet av sidan tar förhörsledaren upp frågan om vad barnet sagt till mormor om vad farmor 
gjort. Detta möter genast starkt motstånd ”Nej, NEJ inte ens ett ord” blir svaret.  

sid 150 

Förhörsledaren gör olämpligt ett ledande bakåtreferat  om att barnet sagt ”Jag vill inte att 
farmor ska veta för då blir hon galen”. Förhörsledaren skall inte stabilisera uppgifter och 
agera hjälpminne åt den förhörde.  

Förhörsledaren gör ett utredningsmetodiskt intressant referat av vad farmor skall ha sagt till 
henne.  

FL: Hon kom hit igår och pratade lite med mig, Och då sa  jag så här till henne. Finns det 
någonting som H inte får berätta för  mig? så. Nej, han får säga precis vad han vill och jag 
skulle absolut inte bli galen oavsett vad han berättar för dig sa hon,  

Det kan verka som farmor här förbisett möjligheten av att barnet berättar osanna uppgifter, 
men kanske tål farmor sådana också. En fråga att verkligen överväga är om någon som vet sig 
ha genomfört pedofila handlingar gentemot barnet skulle ge ett sådant här klartecken. Jag har 
svårt att tänka mig det. Farmors uttalande i sig innebär motevidens.  

Barnet menar att farmor kommer att säga nej och att det är fel, men anger inte  vad det är som 
är fel. Det kan som motevidens anföras att då barnet så klart anser sig veta att farmor kommer 
att säga ”att det  är fel” (vilket var en riktig prognos enligt förhör med farmor) så vet barnet att 
uppgifter i det som berättats för mormor eller i samtal interaktivt konstruerats ihop med 
mormor är felaktigt. Annorlunda uttryckt säger barnet här att det redan vet vad farmors analys 
av sanningshalten hos de av barnet mörkade uppgifterna blir. Barnet uttrycker här i vad det 
säger att det vet att vad det sagt till eller ihop med mormor var fel. Barnet vet därmed att 
farmor kommer att anse uppgifterna felaktiga. Om barnets/mormors uppgifter var sanna, så 
vore det svårare för barnet att säga hur farmor skulle reagera – förneka helt eller delvis, 
bagatellisera eller erkänna helt eller delvis? Som framgår finns här en tung uppgift att väga in 
i motevidensen. Finns någon alternativ förklaring? Vad jag kan bedöma avgör denna  uppgift 
på sid 150 med logikens hjälp fallet. Den är väl förenlig med barnets starka psykologiska 
bindning till sin mormor och starkt uttalade önskan att få bo hos mormor – en strategi kan då 
vara att anklaga farmor så boendet för barnet flyttas från farmor till mormor.  

Förhörsledaren upprepar budskapet från farmor utan att få något klargörande. 
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FL: När jag prata med henne sa hon i alla fall att du fick berätta vad du ville för mig, Och hon 
skulle inte  bli galen på dig sa hon, hon sa att hon älskade dig och du fick berätta vad du ville. 

H: Jag vill inte. Jag vill inte.  

Om barnet har sagt osanna uppgifter till mormor eller dragits med i ledande samtal att skapa 
osanna uppgifter, så är det svårt att ta sig ur detta med den psykologiska bindning till mormor 
som föreligger. Erkännande av lögn kan vara jobbigt och ibland omöjligt även för vuxna, då 
lögn är så skambelagd.  

Om barnet sagt sanna uppgifter till mormor och skulle upprepa dessa så drabbas inte barnet så 
hårt och farmor har till och med lovat  att älska barnet ändå. Att farmor kan drabbas av att bli 
dömd  i domstol behöver  inte vara så intensivt jobbigt att tänka sig om barnet tänkt så  långt 
framåt.  

Barnet har under sitt liv stått inför att i ett konflikt- och spänningsfält söka överleva 
psykologiskt och hålla sig  väl med föräldrar och mormor och farmor i konflikter. Barnet har 
resurser och har lyckats väl med detta och säger en hel del positivt om de  närmast anhöriga i 
polisförhören. Barnets modus operandi enligt materialet är att hålla sig väl med de andra 
aktörerna. Men barnet kan genom detta ha råkat säga lite för mycket eller dragits in i negativt 
suggererande samtal med mormor som givit upphov till sexuella påståenden kring 
antagonisten farmor. Det är tydligt av materialet att mormor söker sexuella tolkningar och 
övergrepp från farmor kan passa in som orsakstolkning till som sexuella uppfattade beteenden 
hos barnet såsom att snurra runt en stång på pendeltåget.   

På slutet av sidan 150 går förhörsledaren in med suggestioner.  Det är inte lämpligt att ge 
suggestioner som är i sak felaktiga eller innehåller icke garanterade förutsättningar. Jfr med 
de sanningsinstruktioner som ges till barnet i förhören. Sanningskrav bör gälla även  för 
förhörsledare och uttalande av osanningar kan leda  till att felaktiga uppgifter, förvirring, 
förtroendeskador etc. uppkommer. Förhörsledaren säger till exempel följande. 

FL:… Och H oavsett vad du berättar så kommer jag inte bli arg på dig och ingen annan heller. 
Och du har absolut inte gjort  någonting fel, barn gör inte fel. Och det är ingen som kommer 
bli arg  på dig, Hör du vad jag säger när jag säger så? 

Förhörsledaren kan inte ge  utfästelser för hur  andra kan komma att reagera. Någon kan 
mycket väl blir arg –sådant är  livet, ofta  inte så förutsägbart. Det är inte heller så säkert att H 
inte gjort någonting fel – det kan vara  så att H inser att han gjort något fel, t.ex. hittat på 
något. Frasen ”barn gör inte fel” är klart osann och kan skapa förvirring och falsk 
verklighetsbild. Barn kan liksom vuxna göra allehanda fel, t ex ljuga (se t.ex. Robinson 1995; 
Vrij, 2008) ner till åtminstone fyra års ålder eller skada andra (slå eller i svåra fall t ex mörda  
ett annat barn) men samhället ser annorlunda  på ansvar  och påföljder för barns fel  än för 
vuxnas. Det finns t ex en hel del fackartiklar  och fackböcker internationellt som rapporterar  
förekomst av felaktiga anklagelser om sexuella övergrepp (t.ex. Jones & McGraw, 1987; 
Mikkelsen m.fl. (1992), Underwager & Wakefield (1990). Utredare bör visa respekt för 
sakläget inom utredningsområdet.  
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sid 150 forts. 

Förhörsledaren frågar  längst ner på sidan vad det var som gjorde att barnet berättade för 
mormor.  

sid 151 

Barnet svarar upprepat ”Ingenting”.  Och när förhörsledaren frågar ”Hur känns det nu i 
kroppen?” så svarar barnet ”Ingenting. Det känns som jag vill ha en paus och gå ut”. Denna 
begäran hörsammas inte utan förhörsledaren går in i ett anmärkningsvärt långt och logiskt 
trassligt resonemang på fyra hela rader. Barnet som nog kan  ha svårt att ta emot detta svarar 
bara ”Mm”.  Förhörsledaren upprepar därefter de  osakliga suggestionerna från föregående 
sida. 

FL: Och oavsett så har du inte gjort någonting fel och ingen blir arg på dig. 

Detta kan inte förhörsledaren veta eller garantera. Förhörsledaren fortsätter. 

FL: Och farmor har sagt att hon blir inte arg på dig och ingen här som är här blir arg på dig. 

Här ändras ”ingen” till ”ingen här som är här”, vilket är en stor inskränkning.  

H: Finns det en som är arg på mig? 

FL: Nej. 

H: Det finns. 

Förhörsledarens osakliga fabulerande och suggererande leder här till att barnet dels är på väg 
att missuppfatta och dels reagerar på förhörsledarens felaktiga uttalanden. Barnet 
konkretiserar med att det finns ”främlingar” som är arga på barnet. Det kan anmärkas att 
felaktiga suggestioner och konsekvenser av sådana kan leda till illa använd förhörstid.  

sid 152 

Här efterfrågar barnet paus en gång till och får en paus.  Efter  paus frågar förhörsledaren hur 
barnet känt sig efter det föregående förhöret. 

H: Att jag inte  ville komma hit. (undvikandebeteende efter obehag) 

sid 153 

FL: Vad var det som gjorde att du kom hit ändå idag? 

H: Jag vet inte. 

Barnet verkar överleva i spänningsfälten genom att hålla sig väl med de starka aktörerna och 
samma verkar gälla gentemot polisen.   

Det framgår att barnet efter föregående förhör varit på McDonalds med socialtjänstens 
handläggare och sedan fått komma hem till sin mamma.   
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sid 154 

Det framgår av barnets svar att det sovit ”med min mormor” - som  jag uppfattar det alla 
nätter - sedan  föregående förhör.  Uppgifterna antyder en psykologisk närhet mellan barnet 
och dess mormor.  

sid 155 

Barnet säger att ”pappa och farmor dom lämnar mig, lämnar mig ensamma hemma när dom 
ska åka, gå och handla”. 

sid 156 

Barnet säger att farmor inte går ut  länge, ”då går hon bara till affären”, Barnets farhågor kring 
vad som skulle kunna hända diskuteras i dialogen. 

Längst ner på sidan upprepar förhörsledaren en tidigare given suggestion. 

FL: Och nu vet ju du att det är ingen som kommer att bli arg på dig. 

H: Mm. 

Detta kan inte vare sig förhörsledaren eller barnet veta.  

Förhörsledaren vill återigen veta vad barnet berättade för mormor.  

sid 157 

Här utsätts barnet för press och reagerar på press, till exempel 

H:…du har redan ställt samma fråga, har jag sagt 

--- 

FL: Men hur känns det i kroppen när jag frågar dom här frågorna?  

H: Känns jobbigt 

--- 

H: Hur många frågor ska du ställa till? 

En tystnad på 1 min 32 sek finns angiven. 

Barnet vill inte rita. 

sid 158 

Här ställs en viktig fråga som nog borde ställts långt tidigare, och kanske upprepats i olika 
varianter. 
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FL: Det du berättade för, för mormor om farmor, titta på mig så att jag ser att du hör , har det 
hänt? Är det sanningen? 

H: Mm. (OBS det vaga första svaret) 

FL: Mm. 

H: Det är sanningen.  

När förhörsledaren talar om att hjälpa barn att berätta kommer följande replik. 

H: Det finns inget sätt att hjälpa på, det nu bor jag  hos mormor och nu är det inga  problem. 

Observera här hur mormor betonas. En möjlighet är att det fanns en avsikt att få bo hos 
mormor, när uppgifter skapades i samtal mellan barnet  och mormor. En annan tolkning kan 
vara att barnet upplevt problem av något slag med att bo hos farmor, t ex. högre krav.  

Längst ner upprepar förhörsledaren några tidigare givna suggestioner, varav ett par som redan 
påpekats inte har täckning i sak. Men att man får berätta allting och att farmor sagt att barnet 
får berätta är inte osanna som sakpåståenden och som suggestioner. Der bör dock observeras 
att i ”får man berätta allting”, så ingår även fantasier  och felaktiga påståenden och konflikt 
råder med den i början av förhören givna instruktionen att bara berätta vad som verkligen 
hänt. En kontraorder till att berätta vad som verkligen hänt ges  här av förhörsledaren, något 
som behöver beaktas i det fortsatta förhörsmaterialet. Lämpligare verkar vara att uppmana till 
att berätta allting som verkligen hänt (är sant), men så sker inte här. 

sid 159 

Barnet vill inte skriva. Barnet anger tre gånger att ”jag vill hem”. Förhörsledaren hörsammar 
inte detta, men en paus tas. 

sid 160 

Här talas det om att kissa. 

sid 161 

Här suggererar förhörsledaren om att vuxna kan göra saker med barn. 

FL: För vet du att ibland så när det är vuxna som har gjort någonting  med barn… 

Barnet frågar varför förhörsledaren inte varit  hos pappa respektive mormor där barnet bor. 
Barnet påpekar att förhörsledaren varit hos farmor. Barnet tycker att förhörsledaren först skall 
besöka mormor och ”se hur det går där”.  Förhörsledaren pekar på att 
socialtjänsthandläggaren har besökt pappa och mormor, men barnet vidhåller. 

sid 162 

H: Jag vill bara se, jag vill bara att du ska se hur det går där.  
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Kanske vill barnet underförstått säga något med detta.  

Förhörsledaren tar upp att vuxna kan behöva hjälp och kopplar det till att en vuxen gjort 
någonting mot barn och kopplar även suggestivt in farmor.   

FL: Nej, och har man gjort någonting mot barn så kanske man behöver hjälp så att man slutar 
med det. 

H: Mm. Det är inte bara barn hela tiden som  behöver hjälp. 

FL: Nej. Tror du farmor skulle behöva hjälp med någonting? 

Barnet kan inte ange något som farmor skulle behöva hjälp med. 

sid 163 

Barnet säger sig inte ha några frågor. Barnet svarar ja på frågan om det skulle kunna komma 
tillbaka och prata med förhörsledaren. En förstärkande faktor kan vara att barnet ges 
uppmärksamhet i förhören. 

sid 164  

Förhörsledaren och barnet kollar hur högtalarna låter. 

Ingen tidsangivelse finns för förhörets avslut, Det framgår inte vem som skrivit ut det och det 
framgår inte att förhörsledaren skulle ha kontrollerat innehållet. 

 

Polisförhör nr 3 (FU 165-206), 2012-11-20, kl. 09:50-11:18, 1 tim 28 min 

Förhörsledaren är den samma som i förhör nr 2.  Förhörstiden är även här alltför lång.  

sid 165 

Förhörsutskriften verkar börja i ett redan pågående samtal. Ingen formell startpunkt. 

Vad sades före? Någon suggestion?  

sid 166 

På mitten av denna sida kommer följande sekvens. 

FL: Och så ska jag fråga, hur känns det att vara här igen? 

H: Hemma. (OBS den tillvänjning till förhörsmiljön som barnet här uppvisar) 

FL: Som hemma? 

H: Ja 
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Fl: Mm. Du sa det. Och då sa jag till dig att det är nästan då att man har varit här för mycket 
när man känner att det är hemma här men  det är ju trevligt. (verkar hänvisa till något som 
sagts före dialogutskriften börjar) 

Det verkar som ett icke inspelat samtal förekommit. Möjligheten finns här att barnet anpassar 
sig så väl till den upplevt trevliga förhörsmiljön att han säger sådant han tror att 
förhörsledaren vill höra utan att det är sant (en ofta påtalad felkälla vid samtal med barn, se  t. 
ex. Doverborg &  Pramling, 1991).  

Det framgår även att barnet flyttat till familjehem sedan föregående förhör.  Kring detta finns 
en sekvens som ytterligare påvisar  barnets psykologiska bindning till sin mormor.  

H: JA. För jag, jag har sagt till min mamma att jag vill, jag vill verkligen åka tillbaks nu. 

FL: Tillbaks till? 

H: Till min mormor. 

sid 167 

Även här säger barnet att det helst vill flytta tillbaks till mormor. 

Även här går förhörsledaren något in på vilka regler som gäller i förhöret, bl.a. att ”bara säga 
sådant som har hänt”., vilket  som tidigare påpekats inte alls stämmer med direktivet att 
”berätta allting”.  Därefter erbjuds barnet att rita, vilket det accepterar. 

sid 168 

Här finns dialog kring barnets ritande. På slutet  frågar förhörsledaren vad barnet tänker om 
polisens arbete. 

sid 169 

Här fortsätter dialogen om vad polisen gör och om fängelser på ett allmänt plan. 

sid 170  

Dialogen  kring ritande fortsätter. 

Mot slutet av sidan framkommer att mamma, mormor, lillasyster, moster och pappa varit och 
hälsat på barnet och att ”när dom går då blir jag jätteledsen”. 

 

sid 171 

Dialogen om ritandet fortsätter. 

Följande sekvens dyker upp. 

H: Och sen det där med att jag åker hem, det vill jag gärna. 
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FL: Mm. Det förstår jag, och vad menar du med när du säger hem då, vart är det någonstans. 

H: Hos min mormor. 

Återigen blir det tydligt vilken bindning barnet har till sin mormor.  

Längst ner  sidan försöker förhörsledaren än en gång få svar på frågan vad barnet sa till sin 
mormor.  

sid 172 

Barnet säger nej till att tala om vad det sagt till mormor.  

Dialogen kring barnets ritande fortsätter. 

Längst ner kommer följande sekvens. 

FL: Men du hur känns det nu när du inte bor hos farmor längre? 

H: Det känns bättre så.   

sid 173 

Sekvensen fortsätter här. 

FL: Okej, varför då? 

H: Därför att jag tyckte bättre om att bo hos min mormor 

Här kommer ytterligare belägg för den starka bindningen till mormor.  

När förhörsledaren efterfrågar skillnaden så säger barnet ”Det är ganska stor skillnad”, ”min 
mormor är snällare”, ”Hon är inte lika sträng och min farmor skriker åt mig och det gör inte 
min mormor”. Farmor uppges skrika åt barnet ”När jag gör misstag”.  

Barnet säger att det känns ”konstigt” att inte bo hos pappa. 

sid 174 

Barnet säger att pappa är ”snäll, jag tycker om honom” 

Ritandet verkar fortsätta. 

sid 175 

Här säger förhörsledaren att ”du får faktiskt bestämma själv vad du vill berätta” och säger kort 
efter ”Att jag vill jättegärna veta vad du berätta för mormor” . Den omvända frågan vad 
mormor har berättat eller  talat med barnet om har inte ställts hittills utan förhören har kört 
fast i samma tankegång och formulering.  
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Längst ner säger  förhörsledaren att de skall ta en paus, men den blir inte av förrän efter ett 
flertal sidor. Det finns ett beteendemönster hos denna förhörsledare att inte uppmärksamma 
behov av pauser och att fördröja dem,  

sid 176 

Här instrueras barnet hur det ska kunna berätta i samband med ritande. 

Förhörsledaren för in en förutsättning att något hänt hemma hos farmor och som kan 
förmodas även åtföljas av en förväntan från förhörsledaren. 

FL: Och om du vill berätta för mig vad som har  hänt hemma hos farmor. 

H: Ja.  

sid 177 

Här frågar förhörsledaren om hur det varit i skolan senaste veckan. Det har i förhören 
dessförinnan föga förekommit frågor om vad som försiggår i skolan, t.ex. om ev. sexuelllt 
prat och ev. sexuella beteenden mellan barnet  och skolkamrater.  

En båt ritas och diskuteras. 

sid 178 

Ritandet fortsätter och blir till ett flygplan. Förhörsledaren ställer en fråga till om skolan, om 
någon som  inte var så sjyst.  

sid 179 

Ritande och prat runt det fortsätter. 

En mycket belysande sekvens kommer mot slutet av sidan. 

FL: Mm, Och är det så att det händer saker där man bor och är som man tycker  är  konstigt då 
är  det viktigt att man berättar det för andra vuxna. Har du någon du kan prata med om saker? 

H: Mormor. (återigen framkommer belägg för den nära relationen till mormor) 

FL: Har du någon annan? 

H: Jag vill inte berätta något till någon annan.  

FL: Nej. Och varför vill du inte det då? 

H: För att det känns  inte som att jag vill det.  

FL: Nej. Hur känns det då när du tänker på det? 

H: Det känns bättre att bara berätta det till henne. 

sid 180 
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Sekvensen om att berätta för mormor fortsätter. 

FL: Vill du att hon skall berätta det för  någon? 

H: Nej. (öppnar för möjligheten att det barnet berättar inte är sant) 

Här byter förhörsledaren ämne till ritandet. Kritiskt  prövande frågor ställs inte, t.ex. ”Vad 
brukar ni prata om?” ”Talar du med mormor om sådant som inte hänt?” Talar du med mormor 
om  sådant som verkligen hänt?” ”Ställer mormor frågor?” ”Om vad?”, ”Frågar mormor dig 
om hur det är  hos  farmor?” 

Innehåll och sanningshalt i det som sägs följs inte upp här.  Det kan  anmärkas att svaret om 
att barnet  inte vill att mormor skall berätta det som sägs för någon är väl förenligt med att det 
inte är sant. Det kan då uppstå oönskade konsekvenser om det förs vidare. Såvitt framgått har 
heller inga sanningskrav ställts  i samtalen mellan barnet  och mormor. Det förekommer då 
och då i samtal av olika slag att det som sägs inte är sant eller fabuleras. Ibland kan problem 
uppkomma på grund av att felaktiga uttalanden gjorts och ibland blir det inga  negativa 
konsekvenser.  

Samtalet fortsätter kring ritandet och det framgår att barnet hämtats från skolan till förhör och 
skall åter till ”fritids”. 

sid 181 

En aviserad paus tas nu, men först ställer förhörsledaren  en viktig fråga. 

FL: Så att vi ska in här igen men min tanke  är  ju nu med den här sista minuten, är det 
någonting som du vill berätta för mig? 

H: Nej.  

sid 182 

Här kommer en följdfråga. 

FL: Det du berätta, vad ville du att hon skulle göra med den, det hon  fick höra? Vad ville du 
att hon skulle göra med det? 

H: Hjälpa mig.  

Barnet  har ”svårt och säga” på vilket sätt, men  kommer fram till följande. 

H: Det att jag  vill, jag  vill bara flytta hem till min mormor igen. (OBS detta viktiga 
erkännande från barnet gällande vad barnet velat uppnå med att ha berättat för mormor).  

FL: Mm.  

H: Det är bara det.  
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Här på sid 182 anger barnet ett tydligt motiv till att inför mormor göra påståenden om farmor. 
Det kan vara så att barnet här anger den avgörande faktorn i det här fallet, att barnet vill flytta 
hem till sin mormor.  

Ställd inför denna viktiga information från barnet följer inte förhörsledaren direkt upp med att 
kontrollfråga om det barnet sagt till mormor om farmor var sant. Förhörsledaren går in i ett 
antal uttalanden generellt om att tala  sanning och får till sist svaret ”Det är sant” (sid 183). 
Nästa uttalande av barnet  på sid 183 visar tydligt barnets målsättning här i förhöret. 

FL: Det  är sant, okej dåså. Och har, och är det så vill du att vi ska  prata om farmor och det 
som är sant? 

H: Nej. För att jag vill bara helst åka hem till min mormor nu igen. 

För barnet kan lite tummande på sanningen vara ett acceptabelt pris för att få flytta hem till 
mormor. Den nära relationen mellan barnet  och mormor är belagd på en mängd ställen i 
utredningsmaterialet. Detta är ju något  som barnet skall ha sagt till mormor före 
sanningskraven i  polisförhören blev uttalade. Att senare erkänna sig ha uttalat osanna 
uppgifter inför mormor skulle dels vara pinsamt  och dels förstöra strategin för att få flytta 
hem till mormor, om vi nu antar denna möjlighet. Polisförhören bedrivs utifrån en övertygelse 
att sexuella övergrepp ägt rum som ensidigt sökande efter sådant som talar emot farmor, så 
den här påtalade möjligheten förs inte in i förhörsledarens frågor till barnet. (Jfr 
objektivitetskravet i RB 23 kap 4§) 

sid 183 

Det framgår här högst upp att barnet påminns om vad det tidigare sagt om sanningshalten och 
då uppkommer ett vidhållande av det tidigare svaret. En förhörsledare skall inte agera 
hjälpminne  och stabilisera en förhörds uppgifter. Om barnet inte påmints om det tidigare 
svaret kunde eventuellt ett annat svar erhållits. Men det finns fler möjliga psykologiska 
grunder att vidmakthålla sanningsanspråk, även om ett avgivet svar varit felaktigt. Det kan 
vara så att barnet bedömer att relationen till mormor skulle störas om mormor  får veta att 
barnet gjort osanna påståenden. Det kan även handla om att inte förlora ansiktet socialt inför 
mormor, mamma, farmor, pappa m.fl. närstående.  

Barnet säger två gånger även på sid 183 att det vill tillbaka till mormor och anger tydligt att 
det vill ha hjälp med just det när förhörsledaren tar  upp frågan om hjälp till barnet. 

FL: Det är ju  och hjälpa barn. Och du behöver hjälp… 

H: Hm.   

FL:…om du berättar för oss så kan ju vi försöka  hjälpa dig. 

H: Jag vill ha hjälp med att åka tillbaks till mormor.  
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Barnet kan här tro/bedöma sig ha möjlighet att komma tillbaka till att bo hos mormor om det 
vidhåller uppgifter kring farmor. Instruktionen att tala sanning behöver inte te sig viktig i ett 
sådant perspektiv.  

Vad grundar  förhörsledaren sina påståenden/suggestioner att barnet behöver hjälp på? Står vi 
inför en förhastad övertygelse som destruktivt påverkar förhörsarbetet?  

Förhörsledaren går inte vidare med kontrollfrågor kring vad som utspelat  sig mellan  barnet  
och mormor utan avbryter och byter ämne till att fråga om hur det är hos pappa.  
Förhörsstrategiskt kunde det nog varit mer givande att fortsätta förhöra sig om samspelet 
mellan barnet och mormor. Den starka och tydliga motivbild hos barnet som framkommit kan 
vara en nyckelfaktor bakom barnets påstådda påståenden kring farmor, en förklaring till vad 
barnet påstås ha sagt till sin mormor om sin farmor.  

sid 184 

Talas  om hur det ser ut hemma  hos pappa och barnet konstaterar att det är bra hos honom.  

sid 185.  

Beskrivning fortsätter och dator och Ipad nämns. 

sid 186 

Skolans Ipads nämns.  

Barnet svarar ja på ledande fråga om  farmor har någon dator. 

Barnet säger sig ha sin DS (någon spelapparat) hos pappa. 

sid 187 

Diskuteras  digital apparatur. 

sid 188 

Digitaldiskursen fortsätter 

sid 189 

Barnet verkar ha en dator som det ibland tar med mellan pappa och farmor. 

Pappa uppges ha en Apple-dator. 

sid 190 

Det framgår att barnet använder pappas dator ibland och att barnet sett att pappa varit inne 
och kollat på tjejer.  

sid 191 

Barnet säger sig ha sett  vad som finns i pappas dator när han lämnar den.  
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Barnet säger sig ha en Xbox hos sin mormor (hos moster nu) och säger sig  ha en telefon. 

sid 192 

Barnet säger sig ha två telefoner som det fått av farmor respektive pappa.  

Ringande diskuteras. 

sid 193 

Det nämns att någon som heter X ringer farmor  hela tiden  och pratar.  

Barnet säger att det brukar spela på sin Ipad och Ipod hos pappa och brukar gå på stan med 
honom.  

sid 194 

Framkommer att pappa har en stuga och att barnet ibland är där och hjälper pappa. 

sid 195 

Stugdiskursen fortsätter. 

sid 196 

Framgår att pappa har två telefoner. 

sid 197 

Samtalas om klippning av  hår. 

Påstås att pappa skall ha fotograferat flickan Y:s rumpa. H säger att han såg det. Det är tydligt 
att H i detta fall inte har något emot att tala om sånt som han ansett ”äckligt”.  

sid 198 

Fortsätter samtal om pappas fotande och  om  barnets låtsasstorebror. 

sid 199 

Fortsätter samtal om Y  och låtsasstorebror. 

Barnet efterfrågar sin Ipad och ber att få visa något på  den. 

sid 200 

Barnet visar något ”läskigt” på Ipad för förhörsledaren (fajt, skelett, pistol…) 

sid 201 

Här visar H för förhörsledaren något spel där han dödar kor med svärd. Det hela slutar med 
följande uttalande från förhörsledaren. 
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FL: Nej men nu, nu lägger vi ifrån oss den där,  herregud det var det värsta jag sett 

H: (Skrattar) Okej, det här är riktigt bra det  här är… 

Förhörsledaren vill sluta förevisningarna, men barnet pressar på och vill visa mer  och mer, 
framstår som uppmärksamhetssökande.  

sid 202 

Här framgår att farmor laddat ner något Batman-spel. Barnet visar en bild på sin  pappa. 
Förhörsledaren frågar om barnet gjort filmer själv och får ja-svar. 

sid 203 

Det framgår att pappa och en kusin figurerar i barnets filmer. 

Barnet har här tagit över regisserandet av förhörets innehåll och i  annan  riktning än 
förhörsledaren nog tänkt sig. På slutet av sidan ser vi en kamp om bestämmandet över 
innehållet där  dels barnet 3 ggr  uttalar ordet ”måste”, dvs. måste visa något, och dels 
förhörsledaren 3 ggr uttalar ordet ”måste”, dvs. måste fråga något. Barnets 
uppmärksamhetssökande är påtagligt. H har upprepat visat sin förmåga att avleda och ta upp 
annat för eget syfte (få uppmärksamhet, bli lyssnad på) i förhöret. Det är inte svårt att tänka 
sig något liknande kan  ha inträffat i samtal mellan barnet och dess mormor, som kan ha givit 
uppmärksamhet för vissa slags uttalanden men  inte för andra. Uppmärksamhet är en stark 
positiv social förstärkare och människor behöver inte alls förstå att deras uttalanden  och 
beteenden styrs fram av förstärkande konsekvenser (konsekvensstyrd inlärning). Forskning 
om detta tillhör de mest säkerställda resultaten inom psykologisk forskning sedan snart ett 
sekel tillbaka.   

sid 204 

Barnet säger att pappa fotat Y:s rumpa, men inte H:s rumpa. Bilderna skall finnas på pappas 
kamera. Det sägs även att pappa gjort något ”äckligt” med  datorn och flera gånger.  

sid 205 

En bit in på sidan söker H återigen ta kontroll över förhörets innehåll och få uppmärksamhet. 

I dialogsekvensen syns konkret kampen om uppmärksamhet från båda aktörerna. 

H: Men vet du? 

FL: Ja? 

H: Jag är en kille som gör, jag gör nyhetspapper och det är därför jag skulle visa dig bara den 
där en grej 

FL: Men vet du, du ska få visa mig, Du får visa mig hur mycket du vill. Jag  tänker bara att 
det är viktigt att vi pratar klart först så kan du visa mig där ute sen.  
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H: Ja jag måste bara ta en speciell bild här, bara i mitten en sekund.  

FL: Men vänta en sekund, jag vill bara, jag har en fråga kvar. Du sa att det var det här äckliga 
som pappa gjorde när du såg på datorn. 

På slutet kommer följande dialog efter att förhörsledaren sagt sig inte ha fler frågor. 

Ändå fortsätter förhörsledaren sitt beteendemönster att inte  kunna sluta fråga. 

FL: Har du någonting som du tycker är viktigt att jag vet som du vill berätta som du inte har 
berättat? 

H: Nej det är bara att jag skulle vilja komma hit en gång till. 

FL; Mm, då ska vi se om vi kan ordna det. 

H: Mm, 

FL: Är det  någon speciell anledning till varför du vill komma hit igen? 

sid 206 

H: För jag tycker om att ställa frågorna. 

FL: Ja, att när jag ställer frågorna eller när… 

Förhörsledaren gör här sist ett felaktigt referat, men barnet svarar ändå ja. Detta är  i linje med 
forskning (Roberts & Lamb, 1999) som  visat att barn ofta inte rättar till de felaktiga referat 
som förhörsledare gör.  

Förhöret avslutas  med att barnet söker ännu mer uppmärksamhet för sina nyhetspapper. 

Förhör med denna omfattning  och intensitet på sökande efter uppmärksamhet från barnets 
sida har jag aldrig tidigare sett.  

På slutet finns inte antecknat tidpunkt för avslut och inget anges om att förhörsutskriften 
skulle vara kontrollerad av förhörsledaren. 

 

Polisförhör nr 4, 2012-12-17 (FU 207-240), kl. 10:34-11:31,  57 minuter 

Förhörsledaren är densamma som i förhör nr 2 och 3. Den av barnet i slutet av föregående 
förhör uttalade anledningen till detta förhör var enligt barnet  ”För jag tycker om att ställa 
frågorna”. Detta är inget som fullföljs i detta förhör utan förhörsledaren ställer frågor. 

sid 207 

Förhörsutskriften verkar starta i ett pågående samtal om vatten.  

sid 208 
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H säger att det känns konstigt att vara tillbaka. 

sid 209 

Det har noterats på tre ställen att H skrattar. 

Förhörsledaren ger suggestioner om att prata. 

FL: Nej härinne ska man ju verkligen prata. 

H: (Skrattar) 

FL: Och speciellt du ska prata, jag ska inte prata så mycket men du ska prata. (ordergivning) 

sid 210 

Förhörsledaren påtalar att de tidigare talat om ”sanning”, vilket följs av ett fantiserande 
utagerande från barnets sida. 

H: Alltså du s…du pratar om reglerna hela tiden, vakter grip henne! Va? Vakter grip henne 
sade jag (skrattar). 

Barnet  har svårt för att säga något om vad sanning är och går  in i ett skrattande 
medvetandetillstånd. Vid förändrade medvetandetillstånd såsom trötthet, ilska, skratt m.fl.  
kopplas den kritiska granskningen av vad man själv tänker och uttalar ur mer eller mindre (se 
t.ex. Edvardsson 2004).  

H: Eh (skrattar) det är (skrattar) 

FL: Ska jag säga vad sanning är då, som jag brukar säga att sanning är. 

H: Gris (skrattar) 

FL: Det är att…lyssna nu för det  här är viktigt.  

Förhörsledaren ger en definition om att ”man berättar sådant som bara har hänt och inte hittar 
på” och att ”man får använda vilka ord man vill”. Det är möjligt att barnets skrattande och 
ointresse för att tala om vad sanning är utgör ett metakommunikativt budskap (se t ex 
Bateson, 1972) om att sanning inte är viktigt för barnet i detta förhör.  

sid 211 

Här bekräftas ytterligare H:s skrattande medvetandetillstånd, 

H: Vet du de…jag tänker på så roliga saker så att jag började skratta. 

Förhörsledaren frågar hur barnet haft det i skolan sedan de sågs? 

H säger upprepat att han inte varit i skolan, vilket förhörsledaren motsäger.  

Förhörsledaren tar fram ett papper med  figurer, där barnet och förhörsledaren skall försöka 
lista ut hur de känner sig inuti kroppen. 
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sid 212 

Barnet ger olika svar kring ett flertal figurer, t.ex. glad, ledsen. 

sid 213 

Figurdiskursen fortsätter. 

sid 214 

Figurdiskursen fortsätter och på mitten av sidan övergår förhörsledaren till att peka på figurer 
och fråga barnet om det ibland känner sig som figuren. 

sid 215 

FL: …har du träffat någon som är retsam då? 

H: Du är retsam. 

FL: Är jag retsam? 

H: Haha du är retsam.  

FL: Hur är man när man är retsam då? 

H: Haha du är retsam (skrattar). Det är ju retsam. 

Detta kan uppfattas som en känslostämning som barnet skapar på förhörsledarens fråga. 

Förhörsledaren frågar efter någon gång då barnet känt sig  ledset. Barnet säger längre ner på 
sidan uttrycket ”när  kompisar slår mig”.  Förhören har inte gett någon närmare bild av H:s 
kompisrelationer. Exempelvis skulle H kunna ha som modus operandi att retas och då få som 
motreaktion att bli slagen. 

FL: …Ledsen och arg, Det var bra och det var bra att du skrev till det, det var ju något viktigt 
verkligen. Och då sade du så att du kände så när dina kompisar slår dig. 

Barnet har inte  i dialogutskriften sid 211-215 i vart fall sagt att det skulle ha blivit argt av att 
kompisarna slagit. Frågan är väl också om det faktum att barnet skrivit ”ledsen och arg” har 
med kompisarna att göra, vilket verkar vara förhörsledarens tolkning. 

sid 216 

Barnet beskriver  här ett fysiskt angrepp från kompisar, dock utan att använda orden ”ledsen” 
och ”arg” om sig själv. 

På slutet frågar  trots det förhörsledaren med användning av dessa termer. 

FL: Har du känt dig såhär ledsen och arg någon annan gång? 

H: Mm…ingen aning.  
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Barnets motsvar på den ledande frågan innebär logiskt sett motevidens gällande övergrepp 
från andra än de nämnda kompisarna, dvs. inkl. från farmor. Att medvetet ställa ledande fråga 
är en teknik som kan  användas vid hypotesprövning (se t.ex. Trankell, 1963). Motsvar  kan 
då anses falsifiera hypotesen. Får frågan däremot ett instämmande svar (och i synnerhet utan 
precisering från den svarande) så är svaret möjligt att tolka som en effekt av suggestionen i 
frågan. Denna tolkning konkurrerar då med tolkningen att svaret skulle vara korrekt. Vad 
gäller motevidens generellt kan påminnas om RF 1:9 och RB 23:4 med objektivitetsprincipen 
att även det som talar till den misstänktes fördel skall tas tillvara och beaktas.  

sid 217 

Här verkar barnet skriva ”tom” vid en figur och uttalar orden ”arg” och ”argare” om en figur 
och såvitt kan förstås inte om någon person. Även ordet ”ledsen” används om figur. 

sid 218 

Barnet säger att det känner sig ”kraftfullt”, vilket framstår som motevidens till övergrepp. 

Sedan kommer ett grovt felaktigt bakåtreferat från förhörsledaren. 

Fl: Då är ju du här för att du ville komma till mig. 

H: Mm. 

FL: Och berätta  någonting. 

H: Mm. (OBS det vaga instämmandet) 

FL: Så varsågod och berätta för mig. (ordergivning, krav) 

Enligt vad barnet uttalar på sista sidan (sid 206) i föregående förhör var barnets anledning till 
att det ville komma en gång till en annan. 

H: För jag tycker om att ställa frågorna. 

Förhörsledaren kan  inte ta till sig detta utan gör ett felaktigt referat som barnet  inte rättar. 

Det har tidigare påvisats att barnet befunnit sig i förändrat medvetandetillstånd (skratt- och 
skoj-tillstånd) i förhöret. När förhörsledarens krav på att berätta någonting nu som det verkar 
plötsligt dyker upp, så är det väl känt av barnet vad förhörsledaren vill  ha för slags material. 
Det har många gånger begärts att barnet skall säga vad det sagt om farmor till mormor. Barnet 
byter här till annat medvetandetillstånd med två tydliga markeringar, dels skratt och dels krav 
på byte av rum. Det kan källkritiskt anmärkas att ett rum  där man fått instruktion att hålla sig 
till sanningen är mindre lämpat för att avvika från sanningen än ett  annat rum och utan 
registrerande apparater och utan åskådare. Ett annat rum och en enda person (som barnet 
redan skojat en del med  och fått  uppmärksamhet från för allt möjligt) har inte samma 
sannings-suggerande ledtrådar. Det kan anmärkas att barn generellt är mer vana vid att kunna 
gå mellan lektillstånd och verklighetsrelaterande tillstånd än vad vuxna generellt är. 
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Metakommunikativa signaler kan då göras vid tillståndsbyte som vuxna kan missa (se t.ex. 
Knutsdotter Olofsson, 2003 ), t.ex. ändrat tonläge eller språk eller skratt eller rumsbyte etc.  

Efter förhörsledarens uppmaning ovan så avger barnet följande deklaration, där både skratt 
och krav  på upphörande av registrering och rumsbyte  ingår – som metakommunikativa 
signaler (signaler om själva kommunikationens natur, t ex att lek eller fantasi eller skoj pågår, 
att det som sägs inte skall hållas för sant).  

H: (Skrattar) (ohörbart) bara  skratta. Det var någ… det, jag tänkte säga vad (ohörbart), vad 
min farmor har gjort, fast det vill jag bara säga i det andra rummet. Där där för andra till andra 
rummet. (OBS skrattade tillstånd) 

FL: Okej. Och varför  vill du göra det i det  rummet 

H: Därför att… ja jag tycker det känns bättre så. 

FL: Det förstår jag, nu ska jag bara försöka förstå varför det  känns bättre. Är det för att de 
sitter där inne och  tittar? (förhörsledaren går in med svarsförslag) 

H: Mm. 

FL: Ska vi be dem gå ut? Så kan vi sitta kvar här du och jag men så kan de gå ut. 

H: Nej (ohörbart) säga.  

sid 219  

Förhörsledaren argumenterar med barnet för att få till stånd inspelning av vad barnet har att 
säga, men får till sist ge vika och gå med på barnets förhandlingsbud om att berätta i ett annat 
rum och utan inspelning och utan åhörare. Det görs dock ett tillägg att förhörsledaren skall få 
ställa frågor efteråt i förhörsrummet om det barnet har berättat.  

Det är värt att notera att även på denna sida  finns ett uttalande om att skratta från  barnet. 

H: Och sedan kanske du av misstag börjar skratta.  

Barnet och förhörsledaren går ut ur rummet. Det kan anmärkas att tekniken att ta bort 
barnvittnen med för lite information från domstolsförhör och preparera dem och låta dem 
återkomma med fylligare uttalanden användes vid 1600-talets häxprocesser i Sverige (som 
hade ovanligt mycket barnvittnesmål, se t.ex. Ankarloos avhandling, 1971). I detta fall verkar 
dock föreligga en utveckling på  så sätt att det tänks vara förhörsledaren mer än barnet som 
återkommer med fylligare uppgifter. Additionsprincipen att tillskriva summan av många små 
omständigheter ett sakligt värde användes flitigt och det kan vara lämpligt att granska en del 
idag förekommande utredningsmetodik utifrån denna aspekt.  

Det framgår inte att någon sanningsinstruktion getts i det andra förhörsrummet som därmed 
inte mentalt kopplas till och kan bli undantaget från sanningskrav vilket kan vara en del av 
barnets tanke med arrangemanget. De metakommunikativa budskapen (skrattande. byta rum, 
inte spela in) verkar gå i sanningsundergrävande riktning. Den vad gäller forskning och 
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offentligt utredningsarbete fundamentala principen om öppen redovisning sätts här ur spel och 
skulle detta förfarande bli vedertaget lär det få konsekvenser för saklighet och rättssäkerhet 
liksom förfaranden vid häxprocesserna hade.  Källkritiskt skall uppgifter tillkomna på detta 
sätt förkastas, då det finns sakliga grunder (felkällor, validitetshot) att misstänka att fel 
förekommer. 

(Här bör då ha hänt att barnet berättat för  förhörsledaren (se särskilt PM med referat om vad  
som sagts i väntrummet), framgår inte vad vare sig förhörsledaren eller  barnet sagt i exakta 
ordalag. Metodiken i väntrummet kan alltså vara behäftad med diverse allvarliga brister 
såsom förutsättande, ledande, upprepade och ordergivande frågor samt missuppfattningar, 
feltolkningar, minnesfel, minnesbortfall, tillägg (som inverkar på betydelsen) samt ledande 
svar typ gillande  och förstärkande  i viss riktning och ogillande och ignorerande i annan 
riktning, att kritiskt prövande frågor lite eller inte alls ställts, att alternativa tolkningshypoteser  
ignorerats. Brister i de dokumenterade dialogerna ger anledning misstänka minst lika stora 
brister även i  icke dokumenterad dialog.) 

sid 220 (här startar redovisning av kompletterande inspelat förhör) 

Det är i stort bara förhörsledaren som pratar på denna sida (129 ord totalt + 2 st ohörbart). 
Barnet uttalar (om vi räknar även Mm som ord) totalt 24 ord, varav 6 st Mm, 4 st Ja, 2 st Nej, 
1st 3-ordssvar och en mening på  10 ord som bara innebär att barnet  gillar ett visst ord. 
Förhörsledaren talar här i ord räknat mer än 5,4 ggr så mycket som barnet. Med tanke på att 
barn ofta inte rättar till felaktiga bakåtreferat hos förhörsledare (se Roberts  & Lamb, 1999; 
många iakttagelser i förhörsutskrifter av den sakkunnige bekräftar detta) har barnets 
instämmande svar, på ett antal ledande påståenden här, inte sakligt värde. 

Det gäller för samtliga sidor i förhöret som bygger på hemlig evidens att förhörsledarens 
frågor och påståenden och svarsreaktioner inte finns tillgängliga för granskning. Det är därför 
vanskligt att söka genomföra någon slags kritisk granskning. Materialet uppfyller redan 
källkritiska förkastelsekriterier. Felkällor och validitetshot har redan påtalats.  

I sak påstås vad jag uppfattar följande på sid 220. 

- att barnet enligt förhörsledaren ritat en teckning om vad farmor gör 

- att barnet enligt förhörsledaren ritat farmor i sängen 

- att något ritat enligt förhörsledaren är farmors arm 

- att barnet ritat något som betecknas S av förhörsledaren 

- att barnet inte tycker  om ordet S (ett uttalande av barnet självt) 

- att barnet enligt förhörsledaren ritat ett S och gjort en pil 

- att förhörsledaren säger  att S betyder Snippa (inte barnet märk väl) 

- att förhörsledaren (inte barnet, märk väl) säger att ”då använder farmor handen och kliar på 
S” (inget sägs här om farmor haft kläder på sig) 
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- att barnet då enligt förhörsledaren gör ingenting 

- att farmor enligt förhörsledaren stoppar ut sin arm 

- att barnet enligt förhörsledaren gjort en K 

- att det enligt förhörsledaren betyder ”att hon klappar”. 

Det är förhörsledaren som säger nästan allt innehåll. Hänvisning till barnet och dess 
instämmanden betyder inte nödvändigtvis att förhörsledarens återgivning är korrekt, t ex kan 
minnesfel, bortfall, omtolkningar och tillägg tänkas förekomma i förhörsledarens version. 
Enligt forskning om samtalsminne (se t ex Dahlman Giannias, 1997; Edvardsson & Sund, 
1998) är minne vid samtalsmaterial och särskilt längre sekvenser som i detta fall inte 
ordagrant och  felbemängt. Som redan påpekats är förhörda barn obenägna att rätta till fel i 
förhörsledares bakåtreferat.   

En annan aspekt  är om barnet uppfattat eller tolkat något som hände korrekt? Vardagliga och 
triviala handlingar kan genom tolkning ges en sexuell innebörd  (vilken i sin tur kan förändra 
minnesbilder och utan att personen själv märker det).  

En kritisk fråga är således om själva återgivningen av dels i steg 1 barnet och dels i steg 2 
förhörsledaren är korrekt? Vi rör oss här med material som normalt  brukar betecknas som 
hörsägen eller skvaller.  

En annan kritisk fråga är  om det som beskrivs verkligen har hänt.  Framställningen är vag 
och inte svår att hitta på utan att det som beskrivs hänt. Några kända komponenter kan lätt 
kombineras (farmor, snippa, klia,  klappa/ta på).  

En ytterligare kritisk fråga är om det som beskrivs ha hänt (om det ö h t hände) hade en 
sexuell  innebörd när det hände eller om detta är en tolkning som kom till när det hände eller 
senare, t ex i barnets samtal  med mormor. Det är möjligt att det lätt kan missuppfattas att 
farmor ”kliar på  S” när det var en annan rörelse, t ex att rätta till ett plagg. Möjligheten av 
perceptuell distorsion (förvrängd varseblivning) finns dessvärre och drabbar inte bara jägare, 
bärplockare och amerikanska poliser,  utan vi råkar alla ut för det då och  då.  

Sammanfattningsvis måste ur källkritisk synpunkt  det slag av material som finns på sid 220 
förkastas.  Det rör sig här om ett omfattande källkritiskt kluster, dvs. ett flertal obestridliga 
omständigheter som föranleder misstankar om fel i sak. Det är en källkritisk grundprincip att 
avvisa  material, när sakligt grundade misstankar om fel föreligger (se t. ex. Edvardsson, 
2003, 2014). Fel behöver således  enligt källkritisk praktik inte bevisas. Om så vore fallet 
skulle mängder av felaktiga påståenden få kvarstå. Kraven på material skärps lämpligen vid 
höga krav på säkerhet i en bedömning. Åtminstone för  mig som utomstående granskare ter 
det sig mycket anmärkningsvärt att stöta på material på den här mycket låga saklighetsnivån i 
ett rättsligt sammanhang.  

sid 221 
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På denna sida är olikheten i mängd uttalade ord (förhörsledaren 123, barnet 75) inte så stor 
som på övriga sidor, men även här dominerar förhörsledaren. Den påtalade problematiken 
med felkällor och validitetshot kvarstår även här.  

I sak påstås vad jag  uppfattar följande: 

- att enligt förhörsledaren klappar farmor på barnet 

- att enligt förhörsledaren har barnet gjort ett M 

- att enligt förhörsledaren har barnet sagt ”lite så här på magen och på bröstet” 

- att enligt barnet ”ibland på armen” 

- att enligt barnet ”det är några gånger på olika ställen” 

- att förhörsledaren försöker leda in barnet på att farmor ”klappat här nere”, trots att barnet 
sagt nej; denna anmärkningsvärda sekvens  är följande: 

FL: …Och… då då pratade vid lite om hon någon gång hade klappat här nere på dig. 

H: Nej. (svaret är  viktigt motevidens) 

FL: Och då sade du nej, precis 

Om barnet  här sagt ja hade det varit ett logiskt korrekt svar, men barnet väljer att svara  mot 
den senare delen av meningen. Sekvensen belyser hur ett förhörsfel kan uppkomma, när en 
förhörsledare biter fast vid sådant som enligt tidigare svar inte hänt. 

-  enligt förhörsledaren har barnet ritat hur barnet och farmor ligger i sängen hemma hos 
farmor 

- enligt barnet ”gör hon det bara på kvällen”  (det framgår inte vad ”det” syftar på – ligga i 
sängen  eller klappa? 

- barnet talar om ”ibland faktiskt på dagen” (framgår inte vad det syftar på) 

- barnet säger ”Några gånger, det är inte  ofta alls det är jättesällan.” (framgår inte vad det 
syftar  på, observera särskilt det sista frekvensuttrycket, som antyder att något som uppfattas 
hända sällan har förstärkts till ”jättesällan” i den här  rådande diskursen) 

- barnet säger ”Fast det händer oftare på kvällen och det är därför jag är nöjd att jag inte bor  
hos henne ” (framgår inte vad  ”det” syftar på) 

- Förhörsledaren frågar förutsättande ”Och, men när det händer på dagen, hur kommer  det sig 
att ni ligger i sängen då? H: Vi ligger inte i en sängen.” Förhörsledaren som fått berättat för 
sig tidigare har här  alltså inte uppfattat rätt och  ställer förutsättande fråga. 

- Barnet påstår att det är ”bara på land”. Det framgår på nästa sida att golvet avses. 
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Materialet kan tolkas så att barnet reagerar på fysiska beröringar eller  närhet från farmors 
sida. Det kan finnas anledning påminna om vad som kallas haptisk kommunikation, dvs. 
beröring mellan personer. Detta deltar vi alla i mer eller mindre. Mellan små barn och deras 
omsorgspersoner (föräldrar, förskolepersonal m fl) förekommer mer beröringar än mellan 
t.ex. stora barn och  deras föräldrar. Efterhand utvecklar ett växande barn ett eget  personligt 
rum (”personal space”, se t ex Elias & Saucier, 2006; Hall, 1966; Sommer, 2007). Vi har alla 
ett personligt utrymme kring oss på några få decimeter åt alla håll. För den genomsnittlige 
västerlänningen har storleken uppskattats till 70 cm framåt, 60 cm åt sidorna och 40 cm bakåt, 
men de kulturella och individuella variationerna kan vara stora. När detta område invaderas 
av någon kan vår hjärnstruktur amygdala reagera med obehag och rädsla.  I  vissa situationer 
när vi måste trängas i bussar, i hissar, i väntrum etc, kan vi finna oss i detta, men kan vi hålla 
större avstånd så gör vi det. Lägg märke till hur människor slår sig ner i bussar, väntrum etc., 
när det finns gott om utrymme kvar. Att någon tränger  in i ens personliga rum eller använder 
haptisk kommunikation (tar på den andre) kan tolkas som ett sexuellt närmande utan att så 
behöver vara fallet för den som tränger sig in. I detta fall kan det vara så  att barnets krav på  
personligt rum växer med åldern och att farmor kanske behandlar barnet som mindre  än det 
är utvecklingspsykologiskt sett. Den stora åldersdifferensen kan förstärka barnets reaktioner 
på haptisk kommunikation från farmor. Barnets amygdala kan reagera med obehag och 
barnets tänkande kan ev. ha gjort några sexuella tolkningar, särskilt som barnet uppvisat 
intresse för  sexuella frågor, vilket även kan anses normalt och något som vår kultur driver på. 
Känslor av obehag kan försämra kognitivt fungerande, t ex tolkning av vad som sker mellan 
personer. Sexuellt övertolkning kan förekomma. Ett belysande exempel finns på annat ställe i 
förundersökningsmaterialet när barnets mamma nämner att barnet tolkat en filmsekvens där 
en man böjer sig över en kvinna som sexuell – enligt mamma en felaktig tolkning.  

sid 222 

Här dominerar förhörsledaren stort (barnet 23 ord, förhörsledaren 148 ord). Ett problem med 
dialogen på sidan är att det inte tydligt utsägs vad som avses med ordet ”det”/”det här” som 
återkommer ett halvdussin gånger och i förhörsledarens uttalanden varje gång. Det kan 
noteras följande sekvens: 

FL: Var brukkar det h…om vi tänker vad som brukar, var brukar det ha vart innan då, vad har 
ni gjort innan? 

H: Inget. 

Förhörsledaren säger med hänvisning till vad barnet tidigare sagt att det är när ni går och 
lägger er och ska sova. Att en omsorgsperson fysiskt berör ett barn i samband med 
sänggående torde vara ofta förekommande.  

FL: Och va…vad händer efter farmor har klappat på dig?  

H: Inget mer. 

Först här kommer betydelsen av ordet ”det” i föregående dialog och det är märk väl 
förhörsledaren, inte barnet, som uttalar betydelsen ”klappat”. 
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Att barnet inte uppfattar något sammanhang före  och efter framgår av barnets svar och kan 
tyda på att detta är något som barnet inte har minnesbilder av men kan ha lärt sig säga eller 
fått uppmärksamhet för att säga, t ex av mormor. 

sid 223 

Även här dominerar förhörsledaren (barnet 52 ord, förhörsledaren 128 ord). 

Sist på föregående sida frågar förhörsledaren efter det att förhörsledaren  påstått att farmor 
klappat barnet följande. 

FL: Inget mer. Och hur känns det  i dig då? 

På sid 223 kommer svaret ”Att jag vill gå och  duscha”. 

Det frågas  inte  och anges inte varför. Det klargörs inte när barnet brukar duscha. Svaret kan t 
ex vara påverkat av huruvida barnet fått duscha så ofta det velat. I den mån barnet skulle 
konstruera uppgifter så är duschande lätt att komma att tänka på. Enligt uppgifter i förhör med 
mormor anser hon dock att barnet behöver  duscha och mormor duschar barnet. Detta kan 
vara en önskan som farmor kanske inte orkat svara upp mot som dyker upp i svaret.  

Förhörsledaren nämner att barnet skrivit ”äckligt” på ett papper och frågar ”Vad menade du 
med det?” Svaret blir att ”Jag tycker inte om, jag tycker det bara är äckligt.” Någon 
upplysning om mer precist vad som är äckligt ges inte. Om det gäller beröring från farmor, så 
kan sådan mycket  väl kännas äcklig utan att ha sexuell innebörd för farmor och behöver inte 
ha sexuell innebörd för barnet heller. Det kan nämnas att en aspekt av åldrande är att det 
förekommer att yngre upplever äldre personer som äckliga. Kanske har barnet  här bara 
övertagit ett kulturellt fenomen? Eller kan barnet ha fastnat i en verbal upprepning av ett visst 
ord – ett förekommande fenomen inom språkutvecklingen hos barn (Eckervald, 1995). 

Förhörsledaren försöker få utrett vad barnet menar med ”snippa” längst ner på sidan. Sista 
replikerna är följande: 

FL: Du sade ju att  hon klia sig på snippan.  (På sid 220 var det  förhörsledaren själv som sade 
detta, inte barnet. Det saknas belägg för att barnet dessförinnan sagt det – t ex kan detta vara 
en tolkning eller missuppfattning  av förhörsledaren.) 

H: Mm.  

FL: Och då undrar jag, undrar jag  vad du menar med  vad snippan är. 

 Ett intressant svar kommer högst på sid 224. 

sid 224 

Även denna sida domineras av förhörsledaren (barnet 77 ord, förhörsledaren 163).  

Det visar sig att frågan om snippans position på kroppen inte var så enkel. Motevidens 
uppkommer. 
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H: Kan, det kan vara typ här eller här eller här. Jag sä…hur ska  j ag, hur ska jag se det? Alltså 
hon tar i pyjamasen. (Det verkar som barnet inte sett och inte kan peka ut  positionen.)  

FL: Hon tar i pyjamasen. (en korrekt återgivning av barnet, jfr felaktigt bakåtreferat nedan) 

H: Ja. 

FL:  Men jag tänker kan det vara här uppe? Eller här nere? Hur vet du att det är på snippan 
hon tar sig? (multipelfråga som inleds med ledande två-valsfråga – vid muntlig sådan brukar 
barn välja sist presenterade alternativet som ligger lättast tillgängligt i arbetsminnet, sådana 
frågor skall inte förekomma)) 

H: Ja för att jag  ser  ju det själv. (svarar bara på sista  frågan i multipelfrågan) 

FL: Okej och vad är det du ser? 

H: A… (inget svar) 

FL: Du sade att hon stoppade handen i pyjamasen. 

Här kommer ett ledande och klart felaktigt bakåtreferat. Barnet har inte sagt något om att 
”stoppa handen i pyjamasen” utan sa ”tar i pyjamasen”, vilket är vagt och har flera betydelser. 

H: …hon brukar inte ha pyjamas på sig. 

FL: Nej. 

H: …hon håller  på oh jobbar på  sängen då då tar hon typ i i byxorna.  

FL: Okej, okej, men ungefär där har du, gör ett kryss där då så att jag ser, nu gjorde du så litet 
så det syns inte.  Så där och om om det här var du, nu har ju du redan visat men då visade ju 
du att det var här ungefär.  

Som ovedersägligt framgår urartar förhörstekniken till ordergivning och motargumentation 
och påverkan av barnet att ändra sitt svar. (”gör ett kryss där”,  ”då visade ju du”,) Om barnet 
gör ett kryss som inte syns  så är det en del av svaret, t ex kan det vara  en metakommunikativ 
signal att svaret är påhittat. Vad som beskrivs här är ansatser till förfalskning av 
förhörsmaterial. Detta gäller även felaktiga bakåtreferat som aldrig skall förekomma i 
förhörsdialoger med barn. Det vi ser här inger mycket allvarliga källkritiska misstankar om 
hur det kan ha gått till i förhörsmomentet utan inspelning. 

Sekvensen ovan fortsätter på följande sätt. 

H: Mm. 

FL: Som hon klappade på dig. … (ledande bakåtreferat) 

H: Hon klappa inte på mig där men det var hon som kliade sig där.  (barnet korrigerar 
förhörsledaren) 
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FL: Ja men  här, du sade på…ja hon kliar sig där.  

H: Mm. 

FL: Men på, du berättade att (ohörbart) var på magen och på armen och. 

H: Ska jag visa på vilka ställen? (ej noterat i utskrift om och var barnet visar) 

FL: Ja gör det, Mm, säger hon någonting när hon gör det här? (ledande) 

H: God natt, mm. 

FL: God natt, mm. 

H: Och sov nu.  

Att klappa ett barn och säga god natt och sov nu låter som ordinärt familjeliv.  Det tillhör det 
ordinära att inte alla i en familj är förtjusta i allt som  görs och sägs. Frågan är om det fanns 
något mer i detta. Att ordinära fenomen kan ges sexuella tolkningar visade Freud vägen för i 
sin klassiska bok  ”Drömtydning” (1900) och idén har nått avsevärd spridning. Det som 
anförs här från barnet är påverkat av och kan det förmodas delvis omtolkat av mormor och av 
förhörsledaren. Det har även framkommit i tidigare förhörsuppgifter att barnet kunnat få 
sexuell inspiration av TV-tittande med flera medier.  

sid 225 

Förhörsledaren frågar barnet hur det känns efter att det berättat och frågar ”var det det här 
som du  hade berätta för mormor?” Svaret blir ”ja”. Ett anmärkningsvärt uttalande kort efter 
detta är följande. 

H: Ja. Och sedan och sedan när jag hade sagt det, det var det mormor sade.  

Har mormor tolkat eller talat om för barnet vad det skall säga? (”det var det mormor sade”) 
Förhörsledaren följer inte upp ”vad mormor sade” genom att fråga om det. Det undviks alltså 
av förhörsledaren att få detta mycket viktiga uttalande klargjort (ensidigt bekräftelsesökande 
bedrivs av förhörsledaren). Det kan vara så att mormor förklarat för barnet vad något 
handlade om eller vad  barnet hade att säga och kanske utan att barnet fullt begrep vad som 
menades. Det kan även vara så att mormor hittat på det barnet av mormor påstods anklaga 
farmor för. Ur källkritisk synvinkel faller förundersökningen i  och med att detta allvarliga 
uttalande av barnet inte klargörs och uttalandet uppenbart antyder att mormor är källa till 
barnets uttalanden om farmor. Barnet kan i syfte att få bo hos sin älskade mormor ha påtagit 
sig att vidareföra mormors uttalande/anklagelse gentemot farmor i det fjärde polisförhöret, 
men med metabudskap om sanningshalten typ att undvika inspelning och åhörare. .  

I stället efterfrågar förhörsledaren ”något annat som du vill berätta för mig som är viktigt att 
jag vet”. De sista  sex orden i denna formulering är olämpliga (barnet skall inte avgöra om 
något är viktigt), vilket tycks visa sig i den följande sekvensen, när   barnet självt verkar 
bedöma viktigheten hos något det tänkt på. Svaret blir ”Nej”.  När förhörsledaren kommer in 
med ”Men berätta ändå” så motsäger förhörsledaren sitt eget tidigare uttalande.  
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s 226 

Här fortsätter förhörsledaren söka pressa fram det barnet tänkt säga. Barnet säger sig tillåta 
minst en och max tre frågor och erbjuds att rita.  

Efter en paus fortsätter förhörsledaren pressa efter något som barnet inte tycker är viktigt att 
berätta. 

sid 227 

När barnet erbjuds ta berättandet i  det andra rummet blir svaret ”Nej verkligen inte”. Barnet 
för in G (familjehemsmamman) i ett svar. Vad barnet menar  med  svaret ”Inte ens (ohörbart) 
till G” är oklart, då det efteråt säger sig ha berättat för G. 

En anmärkningsvärd sekvens är följande. 

FL: Nehä. Har ni pratat om det du och G? 

H:  Ja. 

FL: Att du skulle berätta det här. 

H: Mm 

Sekvensen klargör att G kan finnas med som påverkande faktor kring vad barnet berättat eller 
kan berätta. Till exempel kan G påverka någon eller några utsagor eller söka agera utredande. 
Detta klarläggs inte.   

Längst ner på sidan återkommer i ledande bakåtreferat förhörsledaren till äcklighetstemat. Det 
är inte en förhörsledares uppgift att agera hjälpminne och stabilisera uppgifter i förhör.  

FL: Okej mm. För för du berättade ju för mig att du att det känns äckligt, finns det någon 
annan gång som du har känt dig äcklig när någon har gjort  något? 

sid 228 

H: Nej det känns bara att allting är äckligt.  (ingen precisering; vad är äckligt?) 

--- 

FL: Okej. Men du har berättat om det här med farmor men finns det någonting annat som är 
äckligt på det sättet? (ledande bakåtreferat) 

H: Nej.  

FL: För nu nu kan jag ha fel men jag har… för det  var någon som berätta för mig att du hade 
någon gång sagt att någon sugit på någonting.  (matar in osäker uppgift, ledande bakåtreferat, 
utredare skall inte agera  hjälpminne och stabilisera uppgifter – det är av stort intresse om en 
förhörds uppgifter inte är stabila) 

H: Nej. (motevidens) 
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Kort efter reagerar H med en motfråga. 

H: Sugit på vad? (motevidens) 

FL: Det vet jag inte riktigt. 

H: Va? Det var konstigt. (motevidens) 

FL: Ja, Har farmor sugit på någonting framför  dig? (ledande, suggererande) 

H: Nej. (motevidens) 

De motevidens som här noterats talar emot/falsifierar den tredje åtalspunktens sakpåstående. 

--- 

FL: Har du någonting annat som du vill berätta för mig? 

H: Nej. (motevidens) 

Längst  ner på sidan förklarar förhörsledaren att hon tror att de är  klara. 

sid 229- - 233 

Ett längre samtal, vars  innehåll inte bedöms som relevant här sker mellan barnet och 
förhörsledaren. Barnet får uppmärksamhet för annat.  

Det anges inte på slutet när förhöret avslutas. Det framgår inte vem som skrivit ut förhöret 
mer än med initialer. Det framgår  inte att utskriften skulle vara kontrollerad av 
förhörsledaren. Det kan förekomma utskriftsfel i förhörsutskrifter. Källkritiskt sett är enbart 
på den sakliga grunden dialogutskriften inte sakligt godtagbar. Som framgått kan någon 
enstaka formulering få stor betydelse. Tillkommer övriga felkällor och validitetshot.  

Jag övergår nu till att granska en del övrigt utredningsmaterial och börjar med PM över det 
icke inspelade avsnittet i det fjärde polisförhöret. 

 

PM – Förhör med H i ”väntrummet” 2012-12-17, kl. 16:26 

Detta PM finns på sid 73 FU och avser såvitt jag förstår muntliga uppgifter som inte spelats in 
i en fas av polisförhör nr 4 kl. 10:34-11:31. Det står inte hur uppgifterna tillkommit. 
Tidsuppgiften 16:26 betyder möjligen att det är då som texten levererats. Mellan förhörets 
muntliga fas och avlämnandet av uppgifterna har då förflutit mer än 5 timmar med de 
minnesmässiga svårigheter detta kan innebära. Det är här frågan om samtalsminnen (sårbara 
episodminnen) som är underkastade bortfall, förändringar (med eller utan ändrad betydelse) 
och tillägg av sådant som inte sagts. Det är tydligt att endast  två korta uttalanden har givits 
citat-status av förhörsledaren (nämligen de vaga uttrycken ”lite överallt”, ”det är  lite olika”). 
Resten av texten har referat-status, då inga citat-tecken förekommer. Rimligen bör några ord 
till ha uttalats av barnet, men inte försetts med citat-tecken. Huruvida anteckningar förts av 



50 
 

förhörsledaren under detta  väntrumsförhör framgår inte och anteckningar som sedan 
redigeras innehåller även de fel (Edvardsson, 2002; Gunnarsson & Kolterjahn,1997; 
McPehrson, 1997).  Det framgår indikationer på att förhörsledaren ställt frågor och uttalat 
påståenden.  

”Jag frågar…” (6 st) 

”jag säger till barnet” (1 st) 

”Jag ber barnet förklara” (1 st) 

Förutsättande, ledande etc. frågor, ordergivning, påståenden och bakåtreferat kan ha 
förekommit. Här finns inte möjlighet att kontrollera  mot någon utskrift.  Det är  dock ett 
rimligt antagande att förhörsledarens både före och efter detta förhörsmoment uppvisade fel i 
frågeteknik inte upphör när ett förhör inte spelas in utan skulle snarare kunna öka, när det står 
klart att ingen kan kontrollera vad som sägs eller sker.  

Barnet ritar en teckning, som inte är bifogad vad jag kan uppfatta. Ritande kan underlätta 
samtal  och leda till relevanta uppgifter, men det kan  också stimulera fantasi och leda till 
sådant som inte hänt eller inte är fallet.  

Enligt referatet uttalas följande. 

”Ordet snippa säger han är ett äckligt ord så det vill han inte höra eller säga.” 

Vad barnet menar att snippa är för något framgår  inte här. Det framgår inte heller vad barnet 
menar med uttrycket ”kliar sig på  snippan” och huruvida beteendet upprepats och hur länge 
det pågått och hur många gånger det inträffat. Det skulle kunna vara frågan om något 
tillfälligt beteende typ rätta till ett klädesplagg som barnet feltolkat. Det framgår t.ex. inte om 
barnet uppfattat att kliandet skett utanpå kläderna eller utan klädesplagg emellan. Inte heller 
blir klargjort  i vilka andra sammanhang som barnet stött på ordet snippa eller sett  någon göra 
något med anknytning till snippa. En möjlighet är att mormor använt ordet ”snippa” och 
uttrycket ”kliar sig på snippan” i ett samtal med barnet om farmor.  Det verkar i detta förhör 
och  kompletterande förhör inte ha ställts några frågor i sådan riktning (ensidig 
förhörsstrategi). Varken mormor eller barnet har tillfrågats om mormor använt dessa ord och 
uttryck. 

Det  kan här även vara befogat att hänvisa till ett av filosofen Wittgensteins begrepp, 
nämligen ”språkspel” (se t ex Ohlsson, 2013; Wittgenstein, 1992). Ett begrepps eller ords 
betydelse kan skifta med  vilket språkspel det ingår i. Ingen enskild användning kan utnämnas 
till den enda riktiga utan begrepp, ord och uttryck kan användas i varierande betydelser i ett 
stort antal situationer, sammanhang  och syften. Ett barns språkspel kring vissa ord behöver 
inte överensstämma med en utredares och  barnet kan ha ett helt annat syfte med  sitt 
uttalande än vad utredaren tänker att det skall vara, t.ex. att chockera eller manipulera den 
vuxne.  
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Det bör betonas att under detta icke-inspelade förhör är barnet under  förväntanstryck och 
press att prestera uttalanden kring farmor. De uttalanden som sker uppkommer interaktivt (i 
samspelet) och är inte rena från påverkan. Kritiskt prövande frågor finns inte refererade och 
andra tolkningshypoteser än anmälningshypotesen ges föga möjlighet att framträda när det 
ensidigt söks bekräftelse på anmälningshypotesen. Såvitt framgår har ingen advokat för den 
misstänkta givits möjlighet att ställa prövande frågor till barnet via förhörsledaren.  

Det kan vara lämpligt att påpeka att vad gäller åtalspunkterna 2 respektive 3 så finns inget i 
denna  redogörelse som gäller att visa filmer eller att suga på sexleksaker. Vad gäller 
uttalanden i riktning mot den första åtalspunkten så är det oklart vad barnets uttalanden 
betyder. Flera tolkningsmöjligheter finns för den här mycket tunna och oklara informationen. 
En möjlighet är som påpekats att barnet söker återge något mormor har sagt. Detta sakläge 
kring åtalspunkterna kvarstår som framgått även efter kompletterande inspelat förhör med 
dialogutskrift. Det kan anmärkas att ordet ”onanera” inte är något som barnet enligt materialet 
skulle ha uttalat utan det torde vara en vuxens tolkning av barnets uttalanden.  

Frågan är om barnet kan avgöra om något beteende är onani eller inte. Det framgår inte av 
materialet att barnet skulle känna till begreppet ”onani”. Uttrycket ”klia sig” behöver inte 
tolkas som onani. Det finns inte heller något  om ”samtidigt” (krama eller ta på målsäganden) 
i barnets uppgifter och detta verkar vara en tolkning. Det kan även anmärkas att ”krama” 
respektive ”ta på” tillhör ordinärt familjeliv. Sakinnehållet i den första åtalspunkten kan 
bedömas tvivelaktigt och i vart fall finns möjlighet till flera olika tolkningar. Det bör beaktas 
att barnet på sid 225 uttalar ”det var det mormor sade” i tid nära efter PM-redovisat förhör och 
uppföljande inspelat förhör sid 220-224. Det är t ex möjligt att mormor kan ha frågat om 
farmor kliar sig på snippan och/eller tar på H. Jag har inte funnit att  frågor skulle ha ställts till 
barnet om så kan ha skett och inget tyder på att mormor fått kontrollfrågor om hon t ex ställt 
ledande frågor om farmor till H. Fallets nyckel kan vara ”det mormor sade” och den nyckeln 
har inte vridits och vänts på i utredningsarbetet då det bedrivits som ensidigt strävande efter 
evidens mot farmor.  

 

Polisförhör med  barnets lärare MS 2012-12-11 och frågan om ADHD-beteenden 

sid 253-254 

Enligt läraren ”pratar H mycket om mormor”., ”vill träffa sin mormor”, dvs. den psykologiska 
bindningen till mormor bekräftas även i denna bedömning. 

Läraren gör ett antal bedömningar kring H:s beteende i skolan. 

- har alltid haft svårt att komma till ro 

- svårt att koncentrera sig i klassrummet 

- gillar att rita men har svårt för det  övriga skolarbetet 

- när det ställs krav på honom  så blir  han stökig 



52 
 

- har svårt att sitta still 

- det stör de andra barnen 

- fostermamman kan få honom lugn per telefon 

- målade en kompis med flit 

- slog penseln på en flicka 

- det tog ca 50 minuter att få H lugn 

- bankar sitt huvud i väggen och i dörrar i skolan 

- springer allt vad han kan rätt in i en dörr 

- det är väldigt störande 

- fungerade inte i skolan 

- var väldigt stökig 

- han hamnar i slagsmål och slår andra barn om de inte gör som han vill 

 

Vad läraren här beskriver är en rätt massiv uppsättning av beteenden som förekommer  i 
samband med s k ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dvs. en störning, mest 
förekommande hos pojkar (några få procent) innebärande uppmärksamhetsstörning och 
överrörlighet. En del liknande uppgifter finns i socialtjänstens polisanmälan.  

Jag vet inte om H blivit utredd för detta neuropsykologiska syndrom. Om inte bör han utredas 
med det snaraste och få kompetent hjälp. Psykiatriprofessorn Ottosson (2000) talar i sin 
lärobok för läkare om ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet vid ADHD. (sid  
548).  

”Ouppmärksamheten visar sig genom slarvfel i skolarbete eller yrkesliv, misslyckande  i att 
genomföra arbetsuppgifter, undvikande av aktiviteter som kräver mental uthållighet och 
distraktion av yttre stimuli. Hyperaktiviteten tar sig uttryck i mycket prat, svårigheter att hålla 
kroppen stilla och känsla av rastlöshet. Impulsiviteten visar sig i otålighet, svårighet att vänta 
på sin tur och inhopp i andras samtal eller aktiviteter.”(sid 548) 

För utförligare beskrivning med diagnoskriterier se DSM IV-manualen (1994). Under  
kriteriegruppen ”impulsivity” anges där tre varianter av verbal impulsivitet. Observera att 
Ottosson talar om ”mycket prat” i sin beskrivning. 

Det är inte svårt att tänka sig att ett verbalt  impulsivt, pratigt barn  kan råka säga både det ena 
och det andra, om farmor eller om andra utan att då hinna tänka sig för. 
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Läraren uppger att ”Han pratar mycket prutt och bajs”. Observera ordet ”mycket”. Detta 
pratbeteende är  inte så långt ifrån att t.ex. prata om ”äckligt” eller ”snippa” – möjligen för att 
få uppmärksamhet på ett lite annat sätt än genom ”prutt och bajs”.  Att ett barn under någon 
period upprepar något ord eller fras kan bedömas som ett normalt utvecklingspsykologiskt 
fenomen (se Eckervald, 1995). 

Det konstateras att ”Läraren har inte märkt något sexualiserat beteende hos H.” I 
socialtjänstens polisanmälan finns som motsägelse uppgiften från skolan våren 2012  att 
”Lärarna uppfattar att hans språkbruk är till stor del av sexuell karaktär.” Observera uttrycket 
”till stor del”. Om H har tillgång till en sådan språklig repertoar kan den spilla över även på 
farmor, och även om den inte också skulle ha kommit den här  hörda  läraren, med erfarenhet 
av H från augusti 2013, till del. Ingen tidigare lärare har hörts i förundersökningen, vilket 
hade varit befogat och särskilt då åtalspunkterna omfattar en period av fyra år.  

 

Polisförhör med barnets mamma 2012-10-22 

sid 238-240 

Först kan det finnas anledning till några påpekanden kring den här typen av material (detta 
gäller även tidigare kommenterat likartat material. I referatet förekommer en  hel del uppgifter 
av hörsägentyp. Mamman återger vad mormor påstås ha sagt att barnet sagt  och gjort samt 
återger vad barnet skall ha sagt till henne. Man kan här tala om utsagegenerationer. Barnets 
utsaga blir då den första utsagegenerationen, mormors försök till återgivning blir den andra 
utsagegenerationen, mammas försök till återgivning blir den tredje och polisutredarens referat 
blir den fjärde utsagegenerationen och referat av denna blir en femte utsagegeneration. Som 
många experiment visat sker bortfall, förändringar och tillägg av sådant material vid 
överföringarna. Det kan finnas fel redan i den första utsagegenerationen och vid varje 
överföring kan allvarliga fel uppkomma på grund av t.ex. förväntan, förhandsuppfattning, 
otydligt uttalande, missuppfattning, bortfall, minnesfel, felaktiga tillägg m.fl. grunder. 
Experiment med överföring av berättelser mellan flera personer i följd beskrivs av 
minnesforskningspionjären professor Elmgren (1957) och jag har under ett tiotal år låtit 
studerande på psykologlinjen vid Örebro universitet utföra sådana experiment som 
obligatorisk grupplaboration med 4 eller 5 deltagare. Det ständigt förekommande resultatet är 
att det uppstår stora bortfall och en hel del fel  och inte sällan mycket allvarliga fel i en 
överförd historia. Mycket faller bort vid den första överföringen.  

Det är från minnespsykologisk forskning känt att vi har svårt att minnas uttalanden ordagrant 
och i synnerhet längre uttalanden och efter lång  tid (inte omedelbart efter). Till exempel 
rapporteras (Wanner, 1974) att vi inte kan minnas meningar med mer  än 20 ord omedelbart 
efter vi fått höra dem och i praktiken klarar vi ofta inte  att återge mer än några få ord. Vi 
glömmer (det faller ur arbetsminnet) eller kodar om sådant som sagts till teman, av vilka vi 
kan behålla några få. Fel och missvisning kan  uppkomma vid vår tolkning och omkodning av 
vad som sagts och dessa fel kan ibland bli mycket stora. Det kan räcka med att tappa bort eller 
lägga till ett ord för att få ett stort fel i en återgivning. I referaten förekommer mycket 
episodminnen, vilka till skillnad från s k semantiska minnen (principer, regler, fakta) är 
mycket sårbara och mycket bortfaller och senare sammanblandningar och felaktiga 
rekonstruktioner kan göras.  Ett exempel kan vara de försök med återgivning av vittneseden 
(22 ord inkl. ett namn) som jag genomfört som obligatorisk laboration med sådär 4-500 
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studerande på psykologlinje. Uppgiften har varit att skriva ner vittneseden omedelbart efter att 
jag läst upp den i sin helhet. Sedan har alla fått jämföra vad de skrivit med  utdelat facit.  
Endast en kursdeltagare har under alla år sagt sig ha skrivit ner helt  rätt. I praktiken så vet 
våra domare om detta och delar upp vittneseden i 5-6 bitar, vilka ett vittne får återge en  i 
taget – ändå kan något fel uppkomma ibland. I en avhandling (Jönsson, 1988) om 
sammanfattningsprotokoll av polisförhör har framkommit att mycket som står enligt gjorda 
ljudinspelningar inte har sagts och att den förhörde ändå kan ha godkänt sammanfattningen. 
Vid hundratals laborationsexperiment på socionomutbildningen och psykologutbildningen har 
de studerande två och två fått göra intervjuer på ca 10 minuter  med barn om deras intressen 
och aktiviteter och därefter skriva ner vad som sagts, vilket de sedan fått jämföra med 
dialogutskrifter av ljudinspelningar av samtalen. Mer eller mindre av bortfall, förändringar 
och felaktiga tillägg har då tillhört resultatet.  

Återgivningar av vad som sagts  i samtal är behäftade med avsevärda felrisker och skall inte 
ges status av fakta. Dessutom kan ett referat/citat av vad som sagts i samtal inte bli korrekt 
ens vid perfekt återgivning om det var felaktigt uttalande av  källan. 

Det mamman påstår att mormor skall  ha sagt att barnet sagt lägger jag här  mycket  åt sidan i 
dess egenskap av det mest osäkra (fler muntliga överföringar) hörsägen-materialet.   

 Av moderns uppgifter framgår att en vårdnadstvist började när barnet var mellan 6 månader 
och ett år gammalt. 

En vad gäller uppkomstbetingelser för barnets uttalanden mycket viktig iakttagelse är att 
mamma i polisförhör den 22 okt 2012 skall ha uppgett följande: 

”H har aldrig sagt något till mamma om farmor och snippan” 

Detta är därmed ett samtalsämne som så långt i tid uppkommit mellan barnet  och mormor. 
Frågan är hur det uppkommit där, när det inte förekommit med mamma? Har mormor haft 
förväntningar, gett suggestioner, ställt frågor etc. Denna upplysning bör jämföras med barnets 
uttalande sid 225 om ”det var det mormor sade”. 

Enligt mamman har barnet för cirka 6 månader till ett år sedan talat mycket om ”att sexa” och 
skall ha försökt jucka mot lillasyster.  Detta berättade H:s mamma för sin mamma. Mormor 
kan därmed ha blivit mer observant på  att iaktta och som sexuella tolka beteenden hos  
barnet. Man kan tala om sensibilisering (göras mer känslig)  av mormor.  

Ett mycket belysande exempel relevant för bedömning av barnets lämnade uppgifter är 
följande. 

”I söndags, 20:e oktober, så pratade mamma med H i telefonen. H sa då ”mamma, de sexar på 
TV!” Hon frågade på vilken kanal och satte på samma kanal, hon såg då att det var en man 
som var böjd över en kvinna men det var inget sexuellt i situationen. Mamma sa ”nej, han 
böjer sig bara” men H stod på sig och sa att de ”sexade”.” 

Denna händelse visar hur H har en annan tolkning och språkanvändning än sin mamma när 
det gäller om ett beteende kan tolkas som sexuellt. Detta skulle kunna vara fallet även på 
andra ställen i materialet, men inte tydligt framgå.  

Det framgår att mamman upplevt att farmor varit elakt mot henne. (konfliktevidens) 

Det framgår att H fått utbrott och tagit strypgrepp på mormor i landet A.  
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Enligt  mamma skall H i landet A   ha sagt att han vill flytta hem till henne och att han inte  
längre vill bo hos farmor. Mamma skall då ha frågat ”har farmor gjort dig illa?” H skall ha 
sagt att farmor dragit honom i håret en gång.  Mamma skall ha frågat ”Har hon gjort illa dig 
någon mer gång?” H skall då ha sagt ”nej, bara en gång.” Vad mamma säger sig ha sagt här är 
värt att notera. Det är frågan om två stycken ledande frågor på temat att farmor gjort barnet 
illa. Fler ledande frågor kan ha ställts men drabbats av minnesbortfall, vilket är vanligt för 
frågor man själv ställer.  

Enligt modern hade H på kvällen efter det första polisförhöret gjort ett uttalande (det saknas 
märk väl citat-tecken för uttalandet i referattexten, så  återgivningen kan redan på den grunden 
anses som ungefärlig. I den återgivna formen har uttalandet 18 ord, dvs. det kan svårligen 
återges ordagrant ens omedelbart efter det  uttalats. Det kan vara en sammanfattande tolkning 
eller redigering av några yttranden av H som kodats in i minnet. 

”Vet ni vad? farmor suger på sina fingrar/händer och stoppar de i sin snippa och kramar mig” 
(inga citat-tecken i protokolltexten) 

Enligt modern skall H ha sagt att han inte berättat det för polisen och ha angivet som skäl att 

”Jag vill inte att farmor ska få veta att jag berättat det”. (inga citat-tecken i protokolltexten) 

Det kan anmärkas att detta skäl kan föreligga oavsett om uttalandet om vad farmor gjort är 
sant eller felaktigt. Uttalandet om farmor kan, frånsett att det kan  vara i någon mening sant, 
även tänkas vara  ett svar på mormors och/eller mammas förväntningar kring vad farmor gjort 
med barnet eller en strategi från H att få byta sitt boende till eller hålla sig väl med mamma 
eller mormor eller tillhandahålla argument i konflikten mellan farmor och mamma.  

Som framgått ligger referaten av H:s påstådda uttalanden här på hörsägen-nivå.  

  

Polisförhör med mormor 2012-10-22, 2012-11-11, 2012-11-27 

Även i de tre förhörsprotokollen med mormor finns en mängd hörsägen-material och tidigare 
kommentarer från min sida gäller  även för detta. Felens omfattning och art är okänd. Vissa 
anmärkningar kan göras kring materialet. 

sid 241 

Mormor tillfrågas vad det är som H berättat för henne. Det nämns inte att mormor i förhör 
skulle ha fått redogöra för vad hon sagt till H och sagt om farmor i här aktuella frågor. 

Mormor uppger att H ”tar på sin snopp hela tiden och har gjort det under längre tid”. H skall 
även ha gjort ”andra saker som anspelar på sex”. (inga citat-tecken i protokollet). Om H 
mycket ”tar på sin snopp”, så kan det mentalt ligga nära  tillhands (ett s k mentalt schema; se t 
ex Reisberg, 2013) för honom att farmor kan på motsvarande sätt ta på sin snippa och idén 
kan uttalas utan att beteendet faktiskt inträffat.  

Incident med ledstången i en pendeltågvagn tas  upp av mormor. Denna behöver inte ha 
sexuell innebörd för H även om mormor tolkar den så. H har i polisförhör uppgett program på 
sin mammas TV som inspiration. Exemplet som verkar anföras mot farmor visar att det kan 
finnas andra uppkomstbetingelser än farmors inverkan och det kan gälla även andra 
beteenden. Intressant ur uppkomstsynvinkel är även det följande. 
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sid 242 

Det framgår tydligt  och upprepat att mormor ställt frågor till H och uttalat påståenden till H.  
Det som återges är rimligen bara en del av det som sagts  både av mormor och av H. 
(samtalsminnen ger stora bortfall av sådant som sagts) Ett par belysande frågor från mormor 
är följande. 

Mormor: Varför tar du dig på snoppen hela tiden? Var har du sett det?  

Den första frågan inrymmer fabulering, då H säkerligen inte tar på snoppen hela tiden. Den 
andra frågan är  förutsättande att H skulle ha sett det.  Han kan ha hittat på detta utan förebild. 
Det påstås även av mormor att hon sagt att ”Jag tycker du ska säga till farmor att sluta”. Vad 
mer  kan mormor ha sagt om farmor? 

Mormor säger åt H att inte springa omkring  och dra i snoppen. ”Ju mer  hon säger  åt honom 
ju roligare tycker han det är.”  Det kan vara annat i de sexuella frågorna som är roligt i detta 
fall utan att det tydligt framgått, t ex att provocera vuxna med sexuella uttalanden.  

I protokollet finns en uppgift med citat-tecken kring vad H skall ha sagt (en mening med 17 
ord, som inte är möjlig att efter viss tid minnas ordagrant). 

”Farmor tar saliv på sina fingrar och stoppar handen i  snippan samtidigt som hon klappar på 
mig” 

Saliven finns  inte omnämnd i polisförhör med H. Det finns inga uttalanden om ”äckligt” i 
mormors referat av vad H sagt, men det fanns i polisförhör. H skall här ha berättat utan att 
tycka det är pinsamt. Mormor säger att H visat genom att sätta ihop fingrarna. Frågan är vad 
och hur han visat, om han visat. Det kan röra sig om en tolkning från mormors sida och 
kanske  i efterhand. Mormor verkar eftersträva att få med sexuellt material och koppla farmor 
till det. Barnets uttalande kan ha någon av tidigare angivna grunder såsom förväntanstryck, att 
vilja hålla sig väl med mormor osv.  

De beskrivs att mormor uppfattat en  ”juckrörelse” hos H och frågat varför  han gjort sådär? H 
skall ha svarat att han sett det  på en sajt.  

Enligt mormor skall H ha för henne två gånger berättat att farmor suger på en ”sak/något” 
som ser ut som en snopp. Det kan anmärkas att en ”sak” eller ”något” en person suger på inte 
behöver vara en sexleksak. Att det skulle se ut som en snopp kan vara barnets tolkning. Detta 
är ett uttalande på hörsägen-nivå. Uppgiften utgör sakpåstående i den tredje åtalspunkten och 
förnekas av H i det fjärde polisförhöret. (sid 228).  

FL: Har farmor sugit på någonting framför dig? (ledande frågor före och även denna fråga är 
ledande) 

H: Nej. (motsvar till ledande fråga) 

Ställd inför ledande frågor (sid 228)  förnekar H att farmor sugit på någonting framför honom. 
(detta är den tredje åtalspunktens sakinnehåll som förnekas).  Detta kan innebära bland annat 
att mormor  missuppfattat, minns fel, ställt ledande fråga som hon tyckt sig få instämmande 
på eller något annat förlopp. Är denna uppgift från mormor om vad H sagt fel, så kan fler 
uppgifter vara felaktiga. Det kan även vara så att H sagt detta  om farmors sugande trots att 
han aldrig  sett det och sedan i avsaknad av minnesbild glömt bort sitt yttrande och därför 
säger nej. Även denna  möjlighet får konsekvenser för hur kritiskt man bör bedöma materialet 
i förhören med mormor. Det står inte rätt till med uppgifterna.  
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Mormor säger att barnet uppvisat samlagsrörelser. Detta är sådant som kan förekomma inom 
ett barns psykosexuella utveckling. Det är dock möjligt att en ADHD-problematik kan ha en 
förstärkande effekt även på uppvisande av olika sexuellt inriktade beteenden. 

sid 243 

Mormor uppger att H är ”vild”, ”slåss” och säger ”fula ord” (obs inga citat-tecken i 
protokollet, kan vara förhörsledarens sammanfattande ord). Detta stämmer väl med de tecken 
på ADHD som den förhörda läraren beskrivit. 

Mormor har uppfattat H som ”väldigt smutsig” (inga citat-tecken i protokollet). Mormor får 
duscha honom, när han är hos henne. Detta kan belysa att H i  polisförhör använt ordet 
”äckligt”. Detta skulle kunna ha med att han inte känner sig fräsch att göra. Mormor nämner 
även att det förekommer att H kissar på sig  och att han har blöja ibland. Även detta är något 
som kan kännas äckligt. Det  har ofta påtalats att sängvätning kan förekomma när barn mår 
dåligt  i familjekonflikter (se t.ex. Underwager & Wakefield, 1990).  

Mormor konstaterar att H inte mår bra just nu (22 okt 2012).  Detta kan sammanhänga med 
hela H:s psykosociala situation och  det spänningsfält (konflikt) mellan vuxna han lever i. 
Känslostämningar är även smittsamma (se t ex Hatfield m.fl., 1992 ang. emotionell smitta) 
och det finns i materialet indikationer på att såväl mamma som pappa har mått dåligt under 
lång tid. Vi människor har spegelneuroner (ett slag av nervceller) som gör att  vi  snabbt  och 
automatiskt imiterar andra människor i vår omgivning, t.ex. skratt, ledsenhet (Dimberg m.fl., 
2000).  

sid 244 

Det framgår att barnet har bott hos mormor från den 24/10 tills han den 8/11 flyttade till ett 
jourhem. Detta innebär att H har bott hos anmälaren, som är kritisk till farmor. Kontakten 
med farmor har varit spärrad. Det är inte svårt att tänka sig att uppgifter kan uppstå i en sådan 
konflikt- och förväntanssituation och där det försiggår ett sökande efter evidens att rapportera, 
t ex har frågor ställts och  svar tolkats och minnesbilder konstruerats av vad som sagts  och 
skett.  

Belysande för mormors tolkande är följande uttalande (utan citat-tecken). 

”Mormor säger att hennes tolkning är att pappan onanerar framför sin flickvän”. 

Mormor kan ha gjort lika djärva tolkningar om vad barnets farmor ägnar sig åt och på något 
sätt antytt, frågat eller påstått saker inför barnet. Det är inte säkert mormor minns allt  som 
sagts av henne själv eller föredrar att behålla något för  sig själv.  

sid 245 

Mormor beskriver att H blivit rasande och slagit på henne  och på sin snopp och kissat på sig, 
den kväll han fått veta att han skulle flytta. Detta bekräftar den psykologiska bindningen till 
mormor. 

Mormor vill att H ska få bo hemma hos henne.  Mormor är enligt mormor den enda personen 
han berättat saker för (hur veta?). Även detta pekar på en psykologiskt bindning mellan H och 
mormor. Mormor är mån om H och vill mycket rimligt att han skall få träffa en psykolog. 
Detta är i linje med min bedömning att H snarast bör få en neuropsykologisk utredning. Att H 
skall ha berättat saker för mormor kan innebära att han påverkats att berätta av henne eller 
funnit det lämpligt för att upprätthålla en nära relation. Det behöver inte betyda att sådant som 
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sagts  nödvändigtvis varit sant. Språkets främsta funktion är inte att överföra korrekta 
sakuppgifter utan mer av social art (Gärdenfors, 2000). 

sid 246 

Det framgår att mormor träffat H och sagt till honom  ”att han ska berätta sanningen för 
polisen. Allt det du har berättat för mig ska du berätta för polisen”. (inga citat-tecken i 
protokollet) Mormor verkar här anse att det H sagt till henne är sanningen, vilket inte behöver 
vara fallet och H kan i så fall vara i en svår psykologisk situation.  

Enligt mormor skall H ha sagt ”Tänk om jag inte kan skydda mig.”(inga citat-tecken i 
protokollet).  Mormor tolkar enligt  texten detta som gällande skydd mot farmor.  Här 
föreligger en anmärkningsvärd motsägelse till att H i polisförhör enligt inspelad dialog  varit 
emot att han inte får träffa sin farmor. Om H varit utsatt för obehagligheter av farmor är 
undvikandebeteenden att förvänta enligt etablerad inlärningsteori (se t ex Holland & Skinner, 
1961; Holt m.fl., 2012 ). Undvikande i tanke och/eller beteende kan uppkomma redan efter ett 
enda obehagstillfälle eller övergrepp. I synnerhet det första polisförhöret med H tyder inte på 
undvikande och detta har legat i tid närmast de påstådda övergreppen från farmor.  

Mormor beskriver även att ”H gråter och vill vara med  henne, Hon säger att han måste 
berätta sanningen då. Han vill även vara hos sin mamma.” (inga citat-tecken i protokollet) Här 
framgår (om man skall lita på referatet) att H har en psykologisk bindning till och vill vara 
hos sin mormor och hos sin mamma. Det framgår att mormor pressar H att  ”berätta 
sanningen” enligt hennes bedömning. Det framgår att mormor ställer  i utsikt att H får bo hos 
henne om han berättar sanningen. Detta kan  inte mormor  lova, då  socialtjänsten har ett 
ansvar för hos vem H får bo.  När mormor ställer detta i utsikt återstår det fjärde polisförhöret 
den 17 december, då H väljer att icke inspelat tala om det som enligt mormor skall vara 
sanningen och svara på några uppföljande frågor.  Det är därmed en tolkning  med visst stöd 
att H kan ha stått fast vid några icke-sanna uttalanden inför utsikten att få bo hos mormor.  Att 
det som H skall ha berättat ändrats en del (t ex bortfall av sugande på sexleksak och av att 
slicka på fingrarna) kan peka i samma riktning. Om något enbart sagts och inte inträffat finns 
ingen ursprunglig minnesbild och det faller lättare bort vid erinring, Det står klart att H 
befunnit sig under press av dels mormor och mamma och dels  polisens förhörsledare och 
kanske av andra att berätta det mormor anser vara sanningen, men inte nödvändigtvis är 
barnets sanning eller farmors sanning. 

 

Polisförhör med jourhemsmamman 2012-11-19,  2012-11-21, 2012-11-29 

sid 247 

Vad gäller referat av vad barnet sagt rör vi oss här med  hörsägen från jourhemmet, 

Den nära psykologiska bindningen mellan barnet och dess mormor framgår. Bland annat skall 
barnet ha sagt att hon är den finaste som finns på jorden och att han vill bo hos henne. 

Ett påverkansproblem är den förväntan ett jourhem kan ha genom förhandsinformation från 
socialtjänsten rörande vad barnet sagts ha varit med om och kan tänkas ha att berätta. 
Förhandsinformationen är inte nödvändigtvis korrekt. 

Det framgår av referatet att jourhemsmamman upprepat har ställt frågor till barnet  om  vad 
som hänt. Det tillhör inte ett jourhems uppgifter att ställa sådana frågor och det kan leda till 
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påverkan av barnets utsagor och störning av polisens arbete. Detta är något som socialtjänsten 
bör klargöra när de ger uppdrag. Omsorgsrollen skall inte  blandas ihop med en utredarroll. 
Risk föreligger t ex att ett barn anpassar sig till ledtrådar i frågor och påståenden och i 
svarsreaktioner (t ex gillande/ogillande av vad barnet säger) från jourhemmet och svar kan 
efterhand läras genom t ex förstärkning  i viss riktning och/eller konstrueras för att göra 
jourhemmet nöjt. Sådana svar kan sedan med anspråk på giltighet föras vidare till socialtjänst 
och/eller polis.. Att utreda brott tillhör inte socialtjänstens ansvarsområde eller 
kompetensområde. JO (2010/2011, sid 327) konstaterar: 

”Jag vill rent allmänt framhålla att om en socialnämnd själv börjar utreda brottsmisstankar 
kan de brottsutredande myndigheternas arbete fördröjas och försvåras”. 

Jourhemmet hör till socialtjänstens verksamhet. Vid t ex utfrågande aktivitet i ett jourhem kan 
rättssäkerheten försvagas. Förutsättande, ledande, upprepade, argumenterande, pressande etc.  
frågor kan utan kontroll eller insyn ställas och ställs sannolikt  i mycket större utsträckning än 
av polisutredare. Ett barn kan lära sig att säga saker för att tillgodose den som frågar och 
dokumentation med inspelning sker inte, så hur grova missuppfattningar och minnesfel som 
helst kan anföras som uttalanden från barnet. En annan aspekt är att omsorgsrollen inte skall 
försvagas genom att sammanblandas med utredningsaktivitet. Utfrågning  och press att svara 
kan även få barn att må  dåligt, aktivera ångest etc. 

sid 248 

Här rapporterar jourhemsmamman sitt utredningsarbete (utfrågning av H)  kring snoppbilder 
på barnets Ipad. Resultatet verkar bli att H säger att ”jag visste inte att pappa tagit hans Ipad 
och fotat”. Jag kan inte uppfatta att bilderna skulle ha något med farmor  att göra. 

sid 249 

Här rapporteras ytterligare utredningsarbete. Det anges på två ställen att jourhemsmamman 
frågat, men rimligen har betydligt fler frågor ställts.  

Här finns H:s upprepade uttalande om att farmor brukar ta på sin snippa och sedan klappa på 
honom med samma hand som hon haft i snippan (19 ord, inga citatanspråk genom 
citattecken).  Det kan ha fått förstärkande uppmärksamhet även här och kan vara ett uttalande 
han lärt sig ger vuxen uppmärksamhet och sympati. Det kan påpekas att H i sådana här privata 
eller av socialtjänsten påbjudna sammanhang inte fått genomgå några instruktioner i frågan 
om att tala sanning.  

Det uppges att H hela tiden  frågar efter mormor, vilket bekräftar den psykologiska 
bindningen än en gång.  

Barnet skall ha sagt att det fått se konstiga bilder sedan det var tre år och att han hittar äckliga 
bilder i sin pappas dator. 

sid 250 

Här fortsätter jourfamiljsmammans utredande och rapportering. 

Uppgiften från barnet om att farmor tar på sin snippa återkommer mer utvecklad, kanske som 
resultat av ledande frågor och den uppmärksamhet som  uppgiften kan ge. Enligt referatet 
beskrivs den nu på följande sätt. 
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I farmors säng händer det att farmor tar på sin  snippa och på H:s armar och kropp. H tycker 
det är äckligt och vill tvätta sig. Farmor säger att han inte får det för att han ska sova. 
Inlärning och fundering kring vad den vuxne vill höra kan få sådana här uppgifter att växa (se 
t  ex Underwager & Wakefield, 1990). Doverborg & Pramling (1992) och andra har pekat på 
att barn har en tendens att  säga sådant som de tror att vuxna vill höra. I detta fall råder ingen 
tvekan om vad en del vuxna förväntar sig att barnet skall säga. Se  även den omfattande 
förväntansforskningen av Rosenthal m.fl. , något angiven på referenslistan. 

H anges vara aggressiv mot de  andra barnen  i skolan och har fått hämtas tidigare på grund av 
ett utbrott. Även detta stärker misstankarna om ADHD.  

sid 251 

Det uppges att H inte pratar  om farmor.  Han säger att hon brukar skrika på honom. 
Jourhemsmamman får uppfattningen att han inte trivdes hos farmor. Om detta är korrekt 
uppfattat så kan H strategiskt ha formulerat uttalanden om farmor med syfte att komma bort 
från henne. 

sid 252 

Jourhemsmamman fortsätter även här att utreda och rapportera.  

Beträffande farmor uppges att 

”Han sa då att farmor brukar slå honom. Hon knuffar honom och drar honom i håret.” (inga 
citat-tecken i protokollet) Som påpekats anges i facklitteratur att det  är sällsynt med 
aggressivitet vid pedofila personligheter. En annan tolkning än att farmor varit aggressiv är att 
barnet efterhand alltmer lärt sig att det skall säga negativa saker  om  farmor (jfr allt det 
positiva barnet säger i det första  polisförhöret). Att den påstådde förövaren slagit är ofta en 
uppkommande tilläggsanklagelse i det här slaget av fall med misstanke om sexualbrott.  

PM med nya uppgifter från H (sid 75) 

Detta polis-PM från 2013-02-05 påvisar hur det kan gå snett med hörsägen-uppgifterna kring 
barnet. Jourhemsmamman har ringt upp polisen och framfört hörsägen att H skall ha berättat 
för en fritidspedagog  att ”farmor tagit honom mellan benen”. (jfr att detta var en ledande 
fråga från förhörsledaren till H den17 dec enligt PM sid 73 och kunde ha inspirerat H att säga 
detta). Genom rektor identifieras fritidspedagogen, som säger att hon är rädd att hon hört fel. 
Fritidspedagogen talar med H för att förvissa sig om  hon hört rätt. ”H hade sagt att nej farmor 
har inte tagit på honom utan på sig själv.” Det kan finnas fler ställen i utredningsmaterialet där 
en negation tappats bort i hörsägenmaterialet. Socialnämnd och skola skall som JO påtalat 
inte ägna sig åt brottsutredande och rapportering via mellanhänder.  

Förväntans- och inlärningsfaser för barnet: summarisk översikt 

Före den 24 okt 2012: Barnet har umgänge enligt schema med mamma och mormor. Mamma 
och mormor oroar sig kring H:s sexuella beteenden, vilket kombineras med negativ 
inställning till farmor. Uttalanden från barnet uppkommer i linje med mammas och mormors 
negativa inställning till farmor.   

Polisförhör med barnet sker 24/10, 30/10, 20/11, 17/12. 

Den 24/10 – 8/11, 2012: Barnet bor hos anmälaren mormor som oroar sig kring H:s sexuella 
beteenden och är kritisk till farmor.  
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Den 8/11- 17/12, 2012. Barnet bor i jourhem och utsätts för förväntningar, utfrågning och 
utredningsarbete i ensidigt bekräftelsesökande riktning före (märk väl) de två sista 
polisförhören den 20/11 och den 17/12.  

Avslutande diskussion  

I. Utredningsmetodik 

Personer som hörts är den misstänkta, barnet, mamma, mormor, jourhemsmamman och endast 
läraren innevarande termin fram till den 11 dec. Barnets  pappa är inte hörd och kan ha 
avstått. Moderns psykoterapeut är hörd om vad modern sagt att  barnet sagt och gjort.  Åtalet 
spänner över perioden dec 2008 till den 17 okt 2012 och det kunde  därmed varit lämpligt att 
höra även tidigare lärare och även fritidspedagog och förskolelärare som känner barnet väl 
och längre tid än den hörda läraren. Sådant hörande bör utifrån aspekten symtomutredning ske 
även för tidsperioden före dec 2008. Symtom kan inte anföras som evidens för sexuella 
övergrepp utan att det noga klarlagts när och ev. hur de uppkom och alternativa 
uppkomstgrunder eliminerats. 

Fyra polisförhör med barnet har ägt rum. I synnerhet de tre första har pågått alltför länge och 
förhörsledaren har haft svårt att avsluta. Det framgår av  dialogutskrifterna att det förekommit 
felaktig frågeteknik såsom ledande  och även felaktiga bakåtreferat, ledande hänvisningar till 
vad andra sagt, ledande frågor, ledande valfråga, upprepade frågor, ordergivning och press av 
olika slag, bl.a. hamrande och  argumentering. Instruktioner  kring att tala sanning har givits, 
men borde varit  tydligare  i det fjärde förhöret och i synnerhet i samband med det avsnitt som 
inte spelas in. Ur saklig  och källkritisk synpunkt  är avsaknad av inspelning av barnförhör 
inte godtagbar metodik. Exempelvis kan avsaknaden av inspelning göra att felaktig 
frågeteknik och suggestioner inte syns och de svar som erhålls kan bli rapporterade  i 
missuppfattat skick eller med avgörande bortfall och minnesfel. Sådana fel kan bedömas 
närmast oundvikliga på grund av människans begränsade kognitiva kapacitet.  

En viss bredd eftersträvas i förhören när barnet hörs om  hur det uppfattar några närstående 
personer. Bitvis går dock förhören på ”tomgång” och  inget eller föga relevant material 
framkommer. Prioriteringarna kunde  varit mer lämpliga och siktat på alternativa 
tolkningshypoteser.  

Ett grundläggande fel i förhörsmetodiken är det ensidiga bekräftelsesökandet. Jämför 
saklighetskravet/objektivitetsprincipen i RF 1 kap  9§  och i  RB 23 kap 4§ angående att ta till 
vara  även sådant som talar till  den misstänktes  fördel. Det är viktigt att i sådana här material 
göra frånvaroanalys, dvs. se efter vad som fattas  i utredningsmetodiken. Alternativa 
tolkningshypoteser till materialet söks och utreds föga eller  inte alls. Kritiskt prövande frågor 
(motfrågor) ställs inte eller föga  kring evidens för övergreppshypotesen. Ledande etc. frågor 
riktas till förmån för övergreppshypotesen. Detta sätt att utreda ensidigt bekräftelsesökande, 
och även i vuxenförhören, missgynnar den misstänkta. Frånvaro förekommer även för vissa 
områden, t ex vilket sexuellt prat, beteenden lekar etc.  som förekommit i förskola och skola 
och vad barnet H och den namngivna kamraten sysslat med. Uppföljning sker ej för barnets 
yttrande sid 225 (”det var det mormor sade”) som kan innebära en nyckel till förståelsen av 
fallet. 

Det olämpliga  i att jourhemsmamman och även en fritidspedagog kopplas in som utfrågare 
och rapportörer i utredningsmetodiken har påtalats.  
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Sammanfattningsvis når utredningsmetodiken inte upp till en sakligt godtagbar nivå. För 
sådan nivå krävs både arbete med alternativa tolkningshypoteser och kritiskt prövande frågor. 
Ensidigt bekräftelsesökande kan inte godtas ur saklighetens synvinkel. Se saklighetskrav i RF 
1 kap 9§ och i RB 23 kap 4§.   

II. Felkällor/validitetshot 

Det förekommer i undersökningsmaterialet ett flertal felkällor eller validitetshot 
(giltighets/korrekthetshot). En del är ovedersägliga, en del har uppvisade tecken och andra är 
av principiell eller generell forskningsbaserad art. Felkällorna kan och bör beaktas vid 
formulering och prövning av ofredandehypoteser och alternativa tolkningshypoteser.  

Obestyrkta dialogutskrifter 

Ingen av utskrifterna av de fyra förhören med barnet har såvitt framgår kontrollerats av 
förhörsledaren. Det förekommer generellt sett fel i förhörsutskrifter, både oviktiga och viktiga 
fel. 

Sammanfattningsprotokoll enbart upplästa 

Sammanfattningsprotokollen från vuxenintervjuerna uppges nästan genomgående vara 
”Uppläst och godkänt”. Detta kan innebära en del fel, särskilt för längre texer. Att kritiskt 
pröva föregående meningar när nästa läses upp  är en vansklig metodik och mycket beroende 
av arbetsminnets kapacitet (se t ex Ashcraft & Radvansky, 2010; Baddeley m fl, 2009; 
Reisberg, 2013) hos den som lyssnar. Jönssons (1988) avhandling om polisförhör har 
klargjort att mycket fel förekommer i godkända sammanfattningsprotokoll. 

Begränsad kognitiv kapacitet 

Vårt arbetsminne (se anförda arbeten) kan ta till sig och arbeta med endast några få 
informationsbitar åt gången och vi måste av utrymmesskäl snabbt göra  oss av med mycket av 
de detaljer som passerar arbetsminnet. Vi reducerar information genom att t.ex. utnyttja 
befintliga begrepp och mentala scheman (t ex sådana som är mer kulturellt eller yrkesmässigt 
inarbetade och lätt mentalt tillgängliga). Detta gäller generellt, men i synnerhet kan  
uppspelningar av dialogförhör med både verbal och visuell information överbelasta vår 
förmåga till omedelbar analys. Exempelvis kan vi på grundval av några detaljer eller 
känsloreaktioner fixera oss i ett mentalt schema. Förhastade bedömningar  kan lätt 
uppkomma. I just detta fall föreligger en  stor mängd dialogmaterial skriftligt och visuellt.  

Konfliktklimat 

Det är väl känt att konflikter kan leda till uppkomst av överdrivna och felaktiga uppgifter. Det 
är även så att många anmälningar till socialtjänst och polis har en konflikt i bakgrunden (se t 
ex Edvardsson, 1997a). Bland annat uppkommer en del anmälningar om övergrepp av olika 
slag efter en konflikt uppstått. Anmälningar kan fungera som ammunition i många slag av 
konflikter. En grundprincip bör vara att möta anklagelser från parter i konflikter med kritisk 
prövning och utan verifiering med en förkastande bedömning.  

Det framgår av materialet en mångårig konflikthistorik i detta fall med vårdnadsprocess och 
anklagelser som ingredienser. Tidigare anmälan om andra övergrepp har skett från samma 
sida i konflikten. Barnet har under åren befunnit sig i konfliktklimatet och mår sannolikt 
dåligt av det och kan lätt komma att påverkad av konflikten sluta upp på ena sidan, t ex 
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genom att säga något, som sedan refereras (inte nödvändigtvis korrekt återgivet) av någon 
närvarande vuxen.  

Beträffande sakinnehållet i åtalspunkt 1 finns i polisförhör nr 4, sid 225,  angivet att ”det var 
det mormor sade”, vilket antyder att mormor på något sätt tillhandahållit uttalande inför 
barnet som barnet verkar ha fört vidare in i polisförhöret. Förhörsledaren har inte alls sökt få 
denna indikation på mormors inflytande närmare klarlagd genom att ställa frågor. Det som 
mormor sagt att barnet sagt kan vara konstruerat etc. av mormor själv.  

Psykologisk bindning 

Materialet tyder på ett flertal ställen, och mycket tydligt, på en psykologisk bindning mellan 
barnet och dess mormor. Det verkar stå helt klart att barnet vill bo hos sin mormor och även 
hos mamma (som inte orkar). Barnet reagerar mycket starkt när det inte får fortsätta bo hos 
mormor utan flyttas till jourhem, där det märk väl pratar mycket positivt om sin mormor.  

En mycket beaktansvärd möjlighet är att barnet söker förändra sin livssituation från att bo hos 
farmor till att i stället få bo hos mormor och då söker åstadkomma detta genom att till mormor 
antyda några saker om farmor. Med en så nära relation till mormor kan det bli svårt för barnet 
att inför mormor senare stå upp för att det hittat på något om farmor.  

ADHD-liknande situation 

Det framgår av lärarens och några andra uppgifter om barnets beteenden att det befinner sig i 
en  ADHD-liknande situation – såvitt jag förstår utan att någon utredning till diagnos 
genomförts, vilket bör ske för barnets skull och skolan borde ha tagit upp saken med 
vårdnadshavare. Det bör beaktas att barnet har en god verbal förmåga och kan baserat på den 
impulsivitet som kan råda vid ADHD-syndrom ha sagt saker som inte stämmer med vad som 
verkligen hänt.  

Uppmärksamhetsbehov 

Det framgår i polisförhören hur barnet upprepat skaffar sig förhörsledarens uppmärksamhet 
genom att ta upp olika ämnen eller visa olika bilder, spel etc. Det är mycket möjligt att barnets 
mer spektakulära påståenden kring farmor skulle kunna ha en uppmärksamhetsskapande 
funktion både hos mormor och mamma och i det fjärde polisförhöret, att ensam få disponera 
förhörsledarens uppmärksamhet utan apparatur och åskådare.  

Barnet mår dåligt 

På ett flertal ställen och från flera håll, bl.a. läraren  och mormor,  förekommer bedömningen 
att barnet mår psykiskt dåligt. Detta  verkar bl.a. ha förstärkts efter en resa till A-land. Bland 
annat anges upprepat att H behövt lugnas ner.  För ett barn, eller för den delen vuxen, som 
mår dåligt kan den självkritiska kontrollen av vad man säger minska och uttalanden kan göras 
i affekt. Verklighetsrelaterandet kan försvagas. 

Förväntanstryck 

Barnet är omgivet av flera närstående personer och utredare som har förväntningar (en i 
vetenskapliga studier av Rosenthal m fl väl belagd påverkansfaktor) om vad som hänt mellan 
barnet och dess farmor. Förväntningar kan ha gett upphov till både de första utsagorna kring 
farmor och  kan  ha bidragit att vidmakthålla felaktiga utsagor.  Förväntningar behöver inte 
uttalas utan kan överföras på ett 30-tal andra kanaler såsom blickar, ansiktsuttryck, tonfall, 
gester, tystnad etc. Det står klart av förhörsprotokollen att det förekommit förväntningar från 
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både förhörsledare och från hörda vittnen med nära samspel med barnet. En persons uttalade 
uppfattningar utgör en bas för förväntningar.  

Konsekvensstyrd inlärning 

En mycket omfattande forskning om inlärning har påvisat att inlärning kan åstadkommas 
genom positiva eller negativa konsekvenser eller genom ignorerande av beteende. Experiment 
har visat att om en person får positiv förstärkning såsom uppmärksamhet eller sympati för 
uttalanden i en viss riktning, så ökar dessa. Se t ex Underwager & Wakefield (1990) om hur 
uppgifter i förhör med barn genom sådan inlärning kan drivas  upp till fantasier. 
Konsekvensstyrd inlärning kan ske utan att den som lär sig är medveten om att den sker.  Det 
är i detta fall tydligt i materialet att det barnet säger om farmor får konsekvenser och inte 
ignoreras. Uttalanden med negativa uttalanden om farmor får positiv, social förstärkning 
såsom uppmärksamhet.  

Emotionell smitta 

Forskning (t ex Dimberg m fl, 2000; Hatfield m fl, 1993) har visat hur emotioner lätt och 
snabbt sprids/kopieras mellan människor. I detta fall kan t, ex. mammas dåliga psykiska 
mående påverka och spridas till barnet. Även kan t.ex. mammas och mormors och 
förhörsledarens  och jourhemmets känslor inför farmor  ha påverkat barnet. 

Barnet kan skoja 

Det framgår i en sekvens i polisförhör nr 1 att barnet tar sig för att  lura förhörsledaren och 
självt  påtalar sitt skojande. Sekvensen visar att det  ingår i barnets beteenderepertoar att 
kunna skoja i ett polisförhör. Det är därmed möjligt att det  kan  ha skett beträffande andra  
uppgifter inom eller utom polisförhören utan att barnet påpekat det. Man kan  här tänka sig att 
barnet skulle bedriva testning av om vuxna låter sig luras eller är inspirerats av något av sina 
dataspel som framträder  i förhören.  

Språkspel och metakommunikation 

Det kan vara så att barnet använt ord och språkliga formuleringar på annat sätt  än t.ex. 
mormor eller  förhörsledaren och att missförstånd uppkommer. Det  kan även vara så att 
barnet på något eller några ställen använder metakommunikativa signaler för att visa att det 
som sägs inte är vanlig sanning. Att  vilja tala utan inspelningsapparatur kan vara en sådan 
metakommunikativ signal ungefär som när barn i lek markerar att de går  in i  ett lektillstånd 
eller låtsasvärld (se t ex Bateson, 1972;  Knutsdotter Olofsson, 2003; Watzlawick m fl, 2011). 

Omtolkning 

Sådant vi ser och hör kan omtolkas till något annat. Detta kan ha med t.ex. 
förhandsuppfattning, befintliga begrepp och mentala scheman, konflikt, ouppmärksamhet m 
m att göra. De fyra poliserna i det amerikanska Diallo-fallet sköt 41 skott mot en obeväpnad 
man som tog fram sin plånbok. Inom perceptionsforskningen talas om perceptuell distorsion, 
dvs. förvrängd varseblivning. Gester från farmor kan ha feltolkats och omtolkats, möjligen 
utifrån en sexuell tolkningsrepertoar hos barnet som verkar ha sysslat med någon 
pratsexualitet enligt närstående. Mamman rapporterar i sitt  polisförhör ett belysande exempel 
på hur barnet omtolkat en sekvens på TV, där en man böjt sig över en kvinna, till att ha med 
sexualitet att göra och vidhöll tolkningen trots att mamman inte ansåg det. Liknande 
tolkningsfel skulle barnet kunna ha gjort kring farmors gester.  
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Hörsägen 

Det förekommer hörsägen-material både från polisens förhörsledare (avsnitt i förhör nr 4) och 
från hörda vittnen. Forskning kring samtalsminne (t ex Dahlman Giannias, 1997; Edvardsson , 
2002; Edvardsson & Sund, 1998) och hundratals laborationsexperiment har visat hur sådana 
uppgifter bortfaller, förvrängs och ges falska tillägg. Ett belysande exempel finns i materialet 
med fritidspedagogen som uppfattat tvärsemot vad barnet sagt. Om fritidspedagogen själv inte 
kontrollerat  med barnet kunde den felaktiga uppgiften ha gått vidare in i förundersökningen 
som ett faktum. Det finns enligt forskning och min egen erfarenhet av sådana här material 
nästan säkert en  del andra uppgifter  som är felaktiga. Om hörsägnerna om vad barnet sagt 
senare framförs i domstol blir de inte bättre utan snarare sämre då minnen försämras med 
mängden efterkommande material vilket brukar öka med tiden.  

”Imagination inflation” 

Inom minnesforskningen har påvisats att falska minnen av olika slag kan uppkomma (från 
enstaka ord som bytts ut eller tillförts, upp till hela berättelser; se t ex Ashcraft & Radvansky, 
2010; Loftus,, 1997; Loftus & Pickrell, 1995).  Det har påvisats att både barn och vuxna 
enbart genom att ges i uppgift att tänka på vissa handlingar i ökad utsträckning senare kommit 
att tro att de inträffat. I de experiment som påvisat möjligheten av  inplantering av falska 
historier har t ex ett barn givits en ledtråd typ ledande fråga om att det skall tidigare i livet ha 
råkat ut för något (t ex kommit bort från föräldrarna på ett varuhus eller fastnat med fingret i 
en råttfälla). Det har av Ceci & Bruck m,. fl. upprepat visats att det kan räcka med att upprepa 
en ledande fråga för att en felaktig historia skall uppkomma hos en del barn (Ceci, 1993; Ceci 
m fl, 1994; Ceci & Bruck, 1993; Ceci & Bruck, 1998a; Bruck, Ceci & Principe, 2006; se för 
lätt tillgänglig översikt Cederström, 1996). Det bör tilläggas att falska anklagelser  om 
sexuella övergrepp från barn och vuxna kan uppkomma genom olika motiv, t ex för att bli 
kvitt någon eller vinna en tvist (se t ex Mikkelsen m fl, 1992; Underwager &  Wakefield, 
1990).  

Beträffande minnens korrekthet har minnesforskningen visat (t.ex. Baddeley m.fl., 2009)  att 
vi ägnar oss åt tankefelet överkonfidens (övertro, överdriven tillit). Vi tror oss minnas rätt 
mycket mer än vi faktiskt gör. Sambandet mellan  upplevd säkerhet  och faktisk korrekthet 
ligger nära noll. Detta är något att beakta när t ex vittnen uppger sig minnas säkert eller 
uppträder som om de minns korrekt (jfr hörsägen-uppgifterna inkl. de från polisförhör nr 4).  

Det bör påpekas att förteckningen ovan inte skall anses uttömmande och fler felkällor än de 
här upplistade kan skönjas i utredningsmaterialet. Enbart de här påtalade felkällorna är av den 
omfattningen och styrkan att utredningsmaterialet bör avvisas ur källkritisk synvinkel. 

 

III. Möjliga tolkningshypoteser 

Med termen hypotes avses ett i princip empiriskt prövbart påstående med inbyggd osäkerhet. 
Vid prövningen måste sådant som talar emot hypotesen sökas och övervägas. Om man inte 
ansträngt sig att fälla/falsifiera en hypotes  kan man inte veta att den håller. Enbart ensidigt 
bekräftelsesökande kan inte ge tillräckligt stöd åt hållbarheten. 

De tre åtalspunkternas sakpåståenden utgör inga fakta utan utgör tolkningshypoteser baserade 
på utredningsmaterial och har att konkurrera med andra möjliga tolkningshypoteser. 

H1a. Den misstänkta har onanerat framför målsäganden 
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H1b. Den misstänkta har samtidigt kramat och/eller tagit på målsäganden 

H2. Den misstänkta har visat filmer och/eller bilder med sexuell innebörd för målsäganden. 

H3. Den misstänkta har sugit på sexleksaker framför målsäganden. 

 

Det är utifrån angivna felkällor/validitetshot och befintlig kunskap även möjligt att formulera 
andra tolkningshypoteser än de ovan återgivna åtalspunkternas sakpåståenden. Alternativa 
hypoteser kan formuleras inte bara utifrån enskilda felkällor eller evidens utan även som  
olika grupper  av två, tre eller fler samtidigt förekommande felkällor, särskilt med tanke på att 
en del felkällor är ofta förekommande. Ett urval av alternativa och i material och/eller 
forskning grundade hypoteser kan vara följande (även andra hypoteser  kan formuleras). 

H4.  Konflikten mellan familjerna har påverkat skapandet av beteenden och uttalanden hos 
barnet. 

H5: Barnets psykologiska bindning till mormor (och även mamma) har påverkat skapande av 
beteenden och uttalanden hos barnet. 

H6: Förväntningar hos närstående, förhörsledare, jourhem m.fl. om vad barnet kan ha varit 
med om  och kan tänkas göra och säga har påverkat skapande av beteenden och uttalanden 
hos barnet. 

H7. Inlärning genom konsekvenser (t ex uppmärksamhet från  andra) har påverkat skapande 
av beteenden och uttalanden i viss riktning hos barnet.  

H8. Den ADHD-liknande psykologiska situationen för barnet har påverkat skapande av 
beteenden och uttalanden hos barnet. 

H9.  Barnets uppvisade benägenhet till att skoja, spela och skaffa sig uppmärksamhet har 
påverkat skapande av beteenden och uttalanden hos barnet.  

H10. Barnet har omtolkat något som farmor har gjort. 

H11. Barnet har känslomässigt smittats av närståendes och andras dåliga känslor inför farmor 
vilket gett upphov till negativa uttalanden om farmor från barnet.  

H12. Barnet har påverkat av närstående och kanske andras förväntningar och ledtrådar 
felaktigt kommit att tro sig ha ett minne av hur farmor utfört sexuella handlingar. 

Det är möjligt att utifrån materialet formulera fler hypoteser och att kombinera hypoteser. Till 
exempel ger H4+H5+H6+H7  en stark  gruppering med påvisade faktorer och väl underbyggd 
av mycken forskning.  

Evidens och motevidens 

Hypotes 1ab anses få stöd av vissa uttalanden från barnet som kommit fram genom hörsägen 
eller som påvisats genom felaktig och tvivelaktig utredningsmetodik, där sökande efter 
motevidens och alternativa tolkningar i stort ignorerats. Här påtalade felkällor samt en del 
motsvar från barnet i dialogerna utgör motevidens. Mycket besvärande för hypotes 1 är att 
barnet tycker så mycket om sin mormor och vill bo hos henne. Barnets uttalande i 
polisförhöret att ”det var det mormor sade” pekar på att barnet kan ha återgett eller försökt 
återge vad mormor sagt om farmor, dvs. motevidens kan föreligga. Att barnet (sid 150) anser 
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sig veta att farmor skulle säga att det barnet sagt till mormor är felaktigt talar för att barnet vet 
att det som sagts inte var sant och talar därmed emot hypotes 1.    

Beträffande hypotes 2 har jag inte kunnat finna någon utredning som visar att barnet skulle ha 
sett just den beslagtagna filmen (och inte en annan) och inte heller finns utrett att barnet sett 
den genom just farmors medverkan (och t.ex. inte på eget eller annans initiativ). Barnet 
uppger i inspelat förhör att det sett film med dans kring stång på mammas TV. Vad jag förstår 
har det svaret inte visats felaktigt. Det kan nämnas att jag själv som inte är högfrekvent TV-
tittare vid några tillfällen i vanligt programutbud råkat se lättklädda damer snurra runt en 
stång, t ex har det förekommit i programserien ”Mord och inga visor”. Med tanke på att detta 
inslag i filmer av och till förekommer är det  inte särskilt anmärkningsvärt om det skulle 
förekomma två eller fler olika filmsnuttar med dans runt en stång i detta fall. 

Beträffande hypotes 3 så anförs ett vagt hörsägen-uttalande från barnet.  Men det finns i 
polisförhör dokumenterat ett klart ”nej” från barnet i denna fråga.  Hörsägen måste källkritiskt 
avvisas och den kan inte ges företräde framför ett i förhör dokumenterat svar. Jag har inte 
funnit något mer relevant kring denna hypotes.  

Det finns minst fem ytterligare besvärande omständigheter  av delvis generell art för de 
sexuella ofredandehypoteserna H1ab – H3. 

1. Den tidigare refererade kriminalstatistiken, enligt vilken sannolikheten för att pensionerade 
kvinnor ägnar sig åt sexuella brott är extremt låg. 

2. Att den misstänkta farmodern gett barnet budskap att det får berätta allt det vill om henne. 
Budskapet har förmedlats via förhörsledaren och finns dokumenterat  i dialogutskrift. En 
kritisk fråga är  om en förövare som förnekar gärningarna i hypoteserna H1ab - H3   skulle ge 
ett sådant budskap.  Snarare kan man tänka sig inget budskap alls eller  ett med annan 
inriktning, då det inte är i en nekande förövares intresse att sanningen kommer fram. 

3. Det påstådda pedofilbeteendet går inte väl ihop med den aggressivitet som farmor påstås 
uppvisa. Enligt facklitteratur (Ottosson, 1990; Sandnabba m.fl., 2008) och rättspsykiatriska 
bedömare är kombinationen sällsynt, vilket  inte är svårt att förstå. En pedofil kan tänkas 
behöva en mjuk, manipulativ framtoning för att lura barn, som skulle kunna stötas bort av 
aggressivitet (Howitt (1995)..  

4. När människor utsätts för obehagligheter så uppkommer undvikandebeteenden (s k 
”avoidance conditioning” inom inlärningsforskningen; se t ex Holt m fl, 2012). Beträffande 
sexuella övergrepp se t ex Kitzinger (1990). I detta fall uppvisar barnet inte 
undvikandebeteende. I det första polisförhöret framkommer snarast motsatsen, när barnet 
upprepat uttalar sig starkt positivt om farmor och vill starkt ha fortsatt kontakt med henne.  

5. Barnet har gett tydliga metakommunikativa budskap (dvs. budskap om budskap, se t.ex. 
Bateson, 1972; Knutsdotter Olofsson, 2003; Watzlawick m.fl., 2011) kring just det som det 
skall ha sagt enligt mormor (enligt barnet ”det var det mormor sade”). Dessa budskap (att inte 
alls vilja tala om det, senare skrattande och att inte gå med på inspelning och åhörare, byta 
rum och kanske fler metabudskap) tyder på att det är något särskilt med mormors-materialet. 
Det kan vara att det inte uppfyller sanningskrav. Dubbla budskap kan förekomma, t.ex. ”detta 
är sant” /nivå 1 och ”detta är inte sant” /nivå 2. På direkt fråga kan barnet säga att det som det 
sagt/säger är sant, men kan samtidigt avge olika signaler om att det inte är sant. 

De ovan angivna alternativa tolkningshypoteserna H4 - H11 har som framgått visst stöd i 
materialet och en del av dem även i  forskning.  Forskning kring inlärning, förväntanseffekter 
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och minne tillhör de mest etablerade och utforskade områdena inom psykologin.  Vad som 
kan tala emot alternativa  tolkningshypoteser är nämnd hörsägen och några på 
utredningsmetodiskt felaktigt sätt uppkomna utsagor av barnet  i det fjärde polisförhöret. De 
alternativa tolkningshypoteserna torde vara svåra att falsifiera i den meningen att den process 
hypotesen utpekar skulle kunna hävdas inte ha varit för handen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningsarbetet bedrivits ensidigt på så sätt att 
hypoteserna om sexuellt ofredande gynnats av urval av ställda frågor och av felaktig 
frågeteknik. Vidare har dessa hypoteser gynnats av att barnet under utredningsperioden i sitt 
boende befunnit sig i omfattande interaktion (innebärande påverkan) med mormor respektive 
jourhemsmamman, vilka båda att döma av deras uttalanden har haft en uppfattning att sexuellt 
ofredande skett. Jourhemsmamman har enligt förhören påtagit sig en utredande och 
påverkande roll. Alternativa tolkningshypoteser har givits små möjligheter att framträda, bl a 
då  en del viktiga frågor inte ställts till mormor och barnet. 

Därmed är min kritisk-vetenskapligt grundade granskning och diskussion  avslutad.  

 

Tankefel: en summering 

Ett antal tankefel (se t.ex. Ashcraft & Radvansky, 2010; Edvardsson, 2003, 2011, 2012b, 
2013; Kahneman, 2013; Pohl, 2004) kan konstateras eller antyds i det granskade 
utredningsmaterialet. Beteckningarna nedan kan stå för överlappande fenomen. Summeringen 
görs mest för utbildningsbehov och forskningsbehov.  

- 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) 

- 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/skola och ett noggrannare klargörande  längs 
tidsaxel av vilka påverkningar barnet varit utsatt för i frågan om sexuella  övergrepp. Att inte 
följa upp uttalandet ”det var det mormor sade” är ett annat exempel.  

– utsagehistorisk analys ignoreras - trots att sådan analys kan ge alternativa 
tolkningshypoteser kring en utsaga.  
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- fabulering, dvs. påståenden utan täckning i sak uttalas eller antyds,  t ex. felaktigt referat av 
vad som sagts 

- familjedynamiken i barnets familjer beaktas föga 

- felslut av begärelse (fallacia libidinis), t.ex.felaktiga tolkningar vid konflikt 

- förnekande av familjedynamiska faktorers möjliga inverkan 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.  

- hörsägen anförs okritiskt – på sin höjd kan den vara hypotesgrundande 

- 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 jourhem 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.   Alternativa tolkningar 
ignoreras i Freuds anda.      

- 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. 

- personargument (argumentum ad hominem), dvs. icke relevant uppgift om person ges 
sakligt värde (se bl.a. Westberg, 1992) 

 - 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 omsorg i jourhem – dessa verksamheter har olika syften och 
olika sanningskrav och vid omsorg används påverkan som bör undvikas vid utredning. 
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- utvecklingspsykologiskt tankefel, dvs. i detta fall att man inte beaktar förekomst av sexuell 
utveckling och sexuella beteenden även hos barn  

- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter anses ha sakligt värde 

- överkonfidens, dvs. en säkerhet anges eller antyds som inte är sakligt grundad 

- övertygelsefixering, dvs. i detta flera aktörers, inkl. utredares fixering vid övertygelsen om 
vad som skall ha inträffat  

Fler tankefel kan förekomma.  
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