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Sammanfattning. Syftet är att klargöra främst socialtjänstens 
utredningstänkande och agerande vid utredningsarbete i ett mycket 
professionellt korrumperat, brutaliserat och komplext omhändertagandefall 
med tre barn, det s.k. Götene-fallet (kommunens namn) eller som jag här 
betecknar det, ”Påverkansfallet”, på grund av att påverkan är ett centralt 
tillvägagångssätt/metodfel för att skapa argument för att fortsätta de obefogade 
omhändertaganden som gjordes. Fallet uppkommer genom att en tonårsflicka 
bråkar med sin mamma om att få resa till sin faster och socialtjänsten blir 
inkopplad och gör omhändertagande med anledning av flickans påståenden. 
Ett stort antal utredningsmetodiska fel, tankefel, bristande källkritik och 
brutala, inkl. närmast kriminella, arbetssätt påvisas hos socialtjänst, polis och 
utredningshem. Frågan om hur falska uppgifter kan uppkomma i polisförhör 
belyses av det empiriska materialet. Fallet slutade vid tredje vändan i 
länsrätten med att kommunen förlorade och valde att inte överklaga, då 
kommunens svaga evidensläge bör ha varit uppenbart för ansvariga politiker. 
Påverkansfallet II kan läsas fristående från övriga rapporter om fallets 
undermåliga utredningsmetodiska hantering (I, III, IV) 
och kan tjäna som en fallrelaterad lärobok i hur man inte skall utreda.    
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Prolog 
Följande text, som närmast har samma omfång som en bok, utgör ett oavkortat, 
avidentifierat sakkunnigyttrande över socialtjänstdokument och utskrifter av 
polisförhör rörande de tre barnen Karin, Nils och Maria Karlsson. Fallet påvisar 
behovet av källkritisk prövning av utredningsmaterial och belyser ett stort antal 
grova utredningsmetodiska fel och bedrägerier. Fallet är ovanligt tydligt vad gäller 
att uppvisa socialtjänstens omdömeslösa påverkansprocesser gentemot barnen att 
fabricera uppgifter. Efter flera rundor i svenska domstolar och med bistånd av 
jurister och sakkunniga så upphävdes de gjorda omhändertagandena och 
kommunens maktmissbrukande socialtjänst fick se sig rejält besegrad. Bland annat 
återtog flickan Karin på eget initiativ sina genom påverkan tillkomna uppgifter och 
hon visade själv genom att genomgå gynekologisk undersökning att de av 
socialtjänsten påstådda samlagen med fadern inte kunnat äga rum. Genom 
socialtjänstens och utredningshemmens ovanligt hänsynslösa och brutala metoder 
och ”hjärntvätt”, så åsamkades barnen svårt lidande och missad skolgång – skador 
för livet. I mitt yttrande avslöjas en del av detta, men långtifrån allt som hände för 
barnen. Läsaren bör läsa hela yttrandet och inte något eller några utdrag då det 
kan leda till felaktiga bilder av vad som hänt.  
 
Kommunen, barnhemmen och psykologfirman är organisationer och har inte 
avidentifierats bl.a. av preventionsskäl och familjens önskemål, medan nästan alla 
enskilda personers namn är utbytta.  
 
Ytterligare tre yttranden finns skrivna av mig i detta fall - om psykologutredningar, 
om en bluffkonsult som socialtjänsten köpte, om hur faster Britt Jansson (som 
senare avfördes som vittne av socialtjänsten)  fabulerade/ljög ihop uppgifter om sin 
bror som motsade varandra m.m. – alla mina yttranden skrevs på uppdrag av 
fadern och modern.  
 
Jag vill idag 2008, 2009 rikta ett STORT TACK till föräldrarna och barnen för att 
denna granskning från 2002 nu gjorts offentligt tillgänglig för viktiga 
samhällsändamål som forskning, utbildning, politik, journalistik, opinionsbildning, 
andra drabbade och utveckling av källkritiskt tänkande samt vad gäller 
historieskrivning kring socialtjänstens agerande. Arbetet för en nödvändig och ökad 
saklighet inom socialtjänsten måste som fallet visar fortgå. En mer eller mindre 
felaktig utredningsmetodik verkar inom socialtjänsten vara regel snarare än 
undantag. Det är barnen som drabbas värst av socialtjänstens bristande saklighet.  
 
 
 
 
 
 
Bakgrund och syfte 
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Johan Karlsson, Götene kommun gav 2002-07-31 mig i uppdrag att på kritisk-
vetenskapliggrund granska utredningsmetodik och tillförlitlighet i 
utredningsmaterial från främst Götene kommun och Ekbackens barnenhet och 
från polismyndigheten i Västra Götaland. Syftet med granskningen är inte att 
utreda eller göra några bedömningar av faktiska förhållanden utan att klargöra 
och bedöma den använda utredningsmetodiken och uppgifternas 
tillförlitlighet. Det bör observeras att det är en avgörande logisk skillnad 
mellan uppgifters bedömda tillförlitlighet och vad som faktiskt hänt. Det torde 
vara vanligt att uppgifter som bedöms tillförlitliga vid närmare påseende eller 
senare visar sig inte stämma. Även som otillförlitliga bedömda uppgifter kan 
någon gång visa sig stämma.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till de i målet berörda, dock 
att jag 2002-07-18 på uppdrag av Johan Karlsson avgav ett sakkunnigyttrande 
över i huvudsak dokument från Växjö psykologbyrå rörande de båda yngsta 
barnen. Detta sakkunnigyttrande förutsätts här åtfölja detta senare yttrande.  
 
Sakkunnigyttrandet är avsett för användning i domstol eller annat 
sammanhang som uppdragsgivaren eller dennes juridiska ombud finner 
lämpligt.  
 
Tillgängligt material 
Utöver det psykologmaterial m.m. jag hade tillgång till vid mitt föregående 
yttrande (”Påverkansfallet I”) har jag haft tillgång till en stor mängd dokument 
rörande barnen Karlsson. Sammanfattningsvis har jag haft följande dokument, 
som verkar täcka perioden fram till Kammarrättens dom i juni 2002. 
- sociala utredningar, inkl PM för omedelbara omhändertaganden, för   
  samtliga barn 
- utredningsmaterial som producerats vid Ekbackens barnenhet, även  
  journalkopior för Nils respektive Maria för tiden 2002-06-16 till och  
  med 2002-08-16  
- socialtjänstens och faderns skriftliga versioner kring besöket på Ekbacken 
  2002-08-15 
- samtliga polisförhör med barnen till och med april 2002, dvs. två förhör  
  med Karin, ett med Nils och ett med Maria 
- utskrifter av båda polisförhören med fadern Johan Karlsson 
- faderns skriftliga kommentarer till sociala utredningar och till  
  telefonsamtal med barnen och besök på Ekbacken 
- skrivelse från mansjouren med anledning av besök på Ekbackens barnenhet 
- skrivelser och protokollsutdrag från socialnämnden och från  
  faderns advokat 
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- domar i länsrätt och i kammarrätt 
- papper angående hälsokontroll 2001-10-26 av överläkare L har 
  saknats för föräldrarna och för mig - okänd anledning 
Jag kommer att i fortsättningen hänvisa till de dokument jag använder.  
 
 
Arbetssätt 
Jag utgår från grundläggande saklighetskrav vid kritisk-vetenskaplig 
granskning av material samt från forskningsresultat inom 
främst det psykologiska området. För mer inblick i problematik kring  
sociala utredningar hänvisas till min högskolelärobok "Kritisk 
utredningsmetodik" (1996, rev 2003/omtryckt 2008 och 2009). Vad gäller 
saklighetskrav vid utredande samtal med barn och vid polisförhör hänvisas till 
artikelmaterial och internationella handböcker inom området (t ex Eisen, 
Quas, & Goodman, 2002; Edvardsson 1998, 2000, 2001abc; Poole & Lamb, 
1999). Eftersom detta fall inte idag är aktuellt som brottmål avstår jag här från 
att bifoga utförliga bilagor kring metodik och relevant forskning vid utredning 
av misstanke om övergrepp på barn. 
  
Jag inleder mitt yttrande med att kortfattat klargöra och precisera ett antal 
principiella problem och övergår därefter till att framföra ett antal preciserade 
anmärkningar för några viktigare dokument. Min granskningsmetodik ansluter 
till en i vårt demokratiska rättssamhälle sedan länge vedertagen rationalistisk 
tradition med inspektioner, revisioner, examinationer, oppositioner, 
disputationer, utvärderingar etc.    
 
Principiella utredningsmetodiska problem 
En genomläsning av dokumentmaterialet ger vid handen att det förekommer 
åtminstone tre tunga metodproblem: en mängd problem rörande bristande 
elementär saklighet, ignorerande av påverkan från utredarna själva (= 
doktrinen om nollpåverkan) och frånvaro av tänkande i termer av alternativa 
tolkningshypoteser (= ensidigt bekräftelsesökande eller den okritiska 
inställningen att tolkningen är given). Jag syftar i denna principiella 
genomgång på all dokumentation, även de dokument som jag senare inte 
specifikt kommenterar. 
 
 
 
 
I. Elementära saklighetskrav (metod- och tankefel) 
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Öppen redovisning: klargörande av utredningsmetodik, samtalsmetodik, 
ställda frågor och påståenden till barnen, tillvägagångssätt vid dokumentation 
(antecknande av och säkerställande av det sagda och observerade) samt 
tydliggörande av principer för materialurval till utredningspapperen saknas 
nästan helt. I en del fall saknas så elementära uppgifter som datum för samtal.   
 
Allsidighet: materialen är i stor utsträckning skeva, ensidiga, tendensiösa och 
innebär omfattande uppradning av påstådda fel. Principer för urval av material 
har inte redovisats. Resursanalyser för berörda har väsentligen undvikits. 
Föräldrarnas perspektiv och syn på påstådda uppgifter har i stor utsträckning 
undvikits. Barnens uppfattningar om utredningsprocessen, speciellt de 
påverkande arbetssätten, verkar inte ha efterfrågats eller åtminstone inte ha 
klarlagts och redovisats.  
 
Sammanhang: sammanhang saknas mycket kring uppgifter som anförs. Om 
sammanhanget inte redovisas kan en uppgift komma att få en helt annan 
betydelse. Uppgiften blir då dekontextualiserad (avskalad sitt 
sammanhang/kontext). Exempelvis redovisas inte de förhållanden som rått på 
Ekbackens barnenhet där de två yngre barnen vistats, inte frågor och 
påståenden som ställts till barnen eller vilka lekar som förevarit mellan de 
aktuella barnen och andra barn på Ekbackens barnenhet. Det redovisas inte 
vilka frågor och påståenden som ställts från utredare till barnen, innan barnen 
gör uttalanden eller uppvisar beteenden.  
 
Källredovisning: för stora mängder av uppgifter saknas källredovisning i den 
betydelsen att ingen namngiven person anges stå för iakttagelsen och saknas 
även i många fall uppgifter om plats, tidpunkt och socialt sammanhang runt 
en händelse. Exempelvis förekommer icke godtagbara källangivelser som 
"personalen". Även om dokument undertecknats med namn så framgår ofta 
inte vilka personer som står för i dokumentet påstådda iakttagelser.  
 
Relevans: en del uppgifter som tagits med i dokumenten har en tveksam 
relevans eller tveksam tidsmässig aktualitet och verkar medtagna för att 
maximera negativ information om föräldrar och barn.  
 
Undanhållande av relevanta uppgifter: föräldrarnas uppfattningar och barnens 
egna uppfattningar om anförda uppgifter och om förhållanden verkar föga 
eller inte alls ha efterfrågats och undanhålls i stor utsträckning. Resursanalyser 
görs inte. Detta innebär att allsidighetskravet inte är uppfyllt. Starka 
misstankar föreligger om att mängder av uppgifter som talar emot utredarnas 
övertygelser inte eftersökts, inte uppmärksammats eller inte redovisats, 
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eftersom utredningsmaterialen är extremt tendensiösa. Starka misstankar 
föreligger om att påverkande frågor, uttalanden och påverkande handlingar 
gentemot barnen har undanhållits i utredningsmaterialet.  
 
Precisering: en del anförda och i vissa fall ofta repeterade uppgifter är alltför 
vaga för att kunna tillskrivas något sakligt värde eller meningsfullhet. 
De ger närmast intryck av övertalande retorik.  
 
Säkerställande:  elementära kontroller i form av att uppgiftslämnare får läsa 
igenom, komplettera och bestyrka sammandrag/referat/citat saknas i mycket 
stor utsträckning. Replikmöjlighet för berörda barn och vuxna på anförda 
uppgifter har i ringa utsträckning givits. Kontroller av grundläggande 
förhållanden som anförs, t ex barnens frånvaro i skolan, betyg/omdömen,  
redovisning och säkerställande av medicinska uppgifter i form av 
läkarutlåtanden, journalsammanfattningar etc. saknas. Uppgifter som är 
okontrollerade i relation till uppgiftslämnare, icke replikerade av den/de saken 
gäller och inte kontrollerade mot registeruppgifter, journaluppgifter etc. skall 
inte tas med i en till domstol ingiven utredningstext med de höga krav på 
säkerhet som då bör råda.  
 
Minnesfel: enligt den moderna minnesforskningen så  förekommer ständigt 
stora bortfall, minnesfel och falska tillägg när vi söker komma ihåg vad som 
hänt eller sagts. Detta gäller vid erinring av förhållanden och i synnerhet vid 
händelser (inkl samtal). Episodminnen är mycket sårbara. Minnen kan störa 
varandra och sammanblandas och delvis falla bort. Senare kan omtolkningar 
ske under påverkan av sådant som hänt senare. Ordagrann återgivning av 
meningar eller samtal utöver enstaka ord eller korta uttryck på 2-3 ord 
förekommer praktiskt taget aldrig i experimenten. Ett välkänt praktiskt 
exempel är när domare måste erfarenhetsmässigt dela upp den 22 ord långa 
vittneseden i så där 5-6 bitar när vittnet skall upprepa den. Det kan med 
säkerhet sägas att det förekommer många fel i minnesmaterial i det här slaget 
av utredningar och det gäller även sådant som anteckningar från samtal och 
daganteckningar samma dag. Det är därför viktigt att utredare arbetar  både 
noggrant och försiktigt kring minnen och gör de kontroller som kan göras. 
Risken för fel i varseblivning och erinringar ökar när en del personer och 
utredare som i detta fall har en fix övertygelse eller starkt låsta attityder. Man 
kan då tycka sig uppfatta händelser som inte händer, tro sig minnas saker som 
inte inträffat, omtolka vad som iakttagits eller drabbas av minnesfel i linje med 
sin övertygelse. Minnesprocesserna ger stora bidrag vad gäller 
evidensfabrikation i utredningar. Referat och sammandrag är bemängda med 
missuppfattningar, minnesbortfall, minnesfel och falska tillägg (t ex tolkningar 
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och tankar hos uppgiftslämnaren själv kan vid erinringen omvandlas till 
minnen av att de skulle ha uttalats av någon). Exempelvis är enda sättet att 
hävda att ett barn gjort ett exakt uttalande att spela in uttalandet på ljudband i 
sitt sammanhang och dessutom noga redovisa vad som hänt och samtalats om 
dessförinnan främst i den aktuella frågan. Vid seriös utredning av misshandel 
och sexuella övergrepp är detta självfallet vad som bör göras. Diverse 
påstådda erinringar, lösliga anteckningar, muntliga uppgifter i personalgrupper 
m.m. har föga med sakligt utredande att göra, speciellt inte när namnen på 
källorna inte ens redovisas. I utredningsmaterialen i det här aktuella fallet 
föreligger en orealistisk övertro på anförda minnen och som det verkar (det är 
ju oredovisat) lösliga dokumentationsmetoder och oredovisade 
urvalsprinciper.  
  
Saklig grund: kategoriska uttalanden görs utan att den sakliga grunden 
redovisas eller går att förstå. Med saklig grund avses här att erforderliga 
uppgifter och tankeled från dessa till uttalade 
slutsatser/generaliseringar/bedömningar etc. måste öppet redovisas redovisas - 
en inom källkritik vedertagen princip.  
 
Upprätthållande av logisk skillnad mellan vad personer påstått och vad som 
är fallet: det är inte utan vidare så att vad en person påstår är fallet vid 
närmare undersökning visar sig vara fallet. Om lille Kalle bestyrkt sagt att 
"pappa har slagit mig", så följer inte därav utan vidare att "pappa har slagit 
Kalle" utan det sakligt lämpliga är att säga t ex att "Kalle har sagt att pappa har 
slagit honom" (uppgiftslämnare, tidpunkt, plats och sammanhang för uppgift 
samt preciseringar kring händelsen etc. bör uppges, samt Kalles bestyrkande 
och replik från pappan, om uppgiften skall kunna tillskrivas något sakligt 
värde). Detta kan innebära att pappa faktiskt slagit honom men det kan även 
innebära att Kalle fabulerat, ljuger, minns fel eller sagt fel eller möjligen blivit 
missuppfattad. Många uttalanden som inte stämmer med verkliga förhållanden 
eller vad som hänt fälls i vardagslivet av människor, men därav följer inte att 
det är sakligt godtagbart med sådana uttalanden.  
Ibland går det inte att reda ut om uttalandet stämmer med faktiska 
förhållanden eller inträffade händelser eller inte. Det går dock alltid i 
utredningsverksamhet att klart ange om något enbart påstås av någon eller om 
det faktiskt visats vara fallet. Utredare bör strikt upprätthålla den logiska och 
språkliga skillnaden mellan vad en person uppger och vad som visats vara 
fallet. Utredningsmaterialen i detta fall innehåller åtskilliga kategoriska 
uttalanden om barnens hemförhållanden, om föräldrarna etc. som har den 
språkliga formen att något hänt eller är fallet och utan att klargöra att det 
enbart rör sig om vad någon påstått. Detta sätt att skriva sammanhänger 
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möjligen med att kategoriska uttalanden ter sig mer starka och övertalande än 
sakligt nyanserade, där källan anges och får stå för uttalandet. Det är ett stort 
ansvar och bevisbörda som utredare tar på sig när de kopplar bort källan och 
själva utan ytterligare grund hävdar att något är fallet, t ex "Pappa har slagit 
Kalle" eller "Pappan har våldtagit kvinnor". När det inte finns erforderlig 
saklig grund är det osakligt och verklighetsförvanskande att skriva på detta 
sätt, som används flitigt i repeterade anklagelser i det aktuella materialet.   
 
För/emot-argumentation: skeva argumentationer förs i den av utredarna 
föredragna riktningen. Någon förekomst av för- respektive emot-
argumentation med strävan efter objektivitet förekommer knappast.  
 
Utsagors uppkomst: många utsagor från olika personer anförs i 
utredningsmaterialen, men i många fall framgår inte hur utsagorna 
uppkommit, t ex hur den sociala situationen sett ut, vilken påverkan i form av 
frågor, påståenden och ledtrådar i övrigt som föregått utsagan; vem som först 
använt ett uttryck, t ex termer som "hemlighet", "farlig kärlek" etc. Att 
klarlägga utsagors uppkomst blir utomordentligt viktigt i utredningsmaterial 
där de vuxna av texterna att döma ägnat stora ansträngningar åt att pressa på 
barnen sina synsätt. En mycket viktig fråga är exakt vilka uttalanden 
socialtjänstens och institutionernas personal och psykologer gjort till barnen 
om barnens föräldrar och hemförhållanden - detta undanhålls helt i 
utredningsmaterialen. Även det som sagts av barnens faster och av andra barn 
på samma institution kan medverka till uppkomst av utsagor och blir därför 
viktigt att klarlägga innan man drar några slutsatser av vad de aktuella barnen 
säger och gör.  
 
Tydliga överenskommelser: i dokumenten saknar jag redovisning av att 
tydliga överenskommelser skulle ha gjorts med föräldrar och/eller med barn 
kring utredningsförfarandet och utredningsmetodiken eller om 
utredningsförfarandet dikterats ensidigt saknas redovisning av syfte, metodik 
och principer. Även i polisförhören saknas tydliga överenskommelser med alla 
de tre förhörda barnen, t ex kring syftet, kring att tala sanning och kring att 
inte låta sig påverkas av andra personers uppfattning (bland annat närvarande 
socialsekreterare respektive föräldrar) till att säga sådant som inte har hänt.  
I åtminstone ett fall verkar barnet inte ens vara medvetet om att inspelning 
görs eller om vad som är syftet.  
 
Påverkande metodik: dokumenten ger omfattande indikationer på att 
påverkan, t ex ställande av förutsättande och ledande frågor från personal och i 
polisförhör, att personal gör negativa uttalanden om föräldrar samt isolering 
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under lång tid från föräldrar och eventuellt även misshandel av barnen 
(polisanmälan har uppgivits föreligga), använts som metodik. På vad sätt 
anses sådana s.k. utredningsmetoder vara sakligt och etiskt berättigade i ett 
demokratiskt rättssamhälle? 
Hur har socialtjänsten tänkt sig att påverkan från personal och psykolog (se 
mitt separata yttrande kring psykologens utlåtanden) under 3,5 månader före 
polisförhören med de två yngre barnen skulle kunna leda till 
förhörsresultat som kan tas på allvar? Åklagaren verkar inte ha ansett  
att det som framkom styrkte att brott begåtts. Hade man ingen kontakt med 
polis och åklagare angående att få förhören gjorda omedelbart eller angående 
lämpligheten av alla påverkande "förförhör" med barnen?  
Att utredarnas och andras (fastern, andra barn på institutionerna) påverkan inte 
klarlagts i utredningsarbetet gör att uttalanden från barnen under 
utredningstiden kan ha uppkommit genom den omfattande påverkan som 
skett.  
 
Förekomst av övertygelser: i detta fall förekommer uppenbart av 
formuleringarna i dokumenten att döma övertygade utredare. Sakligt 
utredande kan inte utföras av övertygade utredare av de enkla skälen att 
övertygande utredare är partiellt blinda, partiska, associerar sig med ena parten 
i konflikter och påverkar ett antal utredande processer i förvrängande riktning. 
Exempelvis påverkar övertygelsen hur utredningsarbetet läggs upp, vilka 
personer som kontaktas, vilka informationer som söks och vilka frågor som 
ställs, vilka påståenden som utredaren sprider omkring sig, vilka förväntningar 
som riktas mot personer, vilka tolkningar utredaren gör av vad personer säger 
och av andra informationer, vilka bedömningar som görs, att förbiseenden och 
andra tankefel till stöd för övertygelsen görs, urval av information och hur 
utredningsrapporten skrivs osv. Internationellt torde forskare inom 
utredningsfältet vara ense om att övertygade utredare inte skall förekomma, då 
det undergräver tillförlitligheten i utredningar.  
I detta fall bör utredningsmaterialen förkastas då de producerats av, såvitt kan 
utläsas i dokumenten, övertygade utredare som utsatt barnen och inkommande 
uppgifter för sina förväntningar.  
 
Referentintervjuer: metodiken vid sådana skall noga redovisas, t ex vem/vilka 
som genomfört intervjun, vilka andra som eventuellt varit närvarande, 
tidpunkt, tidslängd och plats för intervjun hur syfte och förutsättningar för 
intervjun presenteras, vilka frågor som ställts, hur sammandraget av uppgifter 
säkerställts gentemot referenten. I detta fall finns anledning ställa sig frågande 
till hur referentintervjuer genomförts, att elementära sakuppgifter om 
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intervjuerna saknas och det faktum att sammandragen i många fall inte är 
bestyrkta av den intervjuade (se t ex de sociala utredningarna).  
 
Problemanalys:  problemanalys i en saklig mening saknas. Det är för 
utredarna givet vad som hänt och i vilken riktning lösningar bör sökas.  
Felkällor och möjligheten av alternativa tolkningar existerar knappast i dessa 
utredares föreställningsvärld. Vad utredarna här sysslar med är inte utredande 
utan att producera övertalningsdokument som utmärks av propagandans 
grundprinciper, t ex skevt urval, undanhållande, vaghet, felaktigheter, 
repetition, irrelevant argumentering etc.  
 
Slutsatser/bedömningar: det förekommer ett antal kategoriska påståenden med 
karaktär av slutsatser/bedömningar som inte har saklig grund, då det inte finns 
redovisat underlag eller utredning eller analytiska tankegångar utifrån 
materialet som leder till slutsatserna. Bland annat genom att uppgifter inte 
säkerställts (bestyrkanden, repliker, kontroller, källredovisning, precisering 
etc.) och genom att relevanta uppgifter (t ex om påverkan) undanhållits och 
genom att alternativa förklaringar inte övervägs, så är många slutsatser och 
bedömningar i materialet inte källkritiskt och logiskt hållbara.  
 
Etik: många påståenden gentemot speciellt fadern har genom att de inte är 
sakligt underbyggda karaktär av grovt förtal. Utredningsetiken är inte hållbar. 
Det tillhör rimlig utredningsetik att iaktta försiktighet med negativa 
informationer och att bedriva källkritik, något som i avsevärd utsträckning inte 
skett i det aktuella utredningsmaterialet.  
 
II. Ignorerande av påverkan 
Utredarna (socialsekreterare i Götene kommun, polis, Ekbackens personal och 
Växjö psykologbyrå) i detta fall verkar genomgående inte förstå att det 
föreligger en allvarlig saklighetsproblematik kring påverkan av barn, trots att 
mycket stora mängder forskning påvisat detta. Utredarna arbetar påverkande 
och framför sedan anspråk på att barnens uttalanden efter omfattande 
påverkan skulle ha ett sakligt värde. Ur källkritisk och psykologisk synpunkt 
har barnens uttalanden under sådana omständigheter inte sakligt värde.  
 
Det finns idag stora och massiva mängder forskning från flera håll som pekar i 
samma riktning vad gäller effekter av påverkan på vuxna och på barn. Ett stort 
och tungt område utgör inlärningsforskningen, där vi idag vet att sociala 
förstärkningar och ogillanden påverkar människors beteenden inklusive vad de 
säger. Redan för ett halvsekel sedan stod det klart att frekvensen av vissa ord 
kunde ökas hos människor i samtal genom att ge mycket enkla sociala 
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förstärkningar såsom hummanden när människor uttalade orden. Granskning 
av en del polisförhör visar klart hur barn under ett eller ett par förhör efterhand 
av ledtrådar från förhörsledarna lär sig vad förhörsledaren vill ha för svar och 
till och med upprepar exakt samma fraser i svaren som förhörsledaren hade i 
frågan. Det kan även ofta konstateras vändpunkter där barnen efter press ger 
upp och börjar säga det förhörsledaren vill höra. Detta gäller speciellt 
pressande och osakliga förhörsledare. Ett annat stort forskningsområde med 
många hundra undersökningar (Rosenthal och efterföljare) gäller 
förväntanseffekter, där mycket av forskningen gjorts på barn. Förväntningar 
kan överföras via ett 30-tal kanaler, t ex ansiktsuttryck, blickar, tonfall, gester, 
pauser etc. och behöver inte överföras via direkta uttalanden (vilket också 
sker). De vetenskapliga beläggen för förväntanseffekter är omfattande och 
massiva och förväntningar överförs även mellan människa och djur. 
Övertygade utredare sprider förväntningar omkring sig till barn, till andra 
utredare, till referenter etc. Även vuxna uppgiftslämnare kan påverkas mycket 
av förväntningar från utredare. Andra relevanta forskningsområden utgör 
socialpsykologisk forskning rörande konformitet och kring lydnad. 
Konformitetsforskningen visar att människor ofta, dock i varierande 
utsträckning anpassar sig till vad människor i den nära omgivningen tycker. 
Lydnadsforskningen har visat att även vuxna människor utifrån enkla 
uppmaningar från försöksledare utsatt andra personer för risk att allvarligt 
skadas (genom livsfarliga elstötar), dvs. omdömet verkar sättas ur spel under 
socialt tryck. Det finns ingen anledning anta att barn skulle vara mindre 
mottagliga för grupptryck och uppmaningar än vuxna, t ex uppmaningar att 
tala illa om sina föräldrar eller uppmaningar att berätta om att något hänt när 
inget hänt.  
 
Vid forskning rörande hur barn reagerar på logiska nonsensfrågor har 
konstaterats att barn är starkt benägna att söka svara på dessa på något sätt. 
Socialpsykologen Asplund har påtalat samtalsfenomenet "social 
responsivitet", dvs. att om någon säger något till oss så söker vi svara och så 
även barn. Innehåller frågorna förutsättningar eller ledtrådar så kan dessa 
komma att användas, som framgår av en hel del förhörsutskrifter. Många 
forskare har påtalat att en central felkälla i barnintervjuer är att barn har en 
tendens att säga vad de tror att den vuxne vill höra. Annan forskning pekar på 
att barn före 12 års ålder inte har ett fullt utvecklat sanningsbegrepp. De kan 
till exempel tro att sanning är vad utredaren vill höra eller det som utredaren 
bestämmer eller som personal bestämt. Utan klara överenskommelser (vilket 
sällan verkar förekomma i vårt land) kan ett barn lätt komma att tro att syftet 
med ett utredande samtal är att säga sådant som utredaren vill höra. 
Forskningen rörande utredande samtal med barn av Ceci, Bruck, Loftus m.fl. 
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har visat på det förödande effekterna av sådant som upprepade frågor och 
ledtrådar. Efter att en fråga enbart upprepats vid några tillfällen kan en del 
barn komma att utveckla detaljerade fantasisvar i anslutning till frågan, vilka 
dessutom bedöms som trovärdiga av de flesta professionella bedömare. Ett 
annat problem med upprepade frågor är att de av barn lätt tolkas som att det 
föregående svaret de gav var fel och att de bör ändra sitt svar. Att barn ofta 
svarar fel på ledande frågor är ett fenomen som många undersökningar 
påvisat. Att falska minnen kan uppkomma för vuxna och barn genom ledtrådar 
i frågor och genom att ge personer falska ledtrådar har påvisats av Loftus och 
många andra efterföljande forskare (se t ex Bjorklunds forskningsantologi,  
2000). 
 
Falska minnen etableras lättare om de erhåller social uppmuntran och 
bekräftelse. En annan underlättande faktor som påvisats är s.k. "imagination 
inflation", dvs. att om man upprepat föreställer sig att något hänt så börjar en 
del vuxna tro att det faktiskt har hänt. Ett besläktat fenomen från kognitiv 
psykologi är att människor tror att påståenden som de hört förut är sanna i 
större utsträckning. I detta fall torde barnen ha utsatts för mycket upprepning 
och bekräftelse på att det är fel på deras föräldrar under månadernas lopp. 
Även utredare torde kunna falla offer för sina egna repeterade föreställningar 
(dvs. börja tro att de är sanna i utan belägg) och för andra utredares upprepade 
påståenden.  
 
Vid källförväxlingsfel, så kan vi t ex tro att något inträffat som vi själva enbart 
tänkt eller som någon annan frågat om. Sådana fel drabbar både barn och 
vuxna (se t ex Roberts & Blades forskningsantologi, 2000). Exempelvis kan 
barn som fått frågor senare komma att tro att de varit med om sådant som 
enbart antytts eller hävdats i frågor eller påståenden till dem (bland annat 
Cecis forskning visar detta).  
 
Utifrån enkla ledtrådar kan vuxna eller barn utveckla detaljerade falska 
berättelser. Mycket påtagliga exempel på detta utgör de många 
barnberättelserna om Blåkulla-resor under 1600-talets häxprocesser i Sverige 
(se t ex Ankarloos avh) och de stora mängderna berättelser om bortförande för 
undersökning av utomjordingar (s.k. abduktioner) som många vuxna 
amerikaner (med hypnoterapeuters eller andra suggestioners hjälp) producerat 
och själva tror på (se t ex  Newman & Baumeister, 1998).  
Detta kan jämföras med situationer när barn upprepat utsätts för suggestioner 
från utredningspersonal att de varit utsatta för övergrepp och efterhand börjar 
tro det och producera uppgifter.  
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Det finns även anledning nämna forskning angående suggestibilitet som visat 
att både vuxna och barn är suggestibla, små barn något mer. Suggestioner från 
vuxna gentemot barn är utan tvekan utredningsmetodiskt problematiska. I 
detta fall förekommer övertygade utredare som "vet" (direkt citat ur 
materialet)  hur det förhåller sig - en utredningsmetodiskt förödande 
utgångspunkt. Det finns även anledning nämna forskning och rapporter 
rörande falska bekännelser  och hjärntvätt i detta sammanhang. Fokus har här 
som regel varit på vuxna människor. Gudjonssons (1992) forskning har t ex 
visat att en del vuxna kan förmås att bekänna brott de inte begått redan efter 
några timmars förhör. Att vara ung utgör ett sårbarhetskriterium för falska 
bekännelser enligt Gudjonsson (1992). Falska uttalanden om övergrepp från 
barn efter press från utredningspersonal kan jämföras med situationen vid 
falska bekännelser av vuxna.  
 
I en ofta citerad experimentell studie av falska bekännelser under socialt tryck 
förmåddes 100% av en stor grupp studenter att skriftligt erkänna att de tryckt 
fel på en datortangent och förstört en dator, när det fanns ett påstått vittne och 
förloppet hade varit snabbt. Att allehanda falska bekännelser kunnat erhållas 
eller framtvingas av oskyldiga finns historiskt väl dokumenterat vad gäller 
inkvisitionen, politiska rättegångar i t ex Ryssland, hjärntvätten av krigsfångar 
i Koreakriget m.m. (se t ex Rogge, 1960; Wächter,1965).  
 
Det får anses ställt utom tvivel att relativt liten påverkan (t ex enbart 
förväntningar eller någon/några få frågor eller påståenden) och i synnerhet 
omfattande påverkan under lång tid kan leda till att barn gör uttalanden som 
inte stämmer med verkligheten. Den  populära doktrinen om nollpåverkan från 
utredarnas sida är underförstådd i texterna i det aktuella utredningsmaterialet, 
men denna doktrin bygger på utbredd tro och saknar vetenskapligt stöd. I det 
här fallet har man även använt sig av en historiskt inte ovanlig metod att under 
lång tid isolera barnen från föräldrarna och vad gäller de båda yngsta utsatt 
dem för upprepad påverkan från flera håll (socialtjänst, personal, psykolog, 
polis, andra barn på institution). Jämfört med detta etiskt och sakligt 
förkastliga påverkande förfarande hade utredande där de yngre barnen fått 
vara kvar i hemmiljön avgjort varit att föredra ur saklig och etisk synpunkt. 
Det borde ha gått att träffa en sådan överenskommelse med föräldrarna. 
Materialet ger stöd för att barnen har skadats av utredningsförfarandet.  
 
III. Frånvaro av alternativa tolkningshypoteser och närvaro av tankefel 
Det föreliggande utredningsmaterialet uppfyller inte vissa grundläggande och 
oeftergivliga krav för genomförande av tolkningsarbete, nämligen allsidighet 
och tillförlitlighet. Även om vi generöst anser att materialet är i stort relevant, 
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så undanhålls och saknas viktigt material och materialet är i stort att anse som 
otillförlitligt med anledning av under punkt I och II nämnda omständigheter. 
Det kan därför inte läggas till grund för tolkningsarbete/hypotesprövning. Ur 
källkritisk synpunkt kan konstateras att mängder av kriterier/invändningar 
föreligger för att förkasta materialet.  
 
Utredarna själva verkar underförstått anse att materialet har den allsidighet 
och tillförlitlighet som krävs, men utför inget tolkningsarbete eller 
hypotesprövning med alternativa tolkningshypoteser. Hur materialet skall 
tolkas eller bedömas tas för givet utifrån en obevisad, underliggande och även 
uttalad övertygelse om att fadern är ett mänskligt monster på sätt som hävdas i 
dokumenten.   
 
I anslutning till att tolkningen tas för given, så begås ett antal grundläggande 
tankefel. Ett av dem är det källkritiska misstaget att källkritik inte behöver 
iakttas, dvs. föreställningen att i stort sett alla uppgifter är tillförlitliga när de 
väl på ena eller andra sättet tillskapats som uppgifter. Felkällor är i dessa 
utredares tänkande inget en utredare behöver befatta sig med när de går emot 
den egna övertygelsen. Ett annat av tankefelen är doktrinen om nollpåverkan 
som nämndes i föregående avsnitt, dvs. att uppgifter inte kan ha tillkommit 
genom utredarnas egen påverkan. Ett annat tankefel är cirkulär logik. Utifrån 
ett grundläggande antagande om hur det förhåller sig så tolkas uppdykande 
material som stöd för just det antagandet och inte som stöd för andra 
förhållanden, t ex att barnen påverkats eller att uppgifter tillkommit på lösligt 
och oredovisat sätt. Att även i ljuset av motsägande uppgifter hålla fast vid en 
övertygelse kallas i psykologisk litteratur för "belief perseveration" (fixering 
vid övertygelse, se t.ex. Reisberg, 2007)). I detta fall ser utredarna i största 
möjliga utsträckning till att motsägande uppgifter inte ges möjlighet att 
framträda, t ex genom att söka blockera att barnens och föräldrarnas 
uppfattningar framkommer och genom att undanhålla information om 
påverkansfaktorer, t ex ställda frågor och påståenden.  
 
Att ensidigt söka bekräftelse på en hypotes brukar även i internationell 
psykologisk forskning betecknas som tankefelet "confirmation bias". Som 
bland andra vetenskapsfilosofen Popper (1959) påpekat så kan en hypotes inte 
anses giltig enbart på bekräftelse, om den inte utsatts för falsifieringsförsök. 
Utredarna har i detta fall genomgående underlåtit att söka falsifiera sin egen 
övertygelse, dvs. underlåtit att söka efter motsägande information. Inte ens i 
det andra polisförhöret med den äldsta flickan (som där gör ett återtagande av 
tidigare uppgifter) söker förhörsledaren falsifiera sin egen övertygelse som 
framstår tydlig, t ex underlåter förhörsledaren att närmare förhöra sig om den 
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påverkan från socialtjänsten som flickan på ett flertal ställen säger sig ha blivit 
utsatt för. I detta fall föreligger även tankefelet evidensfabrikation, när 
utredarna genom den osakliga metodiken tillskapar och anför triviala och 
irrelevanta omständigheter. Inom ramen för detta förekommer även det 
vanliga basfrekvensfelet, dvs. att inte beakta hur vanliga fenomen hos barn är 
och speciellt inte hur vanliga de kan bli vid omfattande påverkan och ihop 
med andra barn som kan ha farit illa.  Beteenden inom normalvariationen 
anförs som om de vore anmärkningsvärda eller som om de skulle visa något 
särskilt. Barnen i detta fall verkar inte uppvisa förvånansvärt mycket fenomen 
i relation till den omfattande påverkan, negativa förväntningar och isolering de 
utsatts för. Det är mycket möjligt att de flesta barn under motsvarande 
betingelser skulle uppvisat mer påtagliga fenomen. Klart är att en del barn 
uppvisar starkare symtom vid mindre påverkan än dessa barn. Grundläggande 
för tolkningsarbete/hypotesprövning är även att de möjliga alternativa 
tolkningshypoteserna skall listas upp och därefter prövas mot tillgängliga 
relevanta och tillförlitliga uppgifter, varvid åtminstone en del tolkningar kan 
elimineras. Det föreligger således tankefelet att tolkningsarbete inte behöver 
göras och därmed även tankefelet "imperfecta enumeratio" (ofullständig 
uppräkning; i detta fall av alternativa tolkningar). De kategoriska, icke sakligt 
grundade uttalanden som ofta görs i materialet från socialtjänsten belägger 
även tankefelet "overconfidence" (övertro på egen bedömning). I det här 
utredningsmaterialet föreligger även tankefelet att det inte behövs några 
tankeled från underlagets uppgifter innan slutsats/bedömning kan göras. Detta 
torde följa av tankefelet att tolkningen är given, vilket den sällan är.  
 
Utredningsmaterialet utmärks således i logiskt hänseende av en rad 
grundläggande tankefel. Många tankefel uppkommer utifrån en förutfattad 
mening eller övertygelse. Många tankefel har karaktär av förbiseenden av 
relevanta faktorer. Att förbise sådana innebär bristande noggrannhet.  
 
Dokumentkommentarer och exempel 
I detta avsnitt kommenteras barn för barn några viktigare dokument för att 
tydliggöra och precisera det som ovan principiellt påpekats under punkterna I-
III. Jag har tidigare i separat yttrande kommenterat dokument från Växjö 
psykologbyrå och tar därför inte upp dessa dokument här. Det bör observeras 
att dokumenten hänvisar till varandra och utnyttjar material från varandra, dvs. 
delvis innehåller samma uppgifter och delvis är beroende av varandra. 
Psykologen hänvisar till socialtjänstens dokument och till uppgifter från 
Ekbackens barnenhet. Socialtjänstutredarna hänvisar till Ekbackens uppgifter, 
till psykologens uppgifter och till polisförhören, som skedde efter att 
socialtjänsten, personalen på Ekbacken och psykologen under lång tid fått 
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påverka barnen samt efter att andra barn (som kan förmodas ha varierande slag 
av problematik) på Ekbacken varit i samspel med barnen. Vidare såg 
socialtjänsten till att övertygade socialsekreterare fanns med barnen till 
polisförhören. Den äldsta flickan pekar i sitt andra polisförhör tydligt och 
upprepat på vilken påverkan hon upplevde att detta hade på henne.  
 
Frågan om den äldsta flickan Karin utsatts för övergrepp i hemmet utgör 
startpunkten även för socialtjänstens uppmärksamhet rörande de båda yngre 
barnen och jag kommer därför att göra en relativt omfattande genomgång av 
dokument kring Karin, men vara mer kortfattad kring dokumenten rörande de 
yngre barnen Nils och Maria.  
 
Karin, 14 år 
För Karin finns en §50-utredning där ett antal bilagor bifogas. Jag skall här ge 
en del valda kommentarer, dvs. jag kommenterar inte allt som skulle kunna 
kommenteras utan försöker lyfta fram de mer grundläggande och centrala 
frågorna. 
  
Det finns även en lång skriftlig kommentar från fadern till utredningen, som 
verkar tillkommen senare, och där denne pekar på vad han anser vara stora 
mängder felaktigheter. Jag kommer fortsättningsvis inte att söka lista upp alla 
felaktigheter i uppgifter utan söker att klargöra fel i utredningsmetodiken och 
brister i tillförlitligheten. Felaktig utredningsmetodik leder till bristande 
tillförlitlighet.  
 
 
Ärendeblad 2001-07-17 
Detta papper refererar en anmälan från Karins faster, Britt Jansson.  
Det framgår inte av anmälningstexten hur anmälaren skulle kunna känna till 
hemförhållanden för Karin utöver att Karin påstås ha haft ospecificerad mail- 
respektive telefonkontakt med fastern. Enligt faderns kommentar är den 
bifogade mail-kopian förfalskad, då Karin enligt fadern inte vidgår den och då 
Karin enligt fadern inte hade tillgång till mail under aktuell tidsperiod (avsänt 
14 juli 2001, 2:01 PM). Det går inte av innehållet i mail-kopian att säga om 
den är förfalskad eller inte, enbart att det är möjligt för annan person att 
konstruera ett sådant här mail. Varken anmälan eller mail innehåller några 
beskrivningar av specifika händelser som fadern skulle ha initierat utan enbart 
allmänna påståenden. Det anförda mailet innehåller två påståenden: 
"föräldrarna är elaka" respektive "HAN är elak mot mig". Detta är en 
värdering och det saknas helt konkretiseringar av vilka beteenden som skulle 
ha inträffat. Att en tonåring ibland tycker att en gränssättande förälder är elak 
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torde inte vara särskilt ovanligt. Innehållet i anmälan är beroende av 
tolkningar från Britt Jansson och den som skrivit ner anmälan. Det saknas 
uppgift om att Karin skulle ha bestyrkt innehållet.  
 
Ärendeblad och mail-kopia har inget värde i sakfrågorna, men kan föranleda  
kontroller och eventuell utredning från socialtjänstens sida.  
 
Möjligheten att fastern konstruerat anmälan och möjligen även det anförda 
epost-meddelandet för att underlätta för flickan att frigöra sig från familjen 
och komma till henne och kanske även i det underliggande syftet att skada 
Johan Karlsson kan inte uteslutas. Vagheten i påståendena (bristen på 
konkreta, preciserade uppgifter) ger något stöd i den riktningen. Såvitt kan 
förstås av dokumenten föreligger, åtminstone från fasterns sida, en konflikt 
mellan syskonen, där fastern enligt fadern verkar vara offensiv, t ex med 
omfattande telefonuppringningar till släkten och beskyllningar mot Johan 
Karlsson. Anmälan och ett förfalskat mail kan ha ingått som ytterligare ett 
offensivt beteende gentemot Johan Karlsson. Det går inte att bortse från att 
fastern kan ha uppmuntrat flickan att föra fram anklagelser som en strategi att 
komma bort ifrån familjen. De här nämnda uppenbara möjligheterna tycks inte 
ha intresserat utredarna, som metaforiskt uttryckt verkar ha satt sig i knät på 
ena parten i konflikten. Detta bör utredare aldrig göra.  
 
Polisens minnesanteckning 2001-08-13 
Minnesanteckningen har gjorts med anledning av ett bråk mellan modern (som 
hade de två yngre barnen med) och dottern Karin på Resecentrum i 
Svenskstad. Karin ville åka till faster Britt i Annanstad, dvs. den ovan nämnda 
anmälaren. Enligt polisen hade fastern köpt biljetten, vilket belyser det 
tidigare nämnda offensiva beteendet - hon verkar således ha gått bakom 
ryggen på föräldrarna som har ansvar för barnet.  
 
Det står i minnesanteckningen följande: 
"Karin ville åka dit eftersom att hon är rädd för sin far, rädd att han ska slå 
henne. Hon sade att hon inte mådde bra av att bo hos familjen." 
Här förekommer således ingen uppgift om att fadern eller modern skulle ha 
slagit Karin utan hon var "rädd att han ska slå henne", dvs. en påstådd känsla 
hos Karin och inte ett påstått handlande hos fadern.  
 
Det ordnades enligt minnesanteckningen så att Karin ensam skulle få träffa 
socialsekreterare på polisstationen i Svenskstad.   
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På annat ställe i materialet finns hänvisat till vad som sades vid detta samtal 
från Karins sida. Ur utredningssynpunkt behövs även vad socialsekreterarna 
påstått och frågat redovisas. Det kan tänkas att påståendena om misshandel 
etc. uppkommer som en samkonstruktion mellan flickan och 
socialsekreterarna i detta samtal.  
 
Fadern hävdar i sin kommentar att Karin besökt BUP tillsammans med 
socialsekreterare Stina Svensson och att Karin då skulle ha sagt att hon ville 
hem. Enligt faderns beskrivning hände då följande:  
 
"Stina slog då till henne på armen och förbjöd henne att säga så när hon kom 
till psykologen, detta enligt Karin. Socialtjänsten har inte redovisat några 
handlingar från BUP."  
 
Om ett BUP-besök ägde rum, varför saknas handlingarna eller hänvisning till 
dessa? Varför nämns inte besöket överhuvudtaget? Eller har inget besök ägt 
rum? Söker socialtjänsten strategiskt undanhålla motevidens?  
 
Att undanhålla relevant material som inte passar in i intentionerna är en 
utomordentligt vanlig lögnteknik på de svenska socialkontoren, t ex 
undanhålls resursanalyser i utredningar till domstol regelmässigt och så även i 
detta fall. Principen om öppen redovisning verkar ha satts ur spel. När och var 
och i vilken form kommer den första uppgiften från Karin att hon blivit slagen 
av fadern? Formuleras uppgiften först av fastern, av socialtjänsten eller av 
Karin? Exakt vilka påståenden och frågor och argument har 
socialtjänstpersonalen framfört till Karin innan och när hon själv uttalar 
anklagelser mot fadern? Varför har detta inte noga redovisats? Materialets 
diffusa karaktär föranleder källkritiska misstankar om att det inte står rätt till 
med socialtjänstens uppgifter, dvs. förfalskning kan misstänkas.  
 
Läkarintyg 
Det finns ett läkarintyg från 2001-09-04 (dvs. ca 3 veckor efter att 
socialtjänsten tagit över), där Karins hälsa beskrivs på drygt en rad som 
"somatiskt frisk och motoriskt åldersadekvat". Det framgår inte att läkaren 
skulle ha tagit del av tidigare journalmaterial, ha talat med förälder om 
flickans hälsa eller ens ha talat med flickan. Det framgår inte om läkaren fått 
information från socialtjänsten. Hur läkaren därutöver kan göra ett generellt 
uttalande om att "det föreligger inga hinder för utredningsplacering vid 
Västrumsgården, placering i familjehem samt LVU-vård" är obegripligt. 
Frågan är varför detta skrivs in överhuvudtaget. Läkaren har inte redovisat 
något annat än en somatisk bedömning och då borde det rimligen stått att "det 
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föreligger inga somatiska hinder..."  En socialförvaltning bör inte låta sig nöja 
med sådana här slarviga intyg och frågan är väl hur socialstyrelsen skulle 
bedöma detta slags intyg. Enligt socialstyrelsens författningssamling (SOFS 
1981:25) gäller att intygsgivaren endast skall uttala sig om förhållanden som 
"man har tillräcklig kännedom om" (punkt 1) och att "Om intyget är avsett att 
åberopas vid en domstol eller hos en annan myndighet skall detta anges i 
intyget" (punkt 2). Vidare skall intyget "innehålla noggranna uppgifter om det 
material som ligger till grund för intyget" (punkt 3). Det verkar tveksamt om 
intyget uppfyller dessa krav.  
 
Fadern skriver i sin kommentar:  
 
"När Karin omhändertogs begärde föräldrarna att hon skall läkarundersökas 
omedelbart eftersom det var anklagelse om misshandel, detta vägrade 
socialtjänsten..."  
 
Om detta är korrekt ter det sig för mig helt obegripligt och ansvarslöst att 
ingen läkarundersökning skedde. I synnerhet i ett sådant här fall borde det 
varit av stort utredningsmässigt värde med en barnmedicinsk undersökning, 
bland annat för att klarlägga om flickan hade spår av fysisk misshandel. Det är 
även viktigt att klarlägga om eventuella skador uppkommit före eller efter 
omhändertagandet. Det framgår inte av handlingarna exakt när och till vem 
föräldrarna framfört sin begäran och exakt när socialsekreteraren Stina 
Svensson som påståtts, skall ha slagit till Karin på armen. Det bör dock finnas 
journalhandlingar som kan klarlägga tidsföljden. Socialtjänstens vägran bör 
närmare utredas. Vägran utgör en allvarlig indikation på 
organisationspatologi.   
 
Ärendeblad 1998-02-24 angående uppgifter från skolan om Karin 
Det påstås att "personalen känner en stark oro för Karin som på olika sätt 
signalerat att hon inte mår bra." Detta är givetvis inget sakligt godtagbart 
uttalande, då källorna inte anges och "oro" inte är ett sakförhållande kring 
Karin utan kring personalen själv.  
 
"Enligt personalen har Karin livlig fantasi, kan hitta på historier som inte 
alltid är förankrade i verkligheten. Därför har det funnits en svårighet för 
personalen att veta när man på allvar kan tro på flickan." 
 
Längre fram i texten framgår att modern har uttalat liknande bedömningar: 
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"Enligt modern fantiserar Karin mycket. Fadern tror att hon får alltför många 
intryck från såpoperor som går i TV. Modern upplever att fadern är snäll mot 
Karin och att det är Karin som behöver hjälp."  
 
Modern skall även ha sagt med syftning på fadern angående flickans uppgifter 
att "han kommer att bli förvånad". "Modern talade om att det aldrig 
förekommit slag".  
 
Uppgifterna från "personalen" och modern 1998 pekar på att Karin då 
fantiserar och uttalar fantasier till vuxna i skolan. Dessa uppgifter kan 
jämföras med vad dr E 2001-11-15 skriver i ett yttrande om Karin.  
Tre källor pekar i samma riktning. Till detta kommer senare Karins 
återtagande av uppgifterna hon uttalat i det första polisförhöret.  
 
Det framgår att skolan själv har felbehandlat Karin i samband med att 
uppgifterna uppkommer.  
 
"Under början av september accelererade hennes andningssvårigheter till 
ordentliga ångestattacker oftast i samband med avslappningsövningar."  
 
Alla vuxna eller barn tål inte avslappningsövningar och kan känna ångest och 
obehag. Det finns kliniska kontraindikationer för avslappningsmetodik, t ex 
vissa psykologiska tillstånd. Här framgår även att flickan varit aktuell hos 
skolsköterskan sedan sexårsåldern på grund av andningssvårigheter, vilkas 
uppkomst hänförs till en tidigare bilolycka.  
 
Här har skolan tydligen gång på gång påverkat Karin till ångest genom att 
låta henne delta i avslappningsövningar. Det framgår till och med att Karin 
drabbats av starka reaktioner som gråt och stark hyperventilering - välkända 
för alla som deltagit i kroppsterapeutiska utbildningar. Skolan har överskridit 
sin kompetens och gått in på det kliniska området - detta får absolut inte 
förekomma. Alla barn som kände det minsta obehag borde uppmanats att 
omedelbart avbryta och ägna sig åt någon utåtriktad aktivitet.  
 
På ärendebladet redovisas en dialog med någon som betecknas "fröken" och 
såvitt kan förstås är återgivningen inte bestyrkt av denna "fröken". Icke 
namngivna källor och okontrollerade uppgifter kan inte godtas. Här kan det 
röra sig om till utredarna muntligt överförda uppgifter. En ytterligare 
anledning till skepsis är att de experiment rörande samtalsminne vid korta 
dialoger som gjorts (se t.ex. Edvardsson & Sund, 1998) klart visar att det inte 
är möjligt att korrekt ordagrant erinra sig en sådan dialog som här redovisas. 
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Med stor säkerhet förekommer bortfall, minnesfel och eventuellt falska tillägg. 
Här handlar det om att minnas både de egna frågorna och flickans svar i en 
längre sekvens - det är inte möjligt. Däremot är det möjligt att minnas vilket 
tema som förekommit i ett samtal.  
Det enda konkreta som anges ha framkommit i dialogen är att pappan "tog mig 
i armen och puttade" utan tidpunkt, utan plats och utan sammanhang.  Det 
förekommer allmänt hållna påståenden om att pappan slår henne, 
småsyskonen och mamman, men utan någon som helst precisering.  
 
Det anges även att Karin efter skolans möte med modern om saken skall 
ha sagt följande: 
 
"Efter mötet med modern berättar Karin ytterligare detaljer om hur hon 
upplevt det när fadern slagit modern. ´Han slår mamma drog henne i armen 
så att tröjan gick sönder.´ Fadern hade även slagit Karin med en linjal när 
hon var sex år så att hon vid detta tillfälle fick märken fast hon hade tajts på 
sig. Fadern hade också tagit Karin i mungipan och vridit till. Inga blåmärken 
i övrigt."  
 
Det saknas här helt uppgifter om vem/vilka som skulle ha tagit emot 
uppgifterna från Karin, saknas tidpunkter och saknas omständigheter kring 
uppgifterna. Uppgifterna är även obestyrkta av uppgiftslämnare samt att 
fadern inte givits replikmöjlighet. Uppgifterna kan t.ex. muntligt ha traderats 
mellan personal innan de nått den ansvarige handläggaren. Det är väl känt från 
många experiment att muntliga överföringar snabbt ger upphov till omfattande 
fel i form av bortfall, minnesfel, missuppfattningar, förvrängningar, 
sammanblandningar, falska tillägg etc. Den mening som anförs i citatet är för 
lång för att minnas ordagrant. Resten utgör tolkningar/sammandrag av vad 
flickan sagt med stora felrisker. Även en grupp poliser som deltog i en av 
mina utredarkurser drabbades till sin förvåning rejält av fel i återgivningen, 
när vi gjorde experiment. Mycket anmärkningsvärd är uppgiften "Inga 
blåmärken i övrigt", då inga blåmärken tidigare nämnts. 
  
Uppgifter som dessa, utan erforderliga specifikationer kring tillkomst och 
dokumentation, saknar tillförlitlighet.  
Samma påpekanden gäller för de uppgifter om pappas rotande i grejer etc. som 
anförs på sista sidan. Där anförs t ex ett citat med 34 ord. Som tidigare 
påpekats behöver en domare i regel dela upp den 22 ord långa vittneseden i  
så där 4-6 bitar när vittnen skall återge den.  Vid upprepade 
klassrumsexperiment med vittneseden bland studerande i psykologi på Örebro 
universitet kunde ingen återge den korrekt i skrift omedelbart efter en rak 
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uppläsning. Det är olämpligt att presentera något i citatform när det ligger 
utanför den mänskliga förmågan att minnas. Dessvärre kan även referat och 
även bestyrkta sådana innehålla rejäla minnesfel.  
 
Det bör påpekas rörande innehållet i det aktuella ärendebladet rörande Karins 
uttalanden i skolan 1998 att det inte framgår vad av detta som fadern 
informerats om och där finns inga repliker noterade från fadern. Han har inte 
givits möjlighet att replikera när saken kunde varit i färskt minne. Fadern var i 
skolan på samtal den 18/2 och uppger att "Den enda information jag fick var 
att hon var rädd för att åka med mig", något som inte framgår av 
ärendebladet. Detta öppnar för möjligheten att socialtjänsten konstruerat en 
obestyrkt journalversion som inte stämmer med uppgiftslämnarnas/skolans 
version. Det finns allmänt utifrån experiment med journalanteckningar 
baserade på samtalsanteckningar samt många inlagor från klienter anledning 
hävda att socialtjänstens journaler innehåller stora mängder felaktigheter. Det 
är heller inget ovanligt att socialtjänstens påstådda uppgifter från skolan skiljer 
sig avsevärt från de primära uppgiftslämnarnas, dvs. socialtjänsten förvanskar 
ofta uppgifter, enligt min erfarenhet.  
 
Granskningen av materialet i socialtjänstens ärendeblad rörande händelser i  
skolan 1998 leder med nödvändighet till bedömningen att uppgifterna är 
otillförlitliga. Utrednings- och dokumentationsmetodiken och den bristande 
kontrollen är av sådan art att det kan finnas stora fel i materialet. Därtill 
kommer att uppgifterna år 2001 var ca tre år gamla och inte särskilt relevanta 
för dagsläget.  
 
Utredning från Västrumsgården AB   2001-11-15 
Det mest anmärkningsvärda med denna s.k. utredning är att en mängd 
utredande sker före polisförhöret den 23 okt, dvs. mycken påverkan har ägt 
rum under två månader från övertygad personal och andra barn (helt 
oredovisat vad dessa kan ha varit utsatta för) före polisförhören. Det anges att 
utredningstiden startat den 21 augusti och att Karin haft enskilda samtal med 
socionom "ett till två tillfällen per vecka under hela utredningstiden", dvs. 
även före polisförhören. De sex psykologsamtalen har ägt rum under tiden 24 
aug till 17 okt, dvs. före polisförhören. Det framgår även att Karins faster, 
anmälaren Britt Jansson, har "haft daglig telefonkontakt med Karin under 
utredningstiden med undantag av senare delen av september". Anmälaren 
Britt Jansson har även besökt Karin vid Västrumsgården den 10 okt och Karin 
har besökt anmälarens familj med personal den 20 okt, dvs. nära i tid före 
polisförhöret den 23 okt. Britt Janssons extremt negativa uppfattningar om 
Karins far framgår klart av det av henne godkända referatet. Om ett barn 

 23



 24

utsätts för en sådan långvarig påverkan från flera håll (socialtjänstpersonal, 
Västrumsgårdens personal, psykolog och intensiv, högfrekvent kontakt med 
anmälare som tillika är i stark konflikt med fadern, samt förmodligen 
påverkan från andra barn på Västrumsgården) bör negativa uppgifter om 
fadern i ett efterföljande polisförhör bedömas som otillförlitliga. Det är för 
övrigt svårt att förstå varför ett polisförhör skulle behöva dröja så länge? 
Fanns det någon tanke om att under en tid påverka Karin före polisförhöret? 
Vad var orsaken?  
 
sid 1 
Det anges att den sociala utredningen fokuserar på hur Karin fungerar i 
vardagssituationer. Det är svårt att se att denna inriktning fullföljs i 
utredningen, som mer framstår som ett klippkollage av diverse material. Det 
framgår inte heller på vad sätt vardagssituationer skulle kunna studeras just på 
en institution, vilket snarare leder till onaturliga situationer. Som 
utredningsförfaranden anges dygnet-runt-observationer, enskilda samtal med 
Karin vid ett till två tillfällen per vecka under hela utredningstiden. Varken 
syfte eller metodik för dessa utredningsförfaranden preciseras. Det anges även 
att det finns "referat" från föräldrarna och från den till dessa negativt inställda 
fastern Britt Jansson. Detta innebär en partiskhet då ingen till föräldrarna 
positivt inställd person finns hörd i utredningen. Dessutom verkar Britt 
Jansson ha haft föga kontakt med familjen. Vidare nämns inte ett ord om 
vilket förhållningssätt utredarna intagit kring flickans av fastern understödda 
anklagelser mot fadern. Förhållningssättet, t ex att fråga ut, att leverera 
påståenden i ena eller andra riktningen, att ge stöd i ena eller andra riktningen, 
skall vara redovisat i en intellektuellt hederlig och meningsfull utredning. 
Källkritiskt bör hela utredningen avvisas då utredaren inte redovisar det 
grundläggande förhållningssättet. Dessutom finns i texten indikationer på ett 
partiskt förhållningssätt. Om det är så att personal givit stöd åt falska 
anklagelser så innebär det ett destruktivt förhållningssätt i förhållande till 
främst barnet, men även i förhållande till andra berörda och till samhällets 
intressen av sanning. Att personalen inte haft någon saklig grund att ge stöd i 
den ena eller andra riktningen står klart, inte minst då polisförhör inte äger 
rum förrän den 23 okt och då uppgifterna inte leder till att åklagare senare 
anser att det föreligger grund för åtal.  
 
Det anges att utredningen "är sammanfattande muntligt delgiven Karin"  
2001-11-14. Detta muntliga, sammanfattande förfarande är ingen sakligt 
godtagbar metodik och det framgår inte på något sätt att Karin skulle ha fått 
komplettera eller bestyrka uppgifterna.  Dessa är såväl obestyrkta av Karin 
som oreplikerade av berörda. Det framgår för övrigt inte vilka 
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frågor/påståenden som ställts till Karin, inte heller vem som skulle ha tagit 
emot uppgifter från Karin och inte hur dessa uppgifter säkerställts. Från 
forskning är väl känt att även löpande antecknande under samtal leder till 
betydande mängder fel. Urvalsprinciper har inte redovisats. Allt material som 
påstås härröra från Karin skall därmed avvisas ur källkritisk synpunkt. 
 
sid 3  
Det framgår av stycket mitt på sidan att Karin och personal talat om vad 
fadern skall ha gjort, dock utan att det redovisas vilka förhållningssätt, frågor 
och påståenden som personalen fört fram.  
Det hävdas att Karin sagt att hon inte litar på socialtjänstens personal, men 
ingen specificering görs.  
 
Längre ner på sidan framgår att Karin fått suggestioner:  
 
"Efter samtal om att det hon har upplevt och genomfört ofta leder till 
posttraumatiska syndrom efteråt kan Karin samla ihop sig..." 
 
Det framgår av formuleringen klart att personal har ett förutsättande 
förhållningssätt i samtal med Karin vad gäller vad fadern påstås ha gjort.  
 
 
sid 4 
Den 12 sept beslutas vid utredningskonferens tillsammans med socialtjänstens 
personal att högtalartelefon och personal inte längre behövs vid samtalen med 
faster och hennes familj. Detta betyder konkret att det inte från personalens 
sida funnits någon möjlighet till insyn i den dagliga telefonkontakten med den 
till fadern starkt negativt inställda fastern och den  påverkan som funnits i 
denna kontakt.  
 
Efter en månads vistelse i institutionsmiljön med påstått utredande framgår att 
Karin den 23 sept gör följande uttalande dagen efter en attack med ångest m. 
m. (denna kan naturligtvis misstänkas uppkomma genom institutionsmiljön 
som bidragande faktor). 
 
"Hon berättar nästa dag att hennes far våldtagit henne då hon var tre eller 
fyra år gammal." 
 
När en uppgift uppkommer på detta sätt efter en månads vistelse i 
institutionsmiljö med utfrågning, förväntningar etc. kan den vara ett sätt att 
tillfredsställa personalens förväntningar om graverande uppgifter om fadern. 
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En i internationell facklitteratur från forskare ofta påtalad felkälla vid 
utredande samtal med barn är att de tenderar att säga det som de tror att 
intervjuaren vill höra. Uppgiften uppkommer även 11 dagar efter att den till 
fadern negativt inställda fastern (som i referentsamtal påstås uppge de mest 
fantastiska saker om vad fadern haft för sig sexuellt) fått fritt fram i 
telefonsamtalen med flickan, vilket inger misstankar om ett samband. 
Dessutom bör anmärkas att det ingenstans framgår något som helst i 
utredningen om vad de andra barnen på Västrumsgården kan ha varit utsatta 
för eller vilken påverkan som kan komma från det hållet. Idéer om uppgifter 
kan komma från andra utsatta/icke-utsatta barn. Det kan uppkomma ett 
grupptryck eller gruppklimat att man skall rapportera graverande uppgifter, 
dvs. tryck både från personal och andra barn.  
 
På denna sida finns även en föga realistisk uppgift om att Karin "ibland fått en 
check utskriven på ibland 5000:- ". Detta utgör ett av många exempel på 
uppgifter som föräldrarna inte fått replik på. Vad som gör denna uppgift 
utredningsmetodiskt mer intressant är att det bör vara lätt att kontrollera vilka 
checkar som fadern skrivit ut på Karin, om några skrivit ut. Typiskt för 
undermåligt utredningsarbete är att när tillfälle finns att kontrollera 
påståenden, så sker inte den kontrollen. Eventuella objektiva motevidens 
undviks. 
 
Längst ner på sidan förekommer även indikationer på paranoida 
föreställningar hos Karin, vilka möjligen institutionsmiljön med dess ständiga 
observerande kan ha bidragit till.  
 
"Hon tycker att hon alltid är iakttagen. Hon tror att telefonen är avlyssnad 
och undrar om hennes far är inblandad i spioneri. Hon tror att någon alltid 
ser och lyssnar på henne."  
 
Detta är vad gäller telefonen och fadern vanföreställningar, som är ägnade att 
inge skepsis även mot andra uppgifter från Karin (jfr här dr E:s bedömningar).  
Möjligheten finns förstås att detta är uppgifter som personal helt eller delvis 
konstruerat och att Karin inte skulle vidkännas beskrivningen. 
 
sid 5 
Under början av oktober, dvs. veckorna före polisförhöret hävdar Karin att 
hon "vill flytta till sin faster". 
  
"Denna kamp fortsätter under två veckors tid där Karin hittar olika skäl för 
att en placering hos faster är det enda rätta. Ibland blir hon arg och hotar 
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med att om utredningspersonalen inte går med på detta så kommer hon att ta 
tillbaka allt hon sagt och åka hem igen." 
  
Det är perioden före polisförhöret den 23 okt som här beskrivs i utredningen. 
Texten antyder att hon då stod under starkt inflytande från fastern, som även 
haft fritt fram i telefonsamtalen sedan den 12 sept. 
En psykologisk bindning mellan den till fadern starkt negativt inställda fastern 
och Karin har således förelegat under ett par veckor före polisförhöret. 
Dessutom påvisar citatet ovan något ur tillförlitlighetssynpunkt mycket 
viktigt. Flickan skall ha sagt sig beredd att använda de lämnade uppgifterna 
som spelbricka ("ta tillbaka allt") i kampen om att få komma till fastern. Detta 
avslöjade mentala mönster innebär att de uppgifter hon redan lämnat kan ha 
varit en spelbricka för att få komma till fastern, vilket även kan misstänkas 
utifrån materialet i övrigt.  
 
På sidan 5 framgår även klart att faster Britt Jansson besökt Karin på 
Västrumsgården den 10 okt, dvs. när kampen för att få bo hos henne pågick 
och att Karin besökt faster och hennes familj tillsammans med personal den 20 
okt, dvs. tre dagar före polisförhöret den 23 okt. Detta tydliggör ytterligare 
relationen mellan Karin och fastern under perioden före polisförhöret. En 
läsning av vad fastern påstår om fadern ger en bild av vilken förväntan om att 
ge negativa uppgifter om fadern i polisförhör som flickan kan ha varit utsatt 
för. Det framgår inte hur långt före det var känt att polisförhör skulle äga rum 
och om det diskuterats runt detta. Det framgår i vart fall att det diskuterats 
efteråt med personal.  
 
sid 6-7 
Sidorna innehåller ett påstått referat av uppgifter från Karins föräldrar, som 
inte har godkänts av föräldrarna, varför framgår inte. Det kan te sig något 
magert att föräldrarna fått endast två sidor tillsammans och att ett referat av 9 
samtal endast resulterar i två sidor. Kanske är det tunnheten och 
undanhållande av sådant som påpekats som föräldrarna reagerat på? 
 
Konflikten mellan fadern och fastern framgår mycket tydligt. Fadern bedömer 
att fastern inte är lämplig för Karin, en bedömning som även socialtjänsten vid 
närmare påseende verkar ha gjort.  
 
"Johan anser att faster sysslar med uppvigling och påverkan. Johan och 
modern tillåter inga möten mellan Karin och faster utan att någon från hans 
familj är med eller annan godkänd person." 
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Vidare framgår att "Modern berättar att Karin ljuger om allt". Föräldrarnas 
uppgifter antyder således att det skulle kunna vara så att fastern påverkat 
Karin, en hypotes som en sakligt inriktad utredare har att förhålla sig till.  
En saklig utredare kan inte utan vidare utgå från att fasterns uppgifter är 
korrekta och att faderns är felaktiga, men det är vad som verkar ha skett 
i utredningsmaterialen i detta fall.  
 
sid 8 
På denna sida finns ett godkänt referat rörande vad Karins faster Britt Jansson 
har påstått. Innehållet visar tydligt på konflikten mellan fadern och fastern. 
Utredaren återger okritiskt vaga anklagelser från fastern om sexuellt 
våldförande från fadern gentemot dennes systrar. Ingen som helst precisering 
rörande tidpunkter, platser och sammanhang verkar ha intresserat utredaren i 
syfte att något pröva om det rör sig om prat eller något med verklighetsgrund. 
Inget klargörs om huruvida anklagelserna har anmälts eller prövats av polis, 
åklagare och domstol.  
 
Påverkan gentemot Karin från fastern framgår tydligt av följande uttalande: 
 
"Britt har berättat för Karin att även hon har utsatts sexuellt av Johan." 
 
Utredaren har inte angett huruvida detta skett före eller efter den tidpunkt 
(verkar vara 23 sept) Karin först nämner sexuella uppgifter eller före eller 
efter polisförhöret den 23 okt, dvs. utredaren inser inte betydelsen av 
tidpunkten. Då mängder av kontakter ägt rum mellan fastern och Karin under 
två månader före polisförhöret finns anledning misstänka att Britt berättat för 
Karin före polisförhöret och kanske även före den tidpunkt   
 
Britt Jansson pekar även på att Karins språk och tänkande är sexualiserat. 
Detta behöver inte vara särskilt märkligt i dagens samhälle med starkt 
sexualfixerade media, sexualfixerad vuxenkultur och mycket sexuellt prat 
ungdomar emellan. En del är mer lättpåverkade av media och kamrater än 
andra och många vuxna framstår som sexualfixerade. Det finns således 
närmare tillhands liggande tolkningar än att något sexuellt hänt mellan fadern 
och Karin.  
 
Fadern har inte fått replik på anklagelserna från fastern i anslutning till 
referatet. Att sprida detta slag av grava anklagelser utan att den berörde fått 
bifoga replik måste anses osakligt och oetiskt.  
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På sid 8 och i fortsättningen framgår även att utredaren har arbetat med 
frågeställningen "Vad har Karin varit med om", vilken utredaren då arbetat 
med gentemot flickan före polis och åklagare med den påverkan som 
därigenom kan ha uppkommit.  
 
sid 11 
På denna sida finns följande påstående, som motsägs i första polisförhöret. 
 
"Hon berättar att övergrepp i form av samlag skett varje vecka så länge hon 
minns tillbaka."  
 
Datum för när uppgiften skall ha lämnats finns inte angivet. Vilka frågor som 
ställts från utredarens sida finns inte heller angivet. Exakt vad flickan sagt 
finns inte angivet. Eventuellt kan detta vara utredarens egen tolkning som 
utredaren uppfattat att flickan bekräftat. Uppgiften följer ett mönster som 
återkommer i en del ärenden där socialtjänsten anställt "förförhör" före 
polisen. Mycket starka uppgifter har noterats i vaga referat och dessa krymper 
ihop mycket när polisen sedan genomför sitt förhör. En näraliggande hypotes 
kring detta återkommande mönster är att det rör sig om påverkan från 
socialtjänstens handläggare och kanske en strävan att tillgodose dessas 
förväntningar om uppgifter från den "förförhördes" sida. Att uppgiften som 
det sägs här kommer "en bit in i utredningsvistelsen" pekar på möjligheten av 
en påverkansprocess före uppgiften uppkommer. Det kan även anmärkas att 
fabulerade uppgifter ofta har en monoton och generaliserande språklig form 
(t ex "varje vecka"). Verkligheten brukar vara mer ojämn.  
 
sid 12 
Här finns bland annat följande påstående: 
 
"Karins svårigheter är relaterade till de omfattande skador som hennes 
uppväxt gett henne." 
 
Det är allmänt sett svårt att belägga kausala påståenden av detta slag. Jag kan 
inte finna att utredaren har uppvisat någon saklig grund för påståendet. 
Symtomutredningar där symtom har följts från uppkomsten och framåt går det 
inte ens att finna ansatser till i materialet. Det föreligger här fabulering från 
utredarens sida.  
 
Utredaren rapporterar längre ner på sid 12 att fabulering förekommer från 
Karin och verkar tolka sådana fenomen som "skyddsmekanismer för att 
hantera omvärlden". Detta kan vara möjligt och det bör då påpekas att även 
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alla uppgifter från Karin om missförhållanden i hemmet kan ha denna 
funktion.  
 
Genom att till exempel fabulera uppgifter om missförhållanden i hemmet så 
har hon kunnat få hjälp att lämna hemmet och vinna till exempel sympati från 
faster, från socialtjänst och från personal på Västrumsgården. Dessvärre är det 
ofta inte lätt eller ens möjligt att avgöra vilka uppgifter som är fabulerade, 
speciellt som fabuleringar ofta startar med och går vidare från faktiska 
förhållanden, inte sällan triviala förhållanden. Till exempel kan ett trivialt 
faktum som att en pappa kommit in i en flickas sovrum leda vidare till en 
fabulering om att han sagt något, tagit på henne eller haft samlag med henne. 
Den omgivande sexualfixerade kulturen tillhandahåller ständigt inspiration för 
sexuella fabuleringar, de behöver inte ens tänkas ut.  
 
sid 13 
Här finns återigen ett vagt kausalt påstående till vilket inte har redovisats 
sakligt underlag i utredningsmaterialet. 
 
"Karin uppvisar stora skador till följd av bristande omsorg".  
 
Det torde knappast vara utrett att Karin har "stora skador" och om så är fallet 
hur dessa uppkommit. Symtomutredningar saknas i materialet. Frågan är väl 
dessutom om inte utredaren väl mycket överskrider sin kompetens och går in 
på det klinisk-psykologiska området här. Att Karin har uppvisat ett antal 
känsloreaktioner under utredningstiden med dess onaturliga press betyder inte 
utan vidare att det föreligger "stora skador". Reaktionerna har dessutom 
uppkommit interaktivt, dvs. i samspel med personal, och det torde vara 
vanskligt att bortse från miljöns inverkan vid tolkning av reaktioner.  
Det bör även klart påpekas att omställningar som att flytta hemifrån, flytta in 
på institution, isoleras från föräldrar, utsättas för utredning etc. ofta innebär att 
symtom uppkommer. Sådana symtom uppkommer då inte på grund av att 
barnet farit illa hemma. Det är viktigt att en utredare gör noggranna 
symtomutredningar så att det blir klarlagt t ex när ett symtom uppkommit och 
vilka faktorer hos individen och omgivningen som kan tänkas ha inverkat. 
Utredaren har inte saklig grund för påståendet.  
 
På mitten av sidan startar behandlingsresonemang som verkar förutsätta att 
Karin faktiskt varit utsatt för sexuella övergrepp, vilket torde vara ett i sak 
mycket vanskligt antagande. Dessutom förutsätts att den teoretiska modell 
som förespråkas skulle passa även för Karin, vilket inte är givet. Det bör 
påpekas att behandling under felaktiga förutsättningar kan vara skadlig och 

 30



 31

därmed oetisk. Till exempel torde inte Karin vara betjänt av att få stöd för 
något som kan vara fabuleringar efter påverkan eller av att utveckla en falsk 
offeridentitet. Den fortsatta hanteringen av fallet Karin bör rimligen ta i 
beaktande att mer än en tolkning av fallet kan göras.  
 
sid 14 
På denna sida talas fabulerande om "helhetsförsummelsen av Karin". Jag kan 
inte se att utredningsmaterialet har påvisat någon "helhetsförsummelse" av 
Karin. Materialet är möjligt att tolka på mer än ett sätt, bland annat som att det 
innehåller resultat av påverkan eller omfattande inslag av fabulering eller lögn 
från Karins sida, vilket kan vara hennes hanteringsmetod.  
 
Det finns även anledning ställa sig tveksam till att faster Britt Jansson skulle 
utgöra en viktig del av behandlingen med tanke på hennes tveksamma roll i 
sammanhanget, hennes konflikt med fadern och innehållet i referatet med 
henne. Fastern verkar övertygad om vad som förevarit och lär då knappast 
kunna beakta några alternativa tolkningar.  
 
Västrumsgårdens utredning bedöms ligga utanför saklighetens domän och 
tillhör propagandans och falsariernas domäner.   
 
Psykologbedömning av Karin 
En psykologbedömning har begärts av socialförvaltningen. 
 
Psykologen har härvid använt ett antal s.k. projektiva metoder vilka saknar  
bland forskare accepterad vetenskaplig grund. Exempelvis kan svaren i dessa 
metoder påverkas av vad som sker i testsituationen och av faktorer på 
institutionen. Psykologbedömningen är även bemängd med tolkande 
påståenden, vilka rimligen har låg grad av säkerhet. Symtomutredningar lyser 
med sin frånvaro. Till exempel kan symtom som anförs ha uppkommit i 
samband med omhändertagande och institutionsmiljö.  
 
Godtas psykologens text (vilken inte håller källkritiskt), så innehåller den ett 
antal ur källkritisk synpunkt anmärkningsvärda uttalanden vad gäller Karin. 
I sammanfattningen på sid 5-7 sägs bland annat följande: 
 
"Karin är jagsvag, där hon inte alltid vet vem hon är. Hon är ständigt 
beroende av någon annan, för att bli speglad/bekräftad i det hon gör, säger, 
tänker och upplever. Motsägande och alternerande jagtillstånd avlöser 
varandra, där Karin har en benägenhet att klyva sitt jag." 
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"Karin har till och med vid några enstaka tillfällen drabbats av 
tankestörningar och vanföreställningar, vilket hindrar förmågan till tänkande 
och problemlösande."  (det kan anmärkas att det är vanligt med enstaka  
tankestörningar och vanföreställningar)  
 
"Karin kan i kontakten upplevas som tillagsinställd där hon ständigt försöker 
att ´läsa av´ vad den andre tycker, känner och upplever. Karin har därefter en 
stark benägenhet att tycka, tänka och känna precis som den andre. Karin 
söker ständigt bekräftelse och spegling men kan snabbt ändra sitt 
förhållningssätt ifall hon inte upplever att hon blir bekräftad och att 
omgivningen kan dela hennes känsloupplevelse till att bli avvaktande och 
ifrågasättande och närmast misstro sin omgivning."  
 
Samtidigt säger psykologen självmotsägande att "det finns inget som tyder på 
att Karin fabulerar". Det finns annat utredningsmaterial som pekar på 
fabuleringar hos Karin och psykologens egna här återgivna påståenden pekar 
indirekt på en stor risk för fabulering som psykologen verkar undvika att ta i 
beaktande, en underlighet som undergräver allt som står i intyget. Det är även 
så att psykologen inte redovisat några som helst metoder för att avgöra om 
Karin fabulerar eller inte.  
 
Ur utredningsmetodisk synpunkt är psykologens ovan citerade beskrivningar 
av Karins fungerande problematiska. Det inses lätt att med det påstådda 
psykologiska fungerandet hos Karin, så skulle hennes uppgifter om 
hemförhållandena och det psykologiska fungerandet hos henne själv kunna 
vara påhittade, t.ex. kan hon ha suttit och anpassat sig till psykologens 
förväntningar. Det inses även lätt att Karin kan ha anpassat sig till de 
förväntningar och övertygelser som fastern, utredare och personal riktat mot 
henne. Av texterna framgår att sådana förväntningar och övertygelser funnits.  
 
Psykologen förutsätter även i sina slutformuleringar att Karin varit med om 
"svåra upplevelser". Detta har inte psykologen visat och det saknas i 
psykologens papper någon ansats att utreda om något hänt och vad som i så 
fall hänt.  
 
Det inses lätt att om Karin anpassar sig på beskrivet sätt så kan hennes 
uppgifter till socialtjänst, personal, psykolog och polis uppkomma genom 
anpassning till utredarens förväntningar, dvs. sådana uppgifter kan inte anses 
tillförlitliga utan att andra avgörande belägg föreligger.  
Psykologen var här inte samma psykolog som i ”Påverkansfallet I”.  
 

 32



 33

 
Yttrande av läkare inom barn- och ungdomspsykiatri 
Yttrandet bygger på tre samtal och av icke redovisad längd och på 
observationer vid Västrumsgården (helt ospecificerat av vem, när och hur; Är 
det uppgifter från icke namngiven personal som avses?).  
Yttrandet innehåller ett antal tolkningar, där det inte framgår vad som utgör 
sakligt underlag. Bedömaren förutsätter utan egen utredning på flera ställen i 
texten att flickans egna uppgifter om att hon blivit utsatt för misshandel och 
sexuella övergrepp är korrekta. Detta antagande verkar ha påverkat tolkande 
uttalanden.  
 
Ur utredningsmetodisk synpunkt kan noteras att om texten godtas som den 
står, så förekommer bedömningar som liknar psykologens och som är mycket 
relevanta ur källkritisk synpunkt. 
 
"Angelägen om att vara följsam, känner av vad som är ´rätt´att tycka och 
svara." 
 
"Svaga egna personlighetsstruktur, försöker känna av andra för att anpassa 
sej och till viss del kopiera. Svag emotionell koppling till det hon varit utsatt 
för. Är i stark beroendeställning känslomässigt. Gör försök till manipulativt 
beteende för att styra utveckling när hon har stark önskan om något."  
 
"en dependens till den som har makt över vad som sker". 
 
"Hon har tendens till klyvning av sin personlighet". 
 
Det inses att dessa bedömningar innebär att psykologiska förutsättningar 
föreligger för att Karin kan ha hittat på uppgifter om misshandel och sexuella 
övergrepp och för att hon låtit sig påverkas av andra personers förväntningar 
och övertygelser. Mycket intressant källkritiskt är uttalandet om "Svag 
emotionell koppling till det hon varit utsatt för." En möjlig tolkning av detta är 
att de påstådda övergreppen inte inträffat, varför den emotionella kopplingen 
är svag då de enbart är imaginativa (föreställda). Att som utredaren förutsätta 
att de inträffat är inte sakligt godtagbart. Även uttalandet om manipulativt 
beteende pekar på möjligheten att uppgifter om misshandel och sexuella 
övergrepp kan ha konstruerats i manipulativt syfte för att komma bort från 
hemmet och få flytta till fastern. Utredaren verkar inte dra ut några 
konsekvenser beträffande sin egen förutsättning att övergrepp inträffat av de 
bedömningar som utredaren själv gör. Utredarens påståenden kan naturligtvis 
vara felaktiga.   
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Utredning enligt §50a SoL, ankom till länsrätt 2001-11-05 
Utredningen uppvisar omfattande brister vad gäller att säkerställa uppgifter 
och vad gäller att redovisa saklig grund (säkerställda uppgifter + tankeled) för 
bedömningar. Utredningen blir även beroende av brister i bilagematerialet. 
Samtidigt är det tydligt att alternativa tolkningar av materialet inte beaktas. 
Bilagematerial som skulle kunna peka i annan riktning undviks. Att föra fram 
övergreppshypotesen som ett fastställt faktum utgör ett grovt 
utredningsmetodiskt fel och innebär att utredningen mer är att bedöma som en 
propagandaskrift och falsarium mot speciellt fadern än som en utredning. Jag 
hänvisar till den allmänna genomgång av brister som gjordes inledningsvis i 
mitt yttrande. Jag kommer här att peka på några konkreta exempel.  
 
sid 1 
I det sammanfattande avsnittet görs tvärsäkra, kategoriska uttalanden om vilka 
övergrepp som skett, något som inte erhåller stöd i vare sig det första 
polisförhöret med Karin eller i det andra och inte i förhören med syskonen 
heller och som inte beaktar alternativa förklaringar såsom att uppgifterna är 
manipulativt påhittade eller tillkomna genom Karins anpassning till 
förväntningar hos övertygade utredare.  
 
"Från tre års ålder har hon utsatts för sexuella övergrepp i form av 
fullbordade samlag, smekningar av bröst och av underliv, införande av 
fingrar i slidan och krav att få se henne naken. Övergreppen har utförts av 
fadern. Övergreppen har varit vanligt förekommande, uppskattningsvis en 
gång per månad." (jfr Västrumsgårdens utredning enligt vilken övergrepp i 
form av samlag sett varje vecka så länge hon minns tillbaka; smekningar av 
bröst lär inte kunna göras förrän flickan fått bröst och det skedde i vart fall 
inte vid tre års ålder) Observera här hur sättet att skriva inte gör skillnad på 
vad som påstås och vad som kan bedömas som fakta. Se även citaten nedan.  
 
"Karin har även utsatts för fysisk misshandel. Det har förekommit 
uppskattningsvis en gång per vecka. Det har varit örfilar, nyp i armen, knuffar 
men det har även förekommit slag med linjal. Karin har också upplevt sig som 
psykiskt misshandlad då hon hemma kan kallas för att hon är dum i huvudet, 
värdelös, idiot och slyna." 
  
sid 2 
"Karin har utsatts för både fysisk och psykisk misshandel under större delen 
av hennes liv. Karin har även utsatts för otillbörligt utnyttjande då hon av 
fadern utnyttjats sexuellt även det under större delen av hennes liv. " 
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"Karins hälsa och utveckling har redan skadats".  
 
Bevisbördan åvilar här socialtjänsten och någon saklig grund har inte 
redovisats. En hypotes (påstående på försök med klart medveten osäkerhet) 
om övergrepp kan ur utredningsmetodisk och saklig synpunkt inte utan saklig 
grund omvandlas till ett faktum. En hypotes om att ett barns utveckling 
skadats kan inte utan saklig grund hävdas som ett faktum.  
 
Det har tidigare påvisats att det utredande som redovisas i bilagorna ligger 
utanför saklighetens domän och inte är förenligt med svensk grundlags krav 
på att "iaktta saklighet och opartiskhet". Eftersom falsifiering av utredarnas 
favorithypotes inte eftersträvats och alternativa hypoteser ignorerats så 
föreligger inte en saklig situation som gör det möjligt att hävda de här citerade 
uttalandena. Observera här även att utredarna själva i en del formuleringar 
ställer upp på påståendena. De nöjer sig inte med den mer försiktiga linjen att 
hänvisa uppgifterna till den påstådda källan (det är inte klart vad källan sagt 
och vad utredarna lagt i källans mun eller tolkat in eller minns fel etc.) och 
överväga alternativa förklaringar.  
 
Det saknas här ett avsnitt om utredningsmetodiken och principer för urval och 
prövning av material. Det är av fortsättningen uppenbart att utredarna sökt 
maximera den negativa "informationen" om fadern och sökt undanhålla 
positiv information, en bedräglig och mycket förkastlig utredningsmetodisk 
princip. Det är även uppenbart att frånvaron av bestyrkanden från referenter 
har givit utredarna fria händer att välja ut, tolka, omtolka, begå minnesfel, 
förvanska, lägga till etc. uppgifter i referaten utan att de refererade personerna 
kunnat anmärka på detta. Referenternas och utredarnas egna uppgifter har inte 
heller matchats mot repliker från berörda, främst fadern och Karin. Det kan 
även anmärkas att förekomsten av en fix övertygelse hos utredarna 
utredningsmetodiskt borde lett till att de lämnat eller avstängts från 
utredningsarbetet. Det är närmast ofrånkomligt att en fix övertygelse starkt 
snedvrider ett utredningsarbete och kan leda till felaktiga resultat och felaktiga 
bedömningar.  
 
sid 3 
Här finns t ex följande påstående. 
 
"Hemmet har beskrivits som torftigt av Johans syster och av en bror till 
Johan."  
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Källkritiska frågor är här dels förekomst av konflikt mellan fadern och 
källorna, dels vad som menas med den allmänna, värderande termen "torftigt" 
och dels i vad mån källorna kunnat göra några aktuella iakttagelser. Exakt 
vilka tidpunkter avses? Exakt vad avses med påståendet? Hur kan källorna 
veta detta? Ur källkritisk synpunkt måste påståendet bedömas som ett osakligt 
propagandapåstående.  
 
sid 4 
Enligt uppgifter på denna sida verkar Karins uppgifter om hemmet starta  
med en konflikt kring om hon skulle få åka till fastern Britt Jansson eller inte, 
varvid polis tillkallades till järnvägsstationen i Svenskstad.  
 
På sid 4 refereras även vad Karin skall ha sagt till socialsekreterare på 
polisstationen i Svenskstad, dock helt obestyrkt från Karin och utan repliker 
från fadern. Karin skall där ha talat om "misshandel" från faderns sida "under 
hela hennes uppväxt".  
Endast två konkreta händelser antyds av Karin när hon får frågan om hon kan 
minnas "några exakta händelser". I ena fallet en spark och i andra fallet en 
örfil "längre tillbaka i tiden". Om det allmänna påståendet om misshandel 
under hela uppväxten är sant, borde Karin utan svårighet kunnat erinra sig ett 
avsevärt antal konkreta händelser. Vid fabuleringar uppkommer ofta 
svårigheter att konkretisera.  
 
sid 5-6 
Här förekommer ett stort antal påstådda uppgifter från Karin som torde vara 
obestyrkta av henne och icke replikerade från föräldrarna. Dessutom saknas i 
stor utsträckning tidsangivelser för när uppgifterna framkommit och vem som 
tagit emot uppgifterna. Det framgår inte heller hur säkerställande skulle ha 
skett - Karin verkar inte ha fått korrigera och bestyrka uppgifterna. Det är även 
uppenbart att socialtjänsten och Västrumsgårdens personal ingående talat med 
Karin om händelser som bör göras till föremål för polisförhör först. Ur 
källkritisk synpunkt har förfarandena här varit så lösliga och svagt 
dokumenterade att det går inte här att säga vad som härrör från Karin och vad 
som härrör från personal. Det finns även anledning ställa sig frågande till hur 
många mellanhänder (hörsägen) det finns på en del av informationen och 
bristen på redovisning av hur uppgifter framkommit.  
Exempelvis står att "Karin har för sin kusin berättat...". Hur har denna uppgift 
säkerställt nått utredarna?  
 
sid 7 
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"Karin ser det som normalt att fadern slår henne ca en gång per vecka. Han 
klappar till henne, ger henne en örfil."  
 
Generaliseringar av detta slag med påståenden om monotont beteende (ca en 
gång per vecka och samma varje gång) antyder att det kan röra sig om 
fabulering eller lögn från Karins sida. Ingen konkret händelse med 
sammanhang kring det som skett verkar ha relaterats vad gäller dessa 
återkommande örfilar. Referatet behöver förstås inte vara korrekt.  
 
"Karin har växt upp i en miljö där fysisk och psykisk misshandel samt sexuella 
övergrepp hörde till det normala." 
 
En av flera tolkningsmöjligheter för materialet transformeras här och på en 
mängd andra ställen i texten till långtgående, tvärsäkra påståenden om vad 
som varit fallet. Utredarna förmår inte förhålla sig sakligt till osäkerhet. Det 
kunde varit möjligt att skriva t ex "En av flera möjliga hypoteser är att Karin 
har....".  
Det är avsevärd skillnad på en utredares föreställning och vad som faktiskt 
skett. Dock bör alternativa tolkningar/tolkningshypoteser hela tiden ägnas 
uppmärksamhet.  
 
sid 8-10 
Här finns av uppgiftslämnaren obestyrkta och av den anklagade fadern icke 
replikerade uppgifter från ett odaterat referentsamtal med Britt Jansson, 
biologisk syster till fadern. I referatet förekommer i sådana här utredningar 
ovanligt graverande anklagelser om "våldtäkt" och obestyrkta uppgifter om att 
fadern skulle ha en son i Tobago, om faderns "tvegifte" m.m., som borde 
föranlett en källkritisk hållning från utredarnas sida. Det är i kliniska 
sammanhang och för erfarna polisutredare väl känt att det finns vuxna 
människor som fabulerar eller ljuger ihop alla möjliga fantastiska uppgifter. 
Det är även väl känt att skvaller och ryktesspridning ofta skapar falska 
uppgifter. Sådana fenomen borde vara väl kända även av socialsekreterare. 
Det är av innehållet uppenbart att Britt Jansson på ett flertal ställen refererar 
till uppgifter från andra personer, vilket är källkritiskt tvivelaktiga uppgifter så 
länge de inte kontrollerats med de påstådda källorna, något som utredarna här 
struntar i eller vill de medvetet undvika att eventuellt få in motevidens. De kan 
framstå som källkritiskt tvivelaktiga även efter kontroll. Det framgår att 
kontakten mellan Britt Jansson och fadern varit av ringa omfattning, men inte 
exakt hur ringa och det framgår inte ens om Britt Jansson varit hemma hos 
familjen på senare tid. Britt Jansson verkar inte  heller ha avkrävts 
preciseringar kring påstådda händelser eller ha fått svara på hur hon kan känna 
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till sådant hon påstår. Utredarna har inte tagit sitt källkritiska ansvar (inkl 
saklighetskravet i grundlagen) när de vidareför Britt Janssons graverande 
påståenden. Det finns anledning erinra om juridiska krav på att 
personuppgifter skall vara korrekta om att ärekränkning kan vara brottsligt. I 
detta fall rör det sig bland annat om grava anklagelser om brott, som utan 
saklig grund och utan kritisk prövning har återgivits.  
 
sid 10 
Här återges ett av uppgiftslämnaren obestyrkt och av fadern oreplikerat referat 
från odaterat samtal med faderns adoptivsyster. Inget sägs om källans relation 
till familjen. Konflikt? Varför har en referent som verkar sakna kontakt med 
familjen tagits med? Det anges att systern träffat två av barnen vid ett tillfälle 
och att hon då lade märke till att barnen inte mådde bra. Ingen precisering av 
tidpunkt och sammanhang görs, vilket gör denna uppgift tämligen meningslös. 
Att barnen inte mådde bra är en tolkning och konkreta beskrivningar i sak 
lyser med sin frånvaro. En psykologisk tolkning  har ofta mer med 
uppgiftslämnarens psyke att göra än med den tolkades psyke.  
Anmärkningsvärd är följande av uppgiftslämnaren obestyrkta formulering: 
 
"Adoptivsystern kan även bekräfta att hon under hela sin uppväxt blivit 
våldtagen och misshandlad av Johan." 
 
Hur löd frågan? Formuleringen (”kan även bekräfta”) tyder på att utredarna i 
stället för att fråga förutsättningslöst har anfört Britt Janssons uppgift om att 
Johan våldtagit henne. Möjliga alternativa tolkningar av uppgiften är 
exempelvis att adoptivsystern inte velat säga emot utredarnas från Britt 
Jansson härrörande påståenden eller inte velat säga emot Britt Jansson eller 
velat rikta falsk anklagelse mot Johan eller konstruerat ett falskt minne. Det 
finns även anledning ställa sig frågande till att uppgiften verkar uppkomma 
efter många år. Även forskningen och erfarenheterna kring uppkomst av falska 
minnen gör att det finns anledning till skepsis kring påståendet, som för övrigt 
är generaliserande och i avsaknad av konkret information och redovisat 
sammanhang. Utredarna borde förhållit sig kritiskt prövande till 
brottsanklagelser av detta grava slag. Relevansen för utredningen av detta slag 
av uppgifter kring sådant som hävdas ha hänt för många år sedan kan allvarligt 
diskuteras. Det är knappast utredarnas sak att söka utreda huruvida fadern 
begått påstådda våldtäkter mot sin adoptivsyster eller biologiska syster. 
Dessutom verkar de påstådda våldtäkterna i båda fallen inte ha anmälts. Att 
anföra vaga, icke anmälda, icke utredda, påstådda våldtäkter mot en far i en 
social utredning framstår som sakligt icke godtagbart, i vart fall utan att ta 
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fram preciseringar och noga upplysa om påståendenas källkritiska 
vanskligheter.  
 
 
sid 10 
Referat av odaterat samtal med faderns adoptivfar är obestyrkt och oreplikerat 
från föräldrarna. Här framgår att farfar inte har pratat med fadern eller 
barnbarnen på ett år. Farfar kan därmed inte tillföra utredningen aktuella 
uppgifter kring barnen.  
 
s 11 
Här förekommer tre stycken referentsamtal med personer som uppenbarligen 
är positivt inställda till familjen. Två av dem verkar dessutom ha regelbunden 
kontakt med familjen. Dessa två referenter får vardera ett utrymme av 3-4 
rader i utredningen. Detta kan jämföras med de 70 rader 
den till fadern starkt negativt inställda Britt Jansson fått för sina uppgifter. 
Dessa båda minimerade positiva referenter har till skillnad från Jansson haft 
en angiven regelbunden kontakt någon gång i månaden eller cirka varannan 
helg. Utredarnas partiskhet och bedrägeri är uppenbara. Material från positiva 
referenter minimeras och undanhålls. Sakliga utredaren borde här noga ha 
förhört sig om exakta beskrivningar och exakta observationer från dessa 
referenter som hade inblick i familjen till skillnad från den mot hörsägen och 
fabulering orienterade Britt Jansson.  
Dessutom kunde utredarna i socialtjänstlagens anda ha förhört sig om faderns 
och moderns resurser, men dessa har utredarna knappast visat något intresse 
för.  
 
sid 12  
Här finns ett odaterat, obestyrkt och från Karins sida oreplikerat referat av ett 
samtal med en fritidsledare. Källkritiskt relevant är att fritidsledaren mycket 
klart bedömer att Karin fabulerar.  
 
"Det är alltid mycket historier på gång och det kan ibland vara svårt att veta 
vad som är sanning och vad som är fantasier när flickan berättar. 
Fritidsledaren ger exemplet att Karin ena dagen säger att pappa är 
aktiemäklare och de har massor av pengar och andra dagen säger hon att han 
arbetar i skogen." 
 
"...det är så många historier att man till slut stänger öronen" 
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Fritidsledaren påtalar även ett från Karins sida mycket påträngande beteende 
gentemot pojkar. 
"Hon har vid flera tillfällen tagit reda på var pojkarna bor, deras 
telefonnummer och sedan sökt upp dem vid deras bostäder." 
Beteendet antyder - inte helt ordinära personlighetsdrag. En misstanke är 
dock att det kan röra sig om överdrivet skvaller från pojkarna – fritidsledaren 
var inte där och observerade.  
 
På sidan 12-13 finns även ett odaterat, obestyrkt och från Karins sida icke 
replikerat referat av samtal med skolsköterska. Skolsköterskan säger (som det 
verkar även med syftning på skolläkaren): 
 
"De säger också att flickan har mycket livlig fantasi och att det kan vara svårt 
att veta vad som är sant när hon berättar, något som de även sett hos 
lillebrodern." 
 
"Skolsköterskan har aldrig sett blåmärken eller andra fysiska tecken på att 
Karin fått slag."  
 
sid 13-15 
Här refereras odaterade, obestyrkta och icke replikerade uppgifter från Karins 
klassföreståndare. Det verkar inte som klassföreståndaren skulle ha uppfattat  
att Karin blivit utsatt för övergrepp i hemmet.  
 
sid 15 
Här refereras odaterade, obestyrkta och icke replikerade uppgifter från Karins 
gymnastiklärare. En konkret händelse belyser Karins verklighetshantering 
(den behöver inte vara korrekt återgiven). 
 
"Vid en friluftsdag blev Karin hysterisk. Hon skrek att hon måste till farmor 
gång på gång. Farmor var den enda som tyckte om mig. När denna händelse 
inträffade hade farmor varit död i flera månader."  
 
Detta är uppgifter i samma riktning som de frekventa uppgifterna om 
fabulering från andra uppgiftslämnare.  
 
Föräldrarnas inställning anges på denna sida. Enligt framställningen anser 
föräldrarna att "Karin ljuger och hittar på beskyllningar om sin far" och att 
hon därför behöver vård. Föräldrarnas bedömning är väl förenlig med en del 
andra uppgiftslämnares iakttagelser rörande fabuleringar hos Karin.  
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sid 16 
Här anges att Karin "vill ha en tät kontakt med sin faster Britt och på sikt 
kunna flytta till henne".  
 
Avsnittet "Utredarens bedömning" innehåller omfattande tankefel och 
påståenden som inte har saklig grund. Som framgått är saklighetsbristerna i 
materialet av en sådan omfattning och art att det inte är möjligt att använda 
materialet för tolkningsarbete. När det föreligger så grava brister i allsidighet 
och i tillförlitlighet bör inte materialet användas för 
tolkningsarbete/hypotesprövning. Exempelvis saknas elementära kontroller 
som bestyrkanden, systematisk replikering från berörda samt sådant som 
redovisning av preciseringar av graverande uppgifter, redovisningar av 
tidpunkter och källor. Utredandet har bedrivits partiskt till fördel för 
utredarnas egen övertygelse. 
 
I bedömningsavsnittet anges och prövas inte alternativa tolkningshypoteser, 
dvs. det logiska tankefelet "imperfecta enumeratio" (ofullständig uppräkning) 
föreligger. Detta sätt att utreda är inte förenligt med kravet på saklighet och 
opartiskhet i svensk grundlag.  
 
Om man av pedagogiska skäl här godtar det föreliggande materialet ligger 
flera på framkomna uppgifter baserade tolkningsmöjligheter 
(tolkningshypoteser) nära tillhands. 
 
Tolkning 1: Karin har konstruerat sina uppgifter för att kunna genomdriva sin 
önskan att flytta till fastern (fastern kan här ha gett stöd att konstruera 
uppgifter). 
Tolkning 2: Karin har brister i sin verklighetshantering, dvs. fabulerar. 
Tolkning 3: Karin har utsatts för förväntningar och påverkan från fastern, 
socialtjänstens personal, Västrumsgårdens personal, psykolog, polisens 
förhörsledare m.fl. (vilka verkar ha haft en övertygelse i frågan)  
Tolkning 4: Karin har utsatts för övergrepp från fadern.  
 
Det finns i materialet (med reservation för dess brister) en hel del stöd för de 
tre första tolkningarna och en kombination av dessa är möjlig. Utredarna har 
inte brytt sig om att mer grundligt inrikta utredandet även i riktning mot dessa 
tre tolkningar. Det är således möjligt att ett allsidigt utredande skulle givit 
ännu mer stöd för dessa. De måste utredas, då de kan falsifiera tolkning 4.  
 
Vad som talar för den fjärde tolkningen är de uttalanden som Karin gjort i 
polisförhör (inga andra uttalanden är säkerställd dokumentation; se dock mina 
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kommentarer till polisförhörets icke godtagbara metodik). Det framgår av 
materialet att dessa uttalanden föregåtts av dels förväntningar och påverkan av 
Karin under två månaders tid från fastern, på institution, av psykolog m.fl., 
dels att de bör ses i beaktande av Karins starka önskan att flytta till fastern och 
dels att de bör ses i beaktande av Karins av flera bedömare påtalade 
benägenhet till fabulering och även till anpassning till omgivningen.  
Vidare bör de positiva uppgifterna från referenter med direkta iakttagelser vid 
regelbunden kontakt med familjen vägas in snarare än att förlita sig på en 
faster i konflikt med familjen och som levererar rätt suspekta och i mycket 
mot hörsägen inriktade uppgifter och som dessutom verkar ha medverkat till 
uppkomsten av den konflikt där Karin börjar anklaga fadern. Vidare bör 
motsägelser mellan Karins egna lämnade uppgifter vägas in.   
 
Det är osakligt att i ett sådant sakläge genom en skev argumentation hävda 
enbart tolkning 4 som utredarna gör. Grundlagens krav på att "iaktta saklighet 
och opartiskhet" gäller.  
 
Utredarna bedömer Karins berättelse som "mycket trovärdig". "Det finns ingen 
anledning att tvivla på sanningshalten i Karins berättelse" hävdas det, vilket 
är ett felaktigt konstaterande. 
Som framgått finns ett flertal sakliga skäl att tvivla på uppgifterna (som 
knappast kan betecknas som en berättelse), bland annat den omfattande 
påverkan som Karin utsatts för från ett flertal håll. 
 
Utredarna påpekar att Karin inte har berättat allt på en gång. Det är som 
utredarna hävdar korrekt att detta kan förekomma vid övergrepp. Men det är 
också korrekt och väl belagt att icke utsatta barn vid påverkan successivt kan 
bygga upp falska berättelser. Detta har även väl belagts i experiment med 
upprepade och ledande frågor med barn av Ceci, Bruck m.fl. Detaljrika, falska 
berättelser som de flesta professionella bedömare anser trovärdiga kan 
uppkomma. Vilket som är vanligast lär nog vara svårt att få något svar på, då 
det ofta inte går att fastställa med full säkerhet om något övergrepp inträffat. 
Många övergrepp hävdas idag utan att medicinska stödevidens eller vittnen 
kan redovisas och så även i detta fall. De vuxnas, inräknat utredares, oförstånd 
och påverkan av barn utgör ett stort utredningsmetodiskt problem, något som 
idag åtskilliga forskare på den internationella arenan uppmärksammat. 
Utredarna begår ett grundläggande tankefel, imperfecta enumeratio, när de 
inte överväger de andra möjligheter som materialet mycket tydligt anvisar.  
 
Att enbart argumentera för sin favorithypotes och att inte försöka falsifiera 
denna utgör ett vanligt tankefel som brukar kallas "confirmation bias" 
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(ensidigt bekräftelsesökande). Att som här kategoriskt hävda en övertygelse 
utan att kunna ange saklig grund innebär tankefelet "overconfidence" (övertro 
på egen bedömning). Detta brukar ibland kallas för besserwisser-mentalitet.  
 
Den här granskade sociala utredningen enligt §50a SoL (Socialtjänstlagen) 
ligger utanför saklighetens domän och tillhör den osakliga propagandans och 
falsariernas domäner. Denna s.k. utredning utgör en provkarta på slarv och 
mängder av utredningsmetodiska fel. Detta är inte godtagbart när det gäller till 
domstol ingivna dokument i ett demokratiskt rättssamhälle. I vårt samhälle 
kan inte heller tolereras att enskilda människor behandlas med sådan bristande 
respekt av myndighetspersoner. Kommunens utredare har här med grovt 
osaklig metodik drivit och hävdat uppfattningen att fadern i familjen gjort sig 
skyldig till grova brott samt medverkat till obefogade omhändertaganden och 
psykisk misshandel av tre barn under lång tid. Uppgiften att skydda barn 
innebär inte att utredare behöver bete sig på detta omdömeslösa och 
ansvarslösa sätt. Alla berörda - enskilda barn och vuxna, utredare och 
samhälle - förlorar på osaklighet, även om den skulle kunna vara mentalt 
bekväm på kort sikt för en och annan utredare. Det bör t ex inte vara svårt att 
inse att konsekvenserna inte blir goda för ett barn som påverkas till felaktiga 
anklagelser och att felaktiga bedömningar görs utifrån sådana uppgifter. Detta 
verkar vara fallet här.  
 
Polisförhör med Karin 2001-10-23 
Det första polisförhöret den 23 okt med Karin föregicks av två månaders 
påverkan från fastern, från socialtjänsten, på institution (personal och andra 
barn), och av psykolog. Polisförhöret borde skett omedelbart i samband med 
omhändertagande, då flickan påstås ha uttalat sig om övergrepp redan då. Det 
är obegripligt varför polisförhöret fått anstå och jag har inte funnit någon 
förklaring i handlingarna. Betraktat utifrån resultaten inom psykologisk 
forskning kring påverkan på barn vid utredande samtal, så framstår det som 
utredningsmetodiskt orimligt att genomföra polisförhör efter att en omfattande 
påverkan förevarit. Det blir då svårt eller omöjligt att avgöra om det som 
framkommer i polisförhör utgör ett resultat av påverkan eller utgör uppgifter 
om faktiskt inträffade händelser. Det går dessutom inte att avgöra om inte 
påverkan är noga redovisad, vilket inte skett här. I detta fall har dessutom 
enligt uppgift från fadern förekommit mutförespeglingar - fastern påstås ha 
lovat flickan en mobiltelefon om hon anklagade fadern, en telefon som hon 
sedan inte fick. Skall polisförhör genomföras under sådana här förutsättningar 
blir det närmast nödvändigt att dels höra barnet om vilken påverkan det varit 
utsatt för och dels höra de vuxna som påverkat/kan ha påverkat barnet kring 
frågan om påverkan. I polisförhöret med barnet har påverkansfrågan inte 
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undersökts. Några förhör med påverkande vuxna har jag inte haft tillgång till, 
så jag kan inte uttala någon bedömning av om påverkansfrågan 
tillfredsställande behandlats i sådana förhör. Det är mycket viktigt att veta 
vilka som talat med barnen om den fråga förhöret gäller och vad som frågats 
och påståtts av dem som talat med barnet. I detta fall verkar mycket sådan 
påverkan ha ägt rum före polisförhören. Denna påverkan kan även i beaktande 
av den omfattande tidsmässiga fördröjningen ha varit avsiktlig, ett försök att 
sabotera ett hederligt och sakligt utredningsarbete.  
 
Polisförhöret varade i 67 min och dialogutskriften har genomlyssnats och 
justerats av förhörsledaren själv. Eftersom fallet idag inte är aktuellt som 
brottmål (även fadern förhördes och fallet avskrevs) har jag nöjt mig med 
dialogutskrifter och kommer att vara mer kortfattad i mina kommentarer än 
vid brottmål, då det kan finnas anledning påtala och analysera relativt många 
sekvenser i utskrifterna och kontrollera det motsvarande beteendet på 
videoband. Mina anmärkningar är i huvudsak följande. 
 
1. Karin har utsatts för icke dokumenterad påverkan under två månader före 
förhöret, vilket ensamt utgör grund för att förkasta förhörsinnehållet. 
 
2. Förhörsledaren tillåter en om övergrepp övertygad socialsekreterare och en 
personal/kontaktperson med möjligen samma inställning att vara närvarande 
vid monitor. Det är olämpligt att personer med en uppfattning i frågan är 
närvarande i rummet eller i anslutning till förhöret. Barnet kan t.ex. uppfatta 
situationen så att det skall försöka göra dessa personer nöjda. Under det andra 
polisförhöret senare uttalar flickan upprepat att hon känt sig påverkad av sin 
socialsekreterare, vilket bekräftar det olämpliga i förfarandet.  
 
3. Det framgår på sid 1 att förhörsledaren träffat flickan kvällen innan, ett 
ovanligt och rimligen avsiktligt, uttänkt förfarande.  
Jag saknar redovisning av vad som då sagts i form av dialogutskrift eller 
möjligen hänvisning till ljud- eller videoband. En kort promemoria finns enligt 
vilken inga frågor ställdes till Karin i utredningssyfte och som anger att 
socialsekreterare Stina Svensson var närvarande. Promemorian uttalar sig inte 
om de påståenden/suggestioner som då kan ha givits av socialsekreterare och 
polis. Även vad socialtjänst och personal på Västrumsgården sagt till flickan 
om övergrepp och förhör bör redovisas. Instruktioner att rita skisser framgår 
inte. Det framgår senare på sid 2 att flickan faktiskt fått instruktioner att rita 
några skisser över huset, men inte exakt hur de utformats. Dessa instruktioner 
har genom bristen på inspelning/utskrift inte heller redovisats. Instruktionerna 
kan i beaktande av förhörets omfattande brister i övrigt även ha innehållit 
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olämpliga suggestioner. Att instruktionerna saknas i promemorian innebär att 
även andra påståenden och suggestioner kan saknas. Allt som skett skall öppet 
och noggrant redovisas. Här rör det sig om bedrägligt undanhållande.   
 
4. Förhörsledaren underlåter att i inledningen förklara syfte och användning av 
materialet samt betydelsen av att få fram sanna uppgifter - sanningsfrågan. I 
detta fall skulle dessutom behöva påpekats att flickan inte skall bry sig om vad 
socialsekreteraren eller kontaktpersonen har för uppfattning - att det är 
sanningen och endast sanningen som skall redovisas. Dessutom bör 
förhörsledarens kritiskt prövande roll som utredare klargöras, vilket inte heller 
sker.  
 
5. Förhörsledarens uppstart av förhöret är att fråga om innehållet i skisserna 
och därefter följer på sid 5 en förutsättande uppstart kring att någonting har 
hänt. Observera att det är ett suggererande påstående.  
 
FL  Hmm, och det är någonting i ditt liv som har hänt... 
 
6. Det framgår här och var genom förutsättningarna i det förhörsledaren säger 
att denne är övertygad om att övergrepp ägt rum, vilket öppnar för 
förväntanseffekter även från denne (utanför sitter ju socialsekreteraren och 
kontaktpersonen som kan ha förväntanseffekter även om de inte är med i 
rummet under själva förhöret). Övertygade förhörsledare skall inte tillåtas att 
genomföra förhör på grund av de destruktiva effekter som övertygelser får i 
utredandet.  
 
7. Frågestrategin/innehållsstrategin, dvs. urvalet av frågor och inriktningen på 
frågorna/yttrandena från förhörsledaren, är ensidigt bekräftelsesökande 
(tankefelet "confirmation bias") och därmed i strid med Rättegångsbalken 23 
kap 4§ med dess objektivitetskrav. Även sådant som talar till en misstänkts 
fördel skall eftersökas och tas till vara. Frågestrategin/innehållsstrategin bör i 
ett fall som detta innebära att söka pröva alternativa hypoteser och att söka 
falsifiera favorithypotesen. I detta förhör söks endast bekräftelse och endast på 
enda hypotes (så som den hanteras framstår den som en övertygelse). Att anta 
att övergrepp ägt rum och sedan söka bekräfta det och av den bekräftande 
informationen dra slutsatsen att övergrepp ägt rum innebär en cirkulär logik. 
Genom att påverkan, selektivt urval, tankefelet imperfecta enumeratio 
(ofullständigt beaktande av andra möjligheter) etc. äger rum i processen leder 
den cirkulära logiken till önskad slutsats. Utredaren bortser från alternativa 
förklaringar till fenomen som dyker upp.  
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En genomgång av förhörsledarens samtliga frågor och yttranden ger följande 
fördelning vad gäller urval och inriktning: 
 
Förhörsledaren 
Neutrala frågor/yttranden                                                   53 st (19,1%) 
Frågor/yttranden inriktade mot övergreppshypotesen      278 st  (80,1%) 
Frågor/yttranden inriktade mot alternativa hypoteser        16 st (4,6%) 
Totalt antal:                                                                       347 st  (100%) 
 
En del neutrala frågor/yttranden gäller skisserna på huset och annat som är 
nära relaterat till övergreppshypotesen och borde eventuellt klassificerats 
under denna. Frågorna rörande alternativa hypoteser avser några få frågor 
kring porrfilm i hemmet respektive kring pojkvänner. De stora alternativa 
hypoteserna kring att uppgifterna hittats på för att komma hemifrån till fastern, 
utgör resultat av vuxnas påverkan och ledtrådar i förförhör från vuxna eller 
uppkommit genom fabulering ägnas ingen uppmärksamhet. Detta ignorerande 
av alternativa hypoteser utgör inte ett sakligt godtagbart utredande utan ett 
ensidigt bekräftelsesökande och påverkande av flickan genom inriktningen i 
förhöret.  
 
8. Frågetekniken är i många fall förutsättande, ledande eller pressande.  
Mängder av ledtrådar ges. Jag skall här endast ta några få exempel. 
Förhörsledaren = FL, barnet = B 
 
sid 6 
FL ...då kanske du blev skadad i underlivet... (ledtråd ges) 
  
sid 7 
FL  Jag tänker på, det var inte så att du blödde (ledtråd ges) 
B  Det gjorde jag nog, jag blödde (instämmer i ledtråd, obs 
osäkerhetsmarkören "nog") 
 
sid 11 
FL  Hur har det fortsatt under åren sedan   (förutsättande)  
.... 
FL  Nä, men har han gjort på något liknande sätt någon sådan sexuell 
beröring eller någonting annat nu på senare år.... (ledande) 
 
sid 13 
FL Nä, vad hände den gången mer än att han nöp dej i armen 
     (förutsättande, pressande; flickan har inte sagt att något mer hände) 
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sid 16 
FL  Nä, du i dag då skall du ju försöka klara ut allt som du har varit utsatt för 
och har varit med, och jag tror att du har varit med mycket mer och jag tror 
att du har varit med om mycket mer än du egentligen ha berättat för mej här 
(omdömeslös påverkan, förutsättande inställning, stark press och uttalande av 
förhörsledarens övertygelse i klartext; enbart detta uttalande ger källkritiskt 
anledning att förkasta hela förhörsmaterialet) 
B Jo (vagt instämmande efter press) 
FL  Att det har hänt dom senast åren nu en hel del också  (fortsätter pressa)  
B Ja  (vagt instämmande efter press) 
FL För du har ju egentligen speciellt mycket om dom senaste åren (fortsätter 
pressa) 
B  Nä  (motsvar vid press)  
 
sid 20  
FL  Har du fått örfilar (ledande)  
B Flera gånger, kanske en gång i veckan under tretton år 
      (OBS generaliseringen i svaret) 
 
sid 21 
FL  Bevakar han dej på något sätt (ledande) 
B Han bevakar mej alltid (generaliserande instämmande) 
 
sid 22 
FL  Nä, men du har inte berättat någonting för mej vad som har hänt efter 10 
års ålder (förutsätter att något hänt; press mot flickan) 
.... 
FL  Hmm, har han gjort några sexuella övergrepp på dej efter tio års ålder 
(ledande) 
B Det har han (vagt instämmande) 
 
sid 23-24 
FL Och vad gör han då med handen, jag vill att du förklarar vad han gör, för 
det är en väldig skillnad på vad han då rör något ytligt eller sticker in fingrar  
(förutsätter att han gör något med handen och ger ledande två svarsalternativ; 
s.k. valfråga) 
B Han sticker in fingrarna, det gör han nästan varje gång (upprepar det sista 
av förhörsledaren formulerade svarsalternativet; enligt forskning brukar det 
sista alternativet väljas mest vid muntlig presentation och det första mest vid 
skriftlig presentation; i barnförhör är det i storleksordningen nio frågor av tio 
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så att ett barn väljer det sista alternativet som förhörsledaren presenterar enligt 
min erfarenhet av en stor mängd förhörsutskrifter) 
 
sid 27 
FL Hmm, så det  har varit så pass hårt så du har känt dej att det har gjort ont  
(ledande i påståendeform) 
B Ha, det har det (instämmer i ledande fråga)  
... 
 
FL  Hmm, har pappa haft samlag med dej senaste åren (ledande)  
B Inte vad jag kommer ihåg (motsvar) 
FL Är du säker på det  (ej nöjd med svar, press efter svar) 
B Det kan ha varit så (ändrar i riktning mot av fhl önskat svar)  
 
sid 28 
FL  Hmm, och vad gjorde han med sitt könsorgan då, eller om vi kallar det för 
snoppen, gjorde han någonting emot dej med snoppen då någon situation 
(förutsättande, ledande och pressande) 
 
sid 30 
FL  Har pappa förbjudit dej och berätta vad som har hänt  (ledande) 
B  Ja, han har hotat mej flera gånger.... (instämmer på ledande fråga) 
 
sid 31 
FL  Hmm, har pappa erbjudit dej någonting för att tiga (ledande)  
B Jag fick oftast pengar, och jag fick oftast saker som jag ville ha (instämmer 
på ledande fråga)  
 
sid 37 
FL  Nä, du finns det någon situation nu dom senaste åren här, när det gäller 
sexuella övergrepp så att du har haft tankar om att du kanske har blivit gravid 
(ledande i tre avseenden, kognitivt pressande)  
 
I de fall det föreligger felaktig frågeteknik såsom förutsättande, ledande, 
pressande, upprepade etc. frågor så kan svar vara förhörsartefakter, dvs. 
uppkomna genom den felaktiga tekniken, t ex genom att barnet anpassar sig, 
känner att det bör vara till lags, att det måste svara etc. 
 
Kombinationen av övertygade förhörsledare, ensidig frågestrategi och felaktig 
frågeteknik är utomordentligt skadlig för tillförlitligheten i 
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förhörsresultaten/svaren. Ett förhör av detta slag kan omöjligen godtas ur 
källkritisk synpunkt.  
 
9. Det är som framgått av några citat så att förhörsledaren har erhållit 
information före förhöret kring vad flickan skall ha uppgett som 
förhörsledaren söker få bekräftad i stället för att kritiskt pröva informationen. 
Det korrekta är att förhöra oberoende av tidigare information och sedan se om 
uppgifterna stämmer överens. Den strategi förhörsledaren använder innebär att 
förhörsledaren hjälper till att få uppgifterna att stämma överens med tidigare 
uppgifter och dessutom att prövning av tillförlitligheten saboteras. Uppgifter 
som kan vara resultat av tidigare påverkan har alltså förts in i förhöret genom 
förhörsledaren.  
 
10. Det finns även anledning ställa sig skeptisk med anledning av flickans 
ibland vaga svar och motsägelser. Det finns skäl att erinra om att både vaghet 
och motsägelser lättare kan uppkomma om händelser är påhittade.  
Låt mig här peka på en grundläggande motsägelse som innebär att Karins 
uppgifter inte kan bedömas som tillförlitliga. 
 
I Västrumsgårdens utredning står på sid 11 följande: 
"Hon berättar att övergrepp i form av samlag skett varje vecka så länge hon 
minns tillbaka." (OBS att det står "varje vecka") 
Detta kan jämföras med följande i polisförhöret: 
 
sid 5 
Här hävdar Karin en våldtäkt från fadern, när hon var tre år gammal. 
 
sid 12 
Här önskar förhörsledaren få fram de allvarligaste händelserna de senaste fem 
åren och Karin svarar följande: 
"Den allvarligaste var våldtäkten (verkar avse den vid tre års ålder), sen var 
det ju, sen är det ju bara att han har varit så att han har varit på mej och 
tafsat och så" 
 
sid 22 
Här frågar förhörsledaren ledande om fadern gjort några sexuella övergrepp på 
Karin efter tio års ålder och Karin menar att det förekommit smekningar och 
att fadern ville följa med när hon bytte om.  
 
sid 27  
FL Hmm, har pappa haft något samlag med dej senaste åren 
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B Inte vad jag kommer ihåg 
 
Det inses att uppgifterna i polisförhöret inte stämmer överens med uppgiften 
som Karin påstås ha lämnat på Västrumsgården om "samlag varje vecka så 
länge hon minns tillbaka". Alla dessa samlag har nu reducerats till en våldtäkt 
vid tre års ålder. När uppgifter motsäger varandra föreligger bristande 
tillförlitlighet och ofta kan båda eller alla uppgifterna  vara felaktiga. Den som 
fabulerar eller ljuger eller blir påverkad av omgivningen minns ofta inte från 
det ena tillfället till det andra vad som sagts.  
 
 
Polisförhör med Karin 2002-04-22 
Enligt uppgifter från fadern har Karin blivit på ett närmast kriminellt sätt 
motarbetad när hon velat få tillstånd detta andra polisförhör.  
Fadern skriver bland annat i sin kommentar till utredningen följande: 
 
"Karin fick världens utskällning  av Stina soc sekr för att hon kontaktat 
polisen för ett nytt förhör. Karin hade under lång tid sagt till Stina och flera 
vid socialtjänsten och personal vid Lännahemmet och även sitt ombud 
Cristina Andrén (ej avidentifierad av preventiva skäl) att hon ville ha ett nytt 
förhör, alla hindrade detta varför hon i smyg ringde polisen själv och begärde 
nu att få vara ensam med polisen vid förhöret. Innan sista förhöret liksom 
första blev hon utsatt för en oerhörd påverkan och hot, från Stina, XX och YY, 
de två sistnämnda personal Lännahemmet, denna gång stod hon emot ganska 
bra och fick vara själv med polisen vid förhöret. När socialtjänsten fick reda 
på innehållet i det sista förhöret blev dom rasande och Stina sa till Karin att 
hon var dum i huvudet och borde låsas in. YY gav order om telefonförbud och 
förbud att gå ut på egen hand vid Lännahemmet, Karin fick denna 
bestraffning en tid och isolerades totalt, vidare så har Karin numera ingen 
helgpermission eftersom hon inte vill besöka faster Britt." 
 
Om jag förstått andra uppgifter från fadern rätt skall Karin bland annat ha 
sjukanmälts av personal för att sabotera genomförandet av polisförhöret. Hon 
påstås genom egen initiativkraft ändå ha lyckats få till stånd ett förhör. Det 
som fadern hävdar är utomordentligt allvarliga uppgifter och en polisutredning 
bör göras om huruvida socialtjänsten, Lännahemmets personal och barnets 
ombud lagstridigt sökt sabotera polisens utredning och hindra att ett förhör 
med återtagande av uppgifter kom till stånd och/eller på annat sätt sökt 
påverka flickan. Om faderns uppgifter är korrekta så bestyrker agerandet den 
påverkan som förekommit gentemot Karin. Det bör vara ganska enkelt att 
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kontrollera dessa mot polisens, personalens och skolans anteckningar kring 
Karin. Karin själv bör höras i frågan. Den människosyn som här uppvisas, att 
flickan inte skulle få bestämma själv att hon vill ha ett ytterligare förhör, 
står i klar strid med socialtjänstlagens syn.  
 
Det andra polisförhöret omfattar 47 minuter och föreligger även det i en 
genomlyssnad och justerad dialogutskrift.  
 
Mina anmärkningar kring detta andra polisförhör med Karin är följande. 
 
1. Det är olämpligt att använda samma förhörsledare som vid tidigare förhör, 
när nu Karin önskar ändra sina uppgifter - och denne var genom sin uppvisade 
övertygelse och icke godtagbara metodik dessutom olämplig i sig.  
En konsekvens av att använda samma förhörsledare kan bland annat bli att 
barnet får svårare att ändra en falsk berättelse som konstruerats tillsammans 
med den tidigare förhörsledaren. Det kan även vara så att den tidigare 
förhörsledaren är fixerad vid den tidigare berättelsen och gör motstånd mot en 
förändring av uppgifterna och på olika sätt motarbetar ett återtagande.  
 
2. Även vid ett förhör som innebär ett återtagande är det viktigt att 
förhörsledaren i inledningen tar upp sanningsfrågan, att det är viktigt att  
få fram sanna uppgifter och att felaktiga uppgifter inte skall förekomma.  
Förhörsledaren tar inte heller denna gång upp sanningsfrågan och sin egen 
kritiskt prövande roll i sammanhanget.  
 
3. Det framgår av förhörsutskriften sid 2 att förhörsledaren startar med att 
utöva press på flickan i riktning mot de tidigare lämnade uppgifterna, men 
flickan står emot pressen, något som talar för riktigheten i återtagandet. Även 
fortsättningsvis framgår mycken motargumentation från förhörsledaren, dvs. 
en helt annan metodik än i det förra förhöret. I båda förhören utgår 
förhörsledaren från sin uttalade övertygelse att övergrepp ägt rum, dvs. båda 
förhören genomförs partiskt och felaktigt. Vid ett återtagandeförhör bör 
klarläggas dels vad som återtas eller inte återtas och dels sökas ett klargörande 
av varför det blev fel i det förra förhöret. Förhörsledaren eftersträvar här 
knappast särskilt mycket klarläggande av varför uppgifterna blivit felaktiga 
enligt den förhörde. Dock framkommer en hel del uttalanden om påverkan 
spontant, vilket framgår av citat nedan.  
 
4. Flickan har ur psykologisk synpunkt rimliga och med det övriga materialet 
väl förenliga förklaringar till att uppgifterna tidigare blivit felaktiga, nämligen 
påverkan från främst socialsekreteraren Stina och att hon själv använt 
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anklagelserna manipulativt. Som tidigare påpekats var det olämpligt att 
socialsekreteraren och kontaktpersonen fick närvara vid monitor vid det första 
förhöret. Jag ställer mig mycket frågande till vad socialsekreteraren hade där 
att göra och tanken kan ha varit just att utöva kontroll, påverka Karin att lämna 
de uppgifter socialsekreteraren ville.   
 
Karin säger i förhöret bland annat följande: 
 
sid 2-3 
B  Nä, men Stina påverkade mej så mycket. (jfr de partiska och omdömeslösa 
utredningsmetoderna som finns i dokumenten) 
FL Hmm, men du hon vet ju inte vad du har varit med om  (en ologisk 
kommentar, det är inte det frågan gäller; motargumenterar) 
B Men det jag berätta på hemmet det kommer upp under förhöret det jag hade 
berättat på utredningshemmet i Västervik och där hade Stina och dom pressat 
mej till att säga saker, fast jag har sagt till, dom har skrivit saker som jag inte 
har sagt som  kommer vara med, som kommer fram nu i polisförhöret. 
(Observera: ”dom har skrivit saker som jag inte har sagt”, dvs. enligt 
flickan föreligger förfalskningar) 
FL Hmm, men du intygade ju inför mej då att det du hade berättat det var ju 
korrekt och sånt som du hade fått uppleva (fortsätter pressa i riktning mot 
tidigare lämnade uppgifter, motargumenterar)  
 
sid 3 
B....jag var så lättpåverkad då sen blev det så att jag trodde väl på dom vad 
dom sa" (jfr vad barnpsykolog och barnpsykiater skrivit om hur flickan 
anpassar sig till omgivningen)  
FL Hmm, men jag fråga ju också särskilt om den händelsen du prata om i 
treårsåldern 
B  Ja, det är ju den jag menar 
FL  Hmm 
B  Jag var inte säker på den när jag sa det till dej 
FL  Nä 
B För utredningsenheten, men dom sa det till er och det skrevs ner i 
utredningarna att jag hade sagt att det var sant men jag var osäker på det 
(ett mycket avslöjande påpekande kring utredningsförfarandet och påverkan 
från flickan; referaten av vad flickan sagt innehåller enligt henne 
förfalskningar) 
  
sid 4 
B  ...men jag var så förvirrad under förra förhöret för Stina satt och  
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lyssnade så, så jag kommer inte ihåg vad jag själv har sagt (visar vilken 
         felaktig metodik det är att ha med socialtjänstpersonal vid förhör, att 
          det verkar ha lett till missvisning i förhörsresultat) 
FL  Nä, men jag frågade dej ändå då innan vi slutade om det var någonting 
som (fortsätter pressa i riktning mot tidigare uppgifter)  
B  Ja, men om jag skulle säj --- ifrån, --- Stina satt ju därinne och kolla på  
      (bekräftar påverkan från Stina) 
FL  Hmm, men hon vet ju inte vad som kan ha hänt hemma i ert hem 
      (vägrar fortfarande att förstå påverkansfrågan och för irrelevant in en  
       annan fråga; motargumenterar) 
B Nä, men då skulle jag ju fått åka hem 
FL Om vad då 
B Om jag hade sagt att jag inte visste någonting, då hade hon ju någon 
anledning att hålla kvar mej på utredningshemmet och då skulle jag ju fått 
åka hem  (pekar på hur Karin använt anklagelserna mot fadern som spelbricka, 
dvs. ytterligare en faktor utöver Stinas och andras påverkan) 
 
sid 7 
B  För jag ville veta vad som pågick, ja fråga jag en sak, Stina en sak så säger 
hon att mamma och pappa vill inte ha någon kontakt med dej och så, och 
fråga jag någon annan eller någon ha sagt så säger dom att mamma och 
pappa får inte ha kontakt med mej, så jag vet inte hur det ligger till... 
(belyser den sjuka utredningsmiljön, som kan vara förvirringsskapande för 
flickan; de symtom som anförts rörande flickan kan helt eller delvis vara ett 
resultat av en sjuk utredningsmiljö, där flickan växelvis utsätts för ljugande 
och korrekta påståenden) 
 
 
  
 
sid 8 
B Inte behöver jag vara på ett sånt ställe i alla fall, det är ju prostitution och 
knark och massa ---- gubbar som springer omkring där ute 
(belyser ytterligare den sjuka utredningsmiljön, som påverkar flickan) 
FL Hmm 
B  Jag gillar inte det stället, dom bara ställer diagnoser på mina föräldrar, 
dom samarbetar med Stina för att jag inte, för dom vill vända emot mina 
föräldrar, för dom vill inte att jag skall tycka om mina föräldrar 
FL Det vill dom inte 
B Nähä, för dom bara ställer diagnoser på dom, att hur dumma mina 
föräldrar är, att min pappa har ett hjärta av sten och allt har man sagt, och så 
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tror dom vet vad som hänt innan, fast dom inte vet någonting, dom lyssnar inte 
på det vad jag säger, dom lyssnar bara på det Stina säger, och det Stina säger 
är ju inte särskilt troligt 
(sekvensen belyser ytterligare den sjuka utredningsmiljön, den sjaskiga 
förtalsverksamheten bekostad av skattemedel, och påverkan på barnet; det 
som sägs här är väl förenligt med de osakliga utredningsdokumenten;  
en verksamhet i strid med socialtjänstlagens människosyn)  
 
 
sid 9 
B ...man kan inte säga nåt ifall man inte vet om det är säkert 
(flickan själv tar här upp en grundläggande princip, vilken förhörsledaren 
borde klargjort i början av båda förhören)  
... 
B  ...Stina påverkade mej så mycket (hävdar påverkan i klartext) 
... 
B  ...och Stina satt och samtalade med mej och dom där och dom fick mej att 
tro en massa hemska saker  (ytterligare belägg för sjuk utredningsmiljö och 
påverkan)  
 
sid 15 
B Jaha, jag vet vad Stina lurade i mej då, jag var förvirrad (vid förvirrings- 
    tillstånd kan mottagligheten för påverkan vara större) 
 
sid 19 
B  Jag var osäker redan då, när jag sa det, det där med Stina dom fick mej att 
tro att det var så förut, jag sa att det kunde varit så att det kunde vara samlag, 
men sen så sa, och sen så prata jag mycket med Agneta, ----var min 
socionomutredare på Västrumsgården och dom fick mej att tro mer och mer 
än att det var sant, och till slut så blev jag så förvirrad så jag trodde att det 
var sant, och det var därför jag sa det i förhöret, men nu här jag tänker efter 
så var det inte så  (beskriver omfattande påverkan, jfr forskning kring 
socialt tryck och hjärntvättsmetoder; vi ser här hur tiden fram till första 
polisförhöret användes till att påverka barnet)  
 
sid 29 
B  Jag måste ha fattat fel på situationerna och när Stina är med då blir jag en 
helt annan person för hon påverkar mej så mycket till att hata mamma och 
pappa, och jag vet inte vad jag skall göra längre (detta pekar ytterligare på 
den sjuka utredningsmiljön och möjligen på psykopatologi hos handläggaren. 
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En handläggare som får barn att känna på detta sätt bör inte syssla med 
barnavårdsarbete.)  
 
sid 30 
B Nä, dom sysslar med väldigt olagliga saker   
FL Utan 
B Jag tycker inte jag skall behöva vistas i en miljö där knarkare finns och där 
prostitution förekommer eftersom jag aldrig har haft några missbruksproblem  
(Karin framstår här som förnuftigare än sina beskyddare) 
FL Du tänker alltså på det hemmet du är 
B Ja 
FL Jag fattar för att det var där syskonen finns 
B Nej, det jag är som är det prostitution och massa droger där, jag vill inte 
vara i en sån miljö, eftersom jag aldrig haft några missbruksproblem 
FL Nä 
B Jag har aldrig varit missbrukare, jag skall ju inte behövas behandlas för 
någonting egentligen varit utsatt för som jag fattas fel på, men jag försöker 
förklara för personalen så hör dom inte mej, dom bara lyssnar på Stina och 
Anna 
 
sid 31 
B ...dom ställer diagnosen på mina föräldrar och försöker få mej att tro att 
dom är dumma i huvudet, det kommer jag aldrig att tro, så dom behöver inte 
hålla på med det 
 
5. Karin har haft kontakt med sina syskon och gör alarmerande uttalanden om 
deras situation i bland annat följande citat.  
 
 
 
 
sid 10  
B  När dom blev omhändertagna från skolan så höll Stina och dom, så ringde 
dom till Olle, Stina och nån och så fick dom prata med pappa och så i en 
mobiltelefon eller något liknande, och då fick inte min lillasyster prata för 
Stina höll henne får mun  (bristande respekt för barnen) 
... 
B  Eller socialassistenten då, Anna hon sa ju till min lillebror Nils att när Nils 
fråga henne innan förhöret vad gör man på ett förhör, för han hade ju aldrig 
varit på nåt innan, då sa Anna till honom, säg att mamma och pappa har slått 

 55



 56

dej till honom då, och så säger, och så uppmanar hon att säga honom massa 
saker (sjuk utredningsmiljö; Annas beteende bör göras till  
föremål för polisanmälan och utredning; frågan är väl vad polis och åklagare 
gjorde när de fick veta detta svar???) 
FL Så du menar att han är påverkad av personalen att 
B Ha 
FL Ljuga (fel att lägga ord i mun) 
B Ha, det är han, jag märker det på dom, dom är inte som förut, dom är helt 
hjärntvättade, det är ju dom, det går inte att få någon kontakt med dom 
FL Syskonen har ju beskrivit olika situationer hemma som dom har varit 
utsatta för 
B Till mej säger dom så här, att Anna sa åt min lillebror Nils säg att mamma 
och pappa har slått dej  (Observera förfalskning som utredningsmetod) 
FL Så du menar att dom har varit påverkade av personalen 
B Ja, och har inte sett dom tillfällena dom påstår att dom har blivit slagna, för 
jag har aldrig sett att dom har blivit slagna, inte sant 
 
sid 12 
B  Nä, och så har dom ryckte dom, så har dom ryckt dom i armen och slet i 
Nils när dom tryckte in dom i bilen i skolan för Nils och Maria ville inte det  
 
sid 29 
B  Nils har försökt att rymma för att han har mått så dåligt, jag tycker ni skall 
kolla upp hur mina syskon har det, dom kan inte ha det så bra, försöker man 
rymma så, nåt som han är arg på, jag har hört att han är förbaskad på 
personalen flera gånger att han har svurit och att dom har varit elaka mot 
honom, dom har magrat väldigt mycket också, dom sa att dom hade blivit 
magra 
FL Hmm 
B Och dom får inte gå ut någonstans eller nåt heller och Nils har inte sina 
glasögon heller, snåla är dom, Maria gråter varje natt, det kan ju inte tyda på 
att dom har det bra  (hur frågan om Nils glasögon handlagts bör vara lätt att 
utreda)  
FL Vem har berättat dom här uppgifterna för dej 
B Dom sa det till mej 
 
 
7. Frågetekniken är olämplig. Motargumenterande inlägg har tidigare påtalats. 
Andra exempel på tekniken är följande. 
 
B Slampa har han inte kallat mej för, det vet jag 
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FL Vad tyckte du om när han använde sådana ord om dej (förutsättande, 
ignorerar vad flickan sagt före och i föregående förhör) 
B  Han har ju inte använt sådana ord om mej säjer jag ju nu (går emot press) 
... 
FL  Och sen så sa du också förra gången att pappa hånade Nils  då, kallade 
honom för psykfall dum i huvudet kanske andra orsaker 
B Psykfall har han aldrig sagt och inte dum i huvudet eller för det var jag som 
kallade Nils för dumhuvud 
 
Förhörsledaren fabulerar här och för in grovt felaktig information i förhöret; 
Karin har inte någonstans i det första förhöret sagt något i denna riktning. På 
sid 20 samt på sid 35-36 i första förhöret finns tvärtom följande sekvenser: 
 
B  ..och fick aldrig skäll, de fick inte någonting, inte ens en örfil har dom fått 
... 
 
B Jag har aldrig sett att dom har blivit för något våld, och jag har aldrig sett 
honom skälla på dom, och min mamma är med dom hela tiden 
... 
FL Nä, så du menar att pappa bråkar inte med dina småsyskon och skäller på 
dom och slår 
B  Nä, han har aldrig gjort det... 
 
Flickan hävdar således samma ståndpunkt i båda förhören. Läsaren av 
utskriften blir desinformerad av förhörsledaren. Det kan misstänkas att 
förhörsledarens övertygelse får honom att förvränga minnet av vad som sagts i 
det första förhöret.  Förhörsledaren borde själv ha upptäckt sitt misstag vid 
kontrollen av utskriften, dvs. gjort kontroll även mot utskriften av det första 
förhöret eftersom hänvisning skett dit. Det finns anledning ställa frågan hur 
många andra fabuleringar som finns i utredningsmaterialen, som inte låter sig 
påvisas lika lätt. En given  misstanke är att det mesta som barnen påstås ha 
sagt är felaktiga referat och fabuleringar.  
 
sid 14 
B Det var Nils som slog mej, allt handlar om Nils och Maria  egentligen i  
     grunden.  
FL  Ha, du påstår ju det  (observera den anmärkningsvärda formuleringen,  
      som aldrig användes i det första förhöret)  
B Hmm, sen är det upp till er och tror vad på jag säger eller inte  
      (flickan reagerar på repliken) 
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sid 19 
FL Men vi har ju jobbat för dej och trott på dej att det du har berättat tidigare 
är ok  (olämplig vädjande teknik, som uppvisar övertygelsen hos  
förhörsledaren; en viktig fråga är vilka som åsyftas med ”vi” – ingår  
 socialsekreteraren Stina som var med vid besöket kvällen före första  
 förhöret i ”vi”? Ser vi här ett alltför nära samförstånd och kontakt mellan 
 socialtjänst och polis? Ett grupptänkande där det kritiska tänkandet blir  
 eftersatt?)  
 
8. Karin berör de egna djupare psykologiska grunderna till sina tidigare 
anklagelser mot fadern. 
 
sid 20 
B  Nej, allt handlar om mina syskon egentligen, det här med att mamma och 
pappa och så, det handlar om att min lillebror tar min plats, det är mina 
syskon 
FL  Hmm, men då behövde ju då inte berätta om övergrepp och våld i hemmet 
det hade man väl kunnat tillrätta på ett mycket enklare sätt (fortsätter mönstret 
att motargumentera)  
B  Men det var inte våld i hemmet, den som var våldsam det var jag, men jag 
säger aldrig att det är mitt fel, för jag är konstig som Stina uttrycker det 
FL Hmm 
B  Jag har varit våldsam mot mina föräldrar, har jag slagit mina mamma, 
slagit min pappa ---- det erkänner jag, för jag är våldsam i hemmet, för jag 
har slagit mina syskon, tänkte kasta ut min lillebror när han var bara några 
månader utför fönstret, för att han hade tagit min plats, så pass stark har jag 
blivit så jag vågar erkänna vilka misstag jag har gjort 
FL Ja, det var ju synd att du inte sa förra gången  (det var ju även synd att 
förhörsledaren inte genomförde förra förhöret förutsättningslöst och korrekt) 
B Nä, men när jag blev våldsam då försökte ju dom lugna ner mej och det 
tyckte jag inte om så dom kunde dom hålla hårt i mej och det ville inte jag, 
och det var det som jag upplevde som våldsamt 
(vad flickan här säger framstår som rimligt ur barnpsykologisk och 
familjepsykologisk synpunkt; liknande reaktioner har ofta påtalats rörande 
barn som får syskon; uppgifterna ger ett autentiskt intryck, det finns här ett 
psykologiskt sammanhang till skillnad från en hel del andra generaliserande 
uppgifter och temat repeteras tydligt på sid 28 i utskriften)  
 
sid 28 
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B Jag var arg och var på mina syskon och slog sönder saker, då, för då kom 
han och flytta på mej så att jag skulle, då gick han emellan så höll han i mej 
hårt och så han inte skulle släppa taget, så jag skulle hoppa på honom, och 
det tyckte inte jag om, det tyckte jag var våldsamt, men om jag tänker efter så 
var det bättre än att höll i mej än att jag slog sönder hela kåken 
FL Ha, jag förstår inte fortfarande varför du kunde berätta om ett stort antal 
situationer förra  (alla flickans beskrivningar av socialsekreterares och 
personals påverkan samt önskan att flytta till fastern verkar ha gått 
förhörsledaren förbi) 
 
Sammanfattande bedömningar av polisförhör kring Karin 
Sammanfattningsvis så är metodiken i det andra polisförhöret felaktig liksom i 
det första. Förhörsledaren gör motstånd, underlåter att reda ut faktorer, 
motargumenterar i förhållande till flickans uppgifter till skillnad mot i det 
första förhöret där förhörsledaren drev på flickan utifrån sin övertygelse. 
Partiskheten, i strid med grundlagen och rättegångsbalkens föreskrifter, 
framgår därmed tydligt. Motståndet råkar här stärka tillförlitligheten i flickans 
uppgifter, dvs. de framkommer under repeterat motstånd från förhörsledaren. 
De går tvärsemot förhörsledarens övertygelse och påverkan. Samtidigt kan 
sägas att det säkerligen kunde blivit tydligare mer i detalj hur påverkan av 
flickan skett, om den partiska förhörsledaren visat intresse i den riktningen. 
Även de familjedynamiska faktorerna kunde möjligen blivit tydligare. 
Fasterns påverkande roll har även blivit föga berörd på grund av 
förhörsledarens bristande intresse. Det blir ändå tydligt att flickan uttalar 
insikter kring vad som lett fram till anklagelserna, insikter som utredarna 
uppenbarligen inte har. Det stärker tillförlitligheten i flickans uppgifter att det 
hon nämner är väl förenligt dels med forskning kring påverkan och 
familjedynamik, dels med den omfattande osakligheten i dokumenten. Det 
stärker även tillförlitligheten att det i förhöret framkommer psykologiskt 
rimliga sammanhang kring uppgifterna vilket saknats för en del anklagande 
uppgifter av generell karaktär. Vad som kan föranleda skepsis mot Karins 
uppgifter är att hon faktiskt har kommit med två på vissa punkter starkt 
motsägande versioner. Ingen av dessa behöver i och för sig vara sann. Den ena 
av dessa kan inte utan vidare godtas om den inte får stöd av annat material 
med acceptabel tillförlitlighet. I detta fall ger bland annat hårddata i 
dokumenten stöd för att utredarna (socialtjänst, utredningshem, förhörsledare 
främst) uppträder omdömeslöst och påverkande, något som ger en rimlig 
förklaring (tillsammans med familjedynamiska faktorer) till hur en felaktig 
version kunnat uppstå. Vidare finns stöd från referenter som till skillnad från 
fastern och utredarna haft regelbunden kontakt med familjen. Att åklagare lagt 
ner målet pekar även det i riktning mot den första versionens bristande 
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hållbarhet i sak. Påverkan i samband med den första versionen, före och under 
förhöret, undergräver dennas tillförlitlighet.    
 
Det flickan uppger i det andra polisförhöret bör bedömas som tillförlitligt. 
Därav följer inte nödvändigtvis att det är sant (det är en logisk skillnad på 
tillförlitlighetsbedömning och sanning) och troligen inte hela sanningen på 
grund av förhörsledarens underlåtenheter och motstånd. Föga sägs i förhöret 
om fasterns påverkande roll. Det bör finnas avsevärt mer specifikationer att 
hämta från flickan vad gäller påverkansteknikerna. Förhörets innehåll bör 
bedömas som den bästa approximation till sanningen som verkar föreligga i 
materialet med hänsyn till de metodiska osakligheterna och den utbredda 
omdömeslösheten i utredningsaktiviteterna.  
 
Materialet ger stöd åt de två tolkningar jag tidigare benämnt tolkning 1 
respektive 3. Tolkning 3 får starkt stöd och socialsekreteraren Stina Svensson 
namnges på ett antal ställen som central påverkansperson. Vidare ger det stöd 
åt en ytterligare tolkning om inverkan av syskonrelationer, dvs. en femte 
tolkning. Materialet falsifierar tolkning nr 4 att flickan utsatts för övergrepp i 
hemmet. Tolkning nr 2 får föga stöd här, men den sjuka påverkande 
utredningsmiljön kan ha undergrävt flickans verklighetsrelaterande och på det 
sättet gett upphov till fabuleringar eller ha förstärkt en befintlig tendens att 
fabulera hos flickan.   
 
Att det aktuella slaget av s.k. utredande bör göras till föremål för utredning 
och åtgärder från samhällets sida torde vara mycket angeläget ur mänsklig, 
etisk och ekonomisk synvinkel. Sådana här påvisade missförhållanden, sjuka 
utredningsmiljöer, psykiska misshandel av barn, förtalsverksamhet m.m. bör 
inte tillåtas fortsätta ostörda. De behöver absolut åtgärdas. 
 
  
Nils, 11 år 
En social utredning med bilagor samt en kort kommentar från fadern 
föreligger. Beträffande psykologutredningen från Växjö psykologbyrå 
hänvisar jag till ett tidigare separat yttrande från mig (”Påverkansfallet I”). 
Mycket av de utredningsmetodiska bristerna i dokumenten i fallet Karin 
återkommer när det gäller Nils och även Maria. Jag kommenterar här ett antal 
dokument ur utredningsmetodisk synpunkt och rörande tillförlitlighet.  
 
Utdrag ur journal/minnesanteckningar från Ekbackens barnenhet 
för tiden 2001-10-13 till och med 2001-10-23 samt för tiden 2001-10-25  
till och med 2001-12-10.  
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Inget sägs om metodiken vid dokumentation eller om principer för urval av 
material. Är det till exempel just den personal som gjort en iakttagelse som har 
skrivit ner den eller kan det vara någon annan? Kan uppgifter ha passerat 
mellanhand? Vad har man tittat och lyssnat efter? Är det bara negativa tecken 
hos barnen? Det verkar inte som man sökt efter uttalanden och tecken som 
skulle kunna tyda på att barnen haft det bra i hemmet. Därmed är metodiken 
ett bedrägeri.  
 
Det framgår inte på vad sätt anteckningarna skulle vara säkerställda och 
därmed kunna användas som underlag i utredningsarbete. Det finns inte 
noterat vem som gjort iakttagelser eller erinrat sig muntliga uppgifter från 
Nils. Att ange "personal" som källa är inte godtagbart. Påstådda iakttagelser 
och tolkningar blandas urskillningslöst i texten. Påverkan från personal eller 
andra barn redovisas inte, t ex framgår inte vad personal sagt om 
föräldrarna/hemmet till Nils eller vad andra barn sagt till honom och vilken 
inlärning som kan ha skett från andra barn. Det framgår inte att Nils själv på 
något sätt skulle ha bestyrkt eller fått ge replik på uppgifterna. Vad kan 
bedömas utifrån forskningsresultat, bland annat min egen forskning vid 
Örebro universitet, så är material av detta slag bemängda med stora mängder 
fel, t.ex. missuppfattningar, minnesfel, förvrängningar, omkastningar, falska 
tillägg etc. Felen är både stora och små. Till detta kommer omfattande 
avsaknad av redovisat sammanhang kring alla beteenden och uttalanden som 
anförs. Inte heller frågan om att skilja på allvarligt menade uttalanden och skoj 
från ett barns sida berörs. Svårigheten att barn säger saker för att tillfredsställa 
vuxnas förväntningar verkar det inte finnas någon medvetenhet om. Att barnen 
sitter i en grupptryckssituation den 10 dec med två socialsekreterare samt 
ospecificerat antal icke namngiven personal från Ekbacken och framför 
anklagelser om pappa framstår inte som särskilt märkligt. Vad 
socialsekreterare och personal sagt dessförinnan och under mötet undanhålls 
helt i anteckningen, som saknar namngiven källa. Dessutom sägs inget om 
syftet med samtalet, vilket var det? Det kan knappast ha varit att få fram 
oberoende uppgifter från barnen eftersom de samtalar med båda samtidigt. 
Mig förefaller det hela oavsett det oklara syftet ha funktion av träningssession 
inför kommande polisförhör. Observera även ordet "leker" i anteckningen. 
Alltihop kan vara en lek från barnen för att göra de vuxna nöjda. Som tidigare 
hävdats av storasystern Karin och likartat i båda polisförhören med henne, så 
förekom inte alls de beteenden som småsyskonen här kritiklöst påstås 
beskriva. Karin har även pekat på hur anteckningar förfalskades. Däremot har 
Karin sagt att hon själv använt sådana ord. Att vittnen med regelbunden 
kontakt med familjen inte heller uppfattat sådana beteenden talar även det 

 61



 62

emot. Jag skall här återge hela anteckningen, då den belägger rätt omfattande 
påverkan på barnen vid Ekbackens barnenhet. 
 
"011210  Under samtal med Anna Larsson, Stina Svensson ifrån Götene 
Socialförvaltning samt personal ifrån Ekbacken, berättar Nils och Maria att 
pappa Johan kan bli jättearg. De berättar att han då säger dumma och fula 
saker. Nils säger att han ibland kan bli kallad ord som träskalle, kålhuvud och 
knäpphuvud. Han säger vidare att pappa Johan säger att han är knäpp i 
huvudet när han inte kan multiplikationstabellen. Maria visar hur pappa 
Johan gör när han är arg. Hon leker att stolen är Hon, Nils eller mamma. Tar 
hårt i två av pinnarna och ruskar den. De berättar även att pappa är dum mot 
mamma ibland. Maria visar då igen hur han gör på en av socialsekreterarna. 
Hon tar denna i båda armarna och knuffar in henne i väggen."  
 
Enbart den ovedersägliga bristen på källredovisning och att redovisning av 
ställda frågor och påståenden saknas gör att uppgifterna i 
minnesanteckningarna skall förkastas ur källkritisk synpunkt. Barnen ”säger”, 
”berättar”, ”visar” etc., men dessförinnan har personalen sagt saker som inte 
alls redovisas. Inte heller förväntningar och övertygelser hos närvarande 
personal redovisas.  Anteckningarna är otillförlitliga även av flera andra skäl 
och det saknas i dessa godtagbara evidens för att barnen skulle ha farit illa i 
hemmet. Dessutom verkar utredarna sakna insikt i påverkanspsykologi. Det är 
uppenbart att det barnen säger och gör kan uppkomma som förväntanseffekter 
eller för att göra utredarna nöjda. När sådant här sker i linje med utredarnas 
övertygelse saknar det sakligt värde i en utredning. Även Karins uppgifter om 
undanhållanden och förfalskning av uppgifter finns anledning väga in.  
 
Utredning 2002-01-28 från Ekbackens barnenhet avseende Nils  
Som utredningstid anges 2001-10-12 till och med 2002-01-28, dvs.  
3,5 månader. Polisförhöret dyker sedan upp tre dagar efter 2002-01-31, dvs. 
det är så att socialsekreterare och personal samt Växjö psykologbyrå (se 
separat yttrande från mig) medvetet först bearbetat barnen i 3,5 månader och 
att det därefter har genomförts polisförhör. Tidsföljden och närheten i tid är 
sådan att förfarandet verkar ha planerats - utredarna redovisar inte hur de tänkt 
kring detta vilket i sig inger misstankar. Som framgår är mönstret med 
fördröjning av polisförhör och påverkan före förhör detsamma som för 
storasystern Karin. Detta är knappast en tillfällighet utan tyder på att en  
upprepad strategi.  
 
sid 2 
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I avsnittet om utredningsförfarande saknas angivande av syfte och metod för 
såväl "observationer" som "samtal". Har t ex syftet varit att fokusera på 
negativa observationer och negativa uppgifter? Har syftet varit att bearbeta 
barnen att göra negativa uttalanden om föräldrarna? Vidare saknas uppgifter 
om hur uppgifter dokumenterats och säkerställts samt uppgift om enligt vilka 
principer urval ur uppgifterna skett. Har t ex positiva uttalanden om 
föräldrarna undanhållits, har negativa uttalanden om föräldrarna noterats?,  
har kritiska uttalanden om personal och förhållanden på Ekbackens barnenhet 
undanhållits? Det klargörs inte alls vilken kompetens den utredande 
personalen har.  
 
Uppdraget beskrivs rätt mycket i lösryckta, vaga termer och det är svårt att 
förstå vad som åsyftas. Det finns tre stycken förutsättande frågeställningar 
angivna. Det innebär ett grovt utredningsmetodiskt och logiskt fel att 
formulera följande frågeställning: 
"Hur inbegripna har de varit i de övergrepp systern utsatts för och hur har 
detta påverkat deras sätt att vara?"  
 
Här förutsätts dels att de icke bevisade övergreppen ägt rum och dels att de 
icke bevisade övergreppen skulle ha påverkat barnen. Varken bevisade eller 
icke bevisade övergrepp behöver påverka syskon.  
 
Även frågeställningen "Vad har de själva utsatts för?" förutsätter att de utsatts 
för något, ännu ett grovt utredningsmetodiskt fel. 
 
Vidare är frågeställningen "Vilken fortsatt vård bedöms barnen behöva?" 
även den förutsättande att de behöver vård. Detta kan inte förutsättas, speciellt 
inte som inga som helst övergrepp är bevisade vare sig för deras storasyster 
eller dem själva. Att vuxna utredare riktat förväntningar och uttalanden mot 
barnen att säga och göra saker är däremot bevisat, men det är en annan sak.  
 
sid 3 
Det framgår inte på vad sätt uppgifterna i avsnittet "Familj och miljömässiga 
faktorer" är säkerställda. 
 
I avsnittet "Föräldrarnas kapacitet" framgår att barnen isolerats från besöks- 
och telefonkontakt under utredningstiden genom beslut i Götene kommun. 
Isolering har alltså, med de psykiska konsekvenser den har för barnen, 
medvetet använts som utredningsmetod. Barnen har inte givits rätten att träffa 
sina föräldrar. Det torde vara en barnpsykologisk självklarhet att isolering från 
föräldrar kan ge upphov till symtom, t ex depression, aggression, aptitlöshet, 
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märkliga uttalanden och märkliga beteenden etc. Dessa kan inte anföras som 
evidens för brister i barnens hemmiljö, då de kan vara effekter av isolering och 
institutionsmiljön. Journalerna på Ekbacken fylls med påstådda beskrivningar 
av händelser som kan ha uppkommit genom isolering och institutionsmiljö. 
Vad skall de visa? Dessutom har personalen därigenom även undvikit närmare 
kontakt med föräldrarna i samband med besök, vilket utgör en avsevärd 
svaghet och begränsning i en utredning. Vad är det för tanke med att inte föra 
in föräldrarnas uppfattningar i utredningsarbetet? Frågan är vad syftet med 
isoleringen varit? Något försvarbart rumsrent svar torde knappast finnas. Var 
tanken att få barnen att berätta negativa saker om föräldrarna? Var tanken att 
kunna träna barnen utan föräldrainblandning att säga rätt saker vid kommande 
polisförhör? Var tanken att barnen skulle få symtom som kunde anföras mot 
föräldrarna? Eller vad var tanken?  Psykisk barnmisshandel i form av isolering 
från föräldrar används här som utredningsmetod vid omhändertagande utan 
någon redovisad saklig grund. Frågan är hur detta förhåller sig till FN:s 
Barnkonvention.    
 
Rubriken "Föräldrarnas kapacitet" ges inget rimligt svar, därför att utredarna 
inte har undersökt saken, inte ens brytt sig om att sammanträffa med 
föräldrarna. Resursanalys har alltså underlåtits.  
 
 
 
sid 4 
Barnen fick som framgått inte tala med sina föräldrar på telefon. Däremot fick 
de enligt uppgift på sid 4 ringa till sin faster Britt. Det är obegripligt hur en 
person i konflikt med föräldrarna ges fritt fram att tala i telefon med barnen 
men inte föräldrarna själva. Vilken var den utredningsmetodiska motiveringen 
till kontakten med Britt samtidigt som föräldrakontakten per telefon och besök 
spärrades? Hur motiverar utredarna att de sätter sig i knät på den ena parten i 
en konflikt? Var tanken att faster Britt bedömdes kunna bidra till att påverka 
barnen i önskad riktning? Eller vad var tanken? Det hävdas att Nils haft 
telefonkontakt med faster Britt två gånger i veckan under senare delen av 
utredningstiden (vad är senare delen? dec-jan?) vilket innebär att påverkan kan 
ha skett. Detta är före polisförhöret med Nils den 31 januari. Det framgår här  
hur mönstret med kontakt och påverkan från faster Britt före polisförhör även 
tillämpas för de båda mindre barnen. Påverkansstrategin repeteras med de 
mindre barnen.  
 
sid 5f  
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På sid 5 återges utan källkritik den tidigare återgivna anteckningen från 
gruppsamtalet mellan barnen, de två socialsekreterarna och personal från 
Ekbacken. Andra icke säkerställda anteckningar återges kritiklöst på andra 
håll i utredningen.  
 
sid 7 
Under rubriken "Hälsa" undviker man att ta upp frågan om att Nils förvägras 
att ha glasögon. (se polisförhör med Karin, även uppgifter från fadern). Hur 
kan ett sådant handlande försvaras? Är tanken att han utan glasögon skall må 
sämre och lättare skall kunna komma med anklagelser mot fadern? Det tycks 
inte finnas någon gräns för cynismen i det här omhändertagandefallet.  
 
sid 8 
I avsnittet "Bedömning" hävdas i första meningen att barn "har rätt att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda". I detta fall har Ekbackens barnenhet 
medverkat till att barnen inte fått sina grundläggande behov av föräldrakontakt 
tillgodosedda under närmare fyra månader (när utredningen avslutas).  
 
I samma avsnitt hävdas även följande: 
"Däremot är bedömningen å andra sidan den att Nils och hans syskon blivit 
utsatta för fysisk och psykisk misshandel vid ett flertal tillfällen i hemmet."  
Vidare sägs: 
"Bedömningen blir att mamma och pappa både ensamma och gemensamt 
utsätter sina barn för kränkande behandling."  
 
Det saknas godtagbar saklig grund för dessa påståenden. Källkritik verkar ha 
saknats i detta s.k. utredande. Det bortses helt från att Karin, som faktiskt till 
skillnad från utredarna vet hur det förhåller sig, sagt något annat kring hur 
syskonen hade det i sitt första polisförhör den 23 okt. Bedömningarna är 
dessutom skrivna i en onödigt kategorisk form som hör hemma i en 
domskrivning i en domstol och det tillkommer inte utredare att göra sådana 
uttalanden utan att ens ha ingående talat med föräldrar eller ha fått sitt material 
kritiskt prövat. Det kan anmärkas att den enda kränkande behandling av 
barnen som är tillfredsställande styrkt är den som Götene kommun  och 
Ekbackens barnenhet utsatt barnen för bland annat genom att de inte fått träffa 
eller tala i telefon med sina föräldrar. Kring detta finns hårda data i 
dokumenten och samstämmiga uppgifter.  
 
Som belägg refereras till några påstådda uttalanden från Nils, vilka inte ens är 
säkerställda som uttalanden och ännu mindre vad gäller 
verklighetsanknytningen. Att diverse felaktiga uttalanden kan uppkomma hos 
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vuxna och barn vid påverkan från övertygade utredare är idag, som redan 
påpekats, ett välkänt faktum inom ett flertal forskningsområden rörande t ex 
inverkan av förväntningar, rörande påverkan i utredande samtal, rörande 
falska bekännelser och hjärntvätt, rörande inplanterade och falska minnen och 
rörande att upprepat föreställa sig att något hänt som inte hänt. Att barn ofta 
söker vara till lags är även ofta påtalat av forskare rörande utredande samtal. 
Utredarna verkar helt obekanta med den omfattande forskningen om 
förväntanseffekter, den omfattande forskningen om grupptryck och den 
omfattande påverkans- och minnesforskning som vuxit fram de sista 10-15 
åren. Den i beaktande av de påverkande förhållandena närmast tillhands 
liggande tolkningen för de anförda, icke säkerställda uttalandena från Nils, är 
att de uppkommit som samtalsartefakter (icke korrekta samtalsuttalanden) 
utifrån påverkan. De verkar vara samkonstruktioner mellan personal med 
förväntningar och Nils tillmötesgående av dessa förväntningar. Detta är den  
tolkning som i första hand bör prövas och så har inte skett.  
 
Det bör även påpekas att det andra polisförhöret med Karin råkar ge vissa 
indikationer på att Nils och Maria påverkats att säga saker av 
utredningspersonalen. De har beskrivit vad de varit med om för Karin.  
Det har även skett polisförhör utifrån anmälan om misshandel av barn på 
Ekbackens barnenhet.   
 
sid 9  
"...personal har vid flera tillfällen kommit på Nils med att ta till lögner i olika 
situationer" 
Utredarna har även på annan plats i texten återgivit en del noteringar som 
tydliggör fabuleringar från Nils sida (fantastiska uppgifter). Det verkar inte 
som utredarna reflekterat över vad detta med fabuleringar och lögner kan 
betyda för andra uttalanden från Nils som utredarna okritiskt betraktar som 
sanna därför att de stämmer med deras negativa föreställningar om 
föräldrarna. En utredare med anspråk på saklighet kan inte godtyckligt hävda 
att andra uttalanden är sanna och att de uttalanden som utredaren anser vara 
fabuleringar är de enda fabuleringarna. Hur vet utredarna att Nils inte 
fabulerat massor som en överlevnadsstrategi inför den press utredarna utsatt 
honom för? Det kan de omöjligen veta. Många fabuleringar är språkligt helt 
likartade sanna uppgifter.  
 
sid 10 
Här finns följande uttalanden: 
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"Den frågeställning som ska belysa om Nils varit utsatt för sexuella övergrepp 
går inte att ge ett entydigt svar på. Däremot kan man konstatera att 
föräldrarna har utsatt Nils för andra former av övergrepp och kränkningar. 
Det samlade materialet ger belägg för att föräldrarna varken var för sig eller 
gemensamt har kunnat tillgodose Nils behov av trygghet, skydd, omsorg och 
stimulans."  
 
Som redan påtalats har utredarna inte saklig grund för detta slags uttalanden, 
som kan bedömas som fabuleringar från utredarnas sida. 
Det går inte att utan vidare bortse från ett antal tunga källkritiska 
invändningar. Det är inte acceptabelt att underlåta att ta in information från 
föräldrarna. Det är inte acceptabelt att underlåta att pröva alternativa hypoteser 
- i detta fall främst en hypotes om inverkan av isolering och utredarnas egen 
påverkan. De anförda uttalandena från Nils är på ett flertal grunder att anse 
som otillförlitliga. Utredarna underlåter att bedriva källkritik.  
 
Att Götene kommun och Ekbackens barnenhet medverkat till isolering av Nils 
från sina föräldrar under i 3,5 månader (det kommer att fortsätta ännu längre) 
är klarlagt. Detta är en säkerställd kränkning till skillnad från de av utredarna 
föreställda kränkningar från föräldrarna, som utredarna talar om.  
 
Sammanfattningsvis har den här granskade s.k. utredningen från Ekbackens 
barnenhet befunnits behäftad med omfattande och grava metodfel. Den ligger 
utanför saklighetens domän och tillhör närmast propagandans och falsariernas 
domäner. Utredare som har en övertygelse före eller under utredningsarbetet 
skall omedelbart lämna sitt uppdrag. En övertygelse snedvrider utredande i 
riktning mot övertygelsen. Nils har blivit utsatt för psykisk misshandel under 
utredningsprocessen och därefter. Därom må han själv mer i detalj vittna. 
Allehanda påstådda händelser och symtom i Ekbackens journaler kan vara 
effekter av isolering från föräldrarna, personalens förväntningar och 
bemötande samt institutionsmiljön i övrigt samt missuppfattningar, minnesfel, 
överföringsfel mellan personal (”skvaller”), fabuleringar, lögner etc.  
 
 
Fadern har i en skriftlig kommentar till den sociala utredningen (troligen 
augusti 2002) uttalat bland annat följande: 
 
"Att barnen är strykrädda har sin förklaring, dels brukades våld vid 
omhändertagandet och dels blir barnen slagna vid Ekbacken av personal. 
Barnen har förvägrats skolgång helt första tiden, troligen ett par månader och 
sedan bara fått gå i skolan 3 timmar om dagen, detta inklusive raster, det är 
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egentligen ingen skola utan en undervisning som Ekbacken bedriver med 6 
barn från 7 till 12 år dom är tillsammans och har samma lärare. Nils har lidit 
oerhört och har helt stannat i växten, han har magrat oerhört efter 
omhändertagandet, tidigare var han ganska knubbig. Nils har sänt ett  
ocensurerat brev i början av mars 2002 där han talat om att han slagit i 
ryggen illa och har jätteont, han har beskrivit att han har slagit sig i en 
bordsskiva, han har senare spontant sagt i telefon att han har fortfarande ont 
och bad personal att få komma till läkare men har förvägrats detta. Johan 
frågade J M (personal) men han nekar till att Nils har slagit i ryggen och har 
ont. Barnen har talat om att när dom gråter trycker personalen ner dom i 
sängen och trycker en kudde över huvudet så det inte skall höras så mycket. 
Detta har dom gjort många gånger mot Maria då hon ofta gråter och vill hem. 
I samtal så har Maria åter sagt att Nina, Emma och Malin sitter på magen på 
Nils, det är ju helt oacceptabelt att göra så mot ett barn och risken för skador 
är ju uppenbar. 
Nils har senare i telefon sagt att samma läkare som undersökte och tog kort 
på blåmärket (händelsen blåmärket som Nils fått när en av personal slitit ifrån 
honom telefonen beskriven i rapport från Ekbacken är polisanmäld) sa till 
honom att han var mager och hade för låg vikt och att det inte var så bra med 
honom. Nils har den senaste veckan visat att han är på väg att tappa kraften 
totalt, är nedstämd och verkar trött på allting, har absolut ingen glädje kvar 
och ger intryck av att han är rädd för att säga emot personalen, han har ju 
tidigare talat om att han blivit hotad av personal mycket, särskilt senaste 
tiden." 
 
Det finns en hel del att objektivt reda ut kring vad som försiggått på Ekbacken 
och utan att Götene kommun på lämpligt sätt följt upp genom att inhämta 
barnens perspektiv. Indikationerna på brutalitet är anmärkningsvärda.  
Psykisk och fysisk misshandel är inte acceptabla som utredningsmetoder.  
 
Utredning enligt §50 a SoL avseende Nils, ankom länsrätten  2001-11-05 
Liksom vad gäller utredningen för Karin föreligger en stor mängd allvarliga 
utredningsmetodiska brister, t ex rörande bristande säkerställande av 
uppgifter, rörande skevt urval etc., som jag inte här skall upprepa.  
 
sid 2  
Det hävdas att "Utredning i hemmet är ej tillräcklig". Några skäl härför anförs 
inte. Min bedömning är att utredning i hemmet, som föräldrarna samtyckte till, 
kunde varit ett lämpligt sätt att reda ut om barnen for illa.  
En sådan metodik skulle varit vida överlägsen att isolera barnen från 
föräldrarna och utsätta dem för omfattande påverkan i en artificiell miljö 
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med tidigare okända människor. Den skulle även inneburit att den psykiska 
och fysiska, delvis kriminella, brutaliteten gentemot barnen kunnat elimineras. 
Vidare hade kunnat undvikas att händelser och symtom uppkommer på grund 
av barnens isolering, personalens förväntningar och bemötande samt 
institutionsmiljön i övrigt. Utredning i institutionsmiljö har i ett sådant här fall 
inte ekologisk validitet, då institutionsmiljön är en annan än den naturliga 
miljön i hem och skola. Det är vad som händer eller inte händer i den naturliga 
miljön som är relevant, men detta förstår inte socialtjänsten i Götene kommun. 
 
Ett omedelbart omhändertagande skall ha beslutats 2001-10-09. Det framgår 
av det PM som hänvisas till att detta baseras på Karins uppgifter om sig själv. 
Däremot sägs inget om att Karin skulle ha hävdat att småsyskonen for illa. I 
båda polisförhören senare hävdar Karin att småsyskonen inte utsattes för några 
psykiska eller fysiska övergrepp.  
 
Det hävdas i PM angående omedelbart omhändertagande att Nils "berättar att 
han bär på mycket hemligheter". Frågan är vilka frågor och påståenden som 
framförts från utredarna och vem som först kommit upp med begreppet 
"hemlighet" (nästan alltid är det någon annan än barnet). Det finns heller ingen 
möjlighet att kontrollera att referatet är korrekt. Det kan här röra sig om i 
efterhand fritt formulerad text. I texten blandas urskillningslöst påstådda 
observationer med utredarnas egna tolkningar och det är även oklart vad som 
är observation eller tolkning. 
Exempel: "Han har dragits in i många hemligheter med sina föräldrar som 
han inte får berätta om för andra." Är detta omformuleringar av något Nils 
sagt eller är det utredarnas högst egna tolkningar? Vad exakt sa utredarna? 
Vad exakt sa Nils? Detta citerade påstående finns inte i referatet på sid 4-6 av 
det åtta timmar långa samtalet och sittandet på rektorsexpeditionen - en 
märklig pressande och oetisk metod. Där står för övrigt följande påståenden 
som inger stor skepsis vad gäller sanningshalt. 
"Barnen klarar av att sitta åtta timmar på en rektorsexpedition utan att 
tröttna. De såg det som trevligt, som fritids."  
Frågan är om barnen tolkade situationen på samma sätt. Detta sätt att behandla 
barn bör inte förekomma. 
 
Att utredare genom att ledande och pressande själva ta upp frågan om 
"hemligheter" kan få vilket barn som helst att börja använda ordet är trivialt. 
Ur källkritisk synpunkt bör uppgifter av detta slag utan öppen redovisning av 
hur uppgifterna uppkommit förkastas, speciellt som det förevarit extrema 
psykologiska omständigheter och utredningsmaterialet i övrigt uppvisar 

 69



 70

omfattande osaklighet. Det är uppenbart att det är utredarna själva som 
uppvisar en fixering vid begreppet "hemligheter", vars införsel ofta  
stör utredningsarbetet. Men begreppet passar väl ihop med en utredares 
egen övertygelse att något övergrepp inträffat.   
 
Vad som här står och förevarit av lång press bör även tas i beaktande när ordet 
hemlighet senare används i polisförhör. Socialsekreterarna har dessförinnan 
suttit och försökt diskutera hemligheter med Nils och eventuellt lärt Nils att 
använda ordet i samtal med utredare eller förstärkt att han använder ordet. Hur 
mycket personal använt ordet "hemligheter" i samtal med barnen redovisas 
inte. Upprepade frågor om hemligheter kan t ex få barn att hitta på hemligheter 
för att göra utredare nöjda.  
  
sid 6 
Det hävdas att "Nils fabulerar mycket. Det har framkommit i skolan där han 
berättar om månfärder bland annat. Det har även kunnat observerats att Nils 
under placeringen fabulerar mycket (Se bilaga utlåtande från Ekbacken)."  
Detta kanske är korrekt. Detta verkar dock inte vara något som utredarna vägt 
in vad gäller andra påståenden från Nils som är i linje med utredarnas 
övertygelse om förhållandena i hemmet. De flesta fabuleringar 
som människor uttalar är inte lika lätta att genomskåda som månfärder och 
andra fantastiska påståenden. Många fabuleringar rör sig om sakförhållanden 
som är möjliga eller ibland till och med vanliga. Det bör påpekas att 
fabuleringar är ett vanligt inslag i vardagslivet, men då oftast mindre 
fantastiska.   
 
På sid 6 hävdas även följande: 
"Nils har växt upp i en värld av hemligheter".  
Inga evidens anförs. De följande meningarna handlar om andra saker. Hur vet 
utredarna detta? Utredarna bodde inte i familjen och har inte redovisat saklig 
grund för uttalandet och fabulerar.  
 
sid 7 
Här finns följande kategoriska påstående:  
"Nils har växt upp i en miljö där det förekommer fysisk och psykisk 
misshandel" 
Att storasystern Karin inom ramen för påverkande utredningsmetoder har gjort 
uttalanden i denna riktning rörande sig själv innebär inte att det skulle vara ett 
faktum.  
 

 70



 71

Det anförs här att Karin skall ha sagt att "Nils får stryk när han inte är 
tillräckligt bra i skolan". Enligt båda polisförhören med Karin så har inte 
småsyskonen utsatts för vare sig psykisk eller fysisk misshandel. Här 
föreligger således en allvarlig motsägelse i Karins uppgifter eller att utredarna 
för fram egenhändigt konstruerade uppgifter. Det är enbart polisförhören som 
innehåller godtagbart dokumenterade uttalanden av Karin.  
 
Även följande kategoriska påståenden finns. 
"Nils har även vuxit upp i en miljö där det förekommit sexuella övergrepp. 
Huruvida han själv blivit utsatt för sexuella övergrepp vet vi inte. Det vi vet är 
att storasystern blivit utsatt. Vi vet också att hon inte är den enda som blivit 
utsatt. De har vuxit upp i en sexuellt gränslös miljö." 
 
Hur utredarna vet detta framgår inte. De kan inte "veta" detta då de inte själva 
varit närvarande och det källmaterial som pekar i denna riktning har 
tillkommit under anmärkningsvärda omständigheter, dels en storasyster i 
konflikt med familjen, som utsatts för en faster i konflikt med fadern samt 
utsatts för övertygade utredare och omfattande påverkande utredningsmetodik, 
dels vaga, okontrollerade uttalanden från personer i konflikt med fadern. Allt 
människor påstår är som de flesta människor inser inte sant och det är inte så 
lätt att "veta" som utredarna verkar tro. Felkällor måste beaktas.  
 
Under rubriken "Skola" återkommer uppgiften att Nils "fabulerar mycket" och 
hänvisas till klassföreståndaren. I referatet står bland annat 
följande:  
 
"Maria funderar över om Nils vet skillnaden mellan fantasi och verklighet. 
som exempel uppger Maria att han blivit helt hysterisk över att han hade köpt 
julklappar till farmor i London för 18 000 kr." 
 
Även i referatet av gymnastikläraren på sid 12 återkommer liknande uppgifter. 
"Nils ´fantiserar´. Han var alldeles övertygad om att han varit på månen." 
(Detta är referentens tolkning) 
 
sid 7ff 
På sid 7 och framåt återkommer ett antal obestyrkta referat av vad referenter 
påstås ha sagt. Den anklagade fadern har inte givits möjlighet till replik. 
Materialet skall ur källkritisk synpunkt förkastas, då det kan vara hur 
förvanskat som helst av utredarna.  
 
sid 12 
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Här finns följande spekulation som kallas för "bedömning". 
 
"Utredaren bedömer att Nils´  fabulerande kan vara hans sätt att hantera sin 
situation, sina upplevelser i hemmet." 
 
Det går inte att göra ett sådant uttalande utan ingående symtomutredning, där 
symtomets utveckling klarläggs och tänkbara inverkande faktorer undersöks. 
En sådan utredning kräver både att Nils själv och föräldrarna hörs ingående i 
frågan. Så har inte skett. Det kan även anmärkas att det här är frågan om ett 
kompetensöverskridande från utredaren in på det klinisk-psykologiska 
området. Det bör även påpekas att fabulering kan uppkomma som en 
överlevnadsstrategi i sjuka utredningsmiljöer, ett sätt att hantera övertygade 
och maktmissbrukande utredare.   
 
 
Här står utan angivande av saklig grund till exempel följande: 
 
"Nils har levt i en kontrollerande miljö, i en miljö med många hemligheter. 
Han tvingas ta ett stort ansvar då han invigs i familjens hemligheter, ett 
ansvar som är tungt för honom att bära."  
 
Längre ner på sidan återkommer temat igen. 
 
"Nils är belagd med tystnadsplikt av sin far. Nils är lojal då han är utvald att 
dela hemligheter med pappa." 
 
Det sägs inget om vari de "många hemligheterna" skulle bestå. Texten 
framstår i båda citaten som kategoriska tolkningar eller fabuleringar från 
utredarnas sida. Utredarna verkar ha en mental fixering vid just ordet 
"hemlighet". En hypotes är att detta ord förts in i utredningsprocessen i form 
av uttalanden och tolkningar från utredarna själva, då det har en betydande 
popularitet bland just utredare i barnärenden. I polisförhöret senare med Nils 
så finns bland annat följande sekvens som falsifierar utredarnas påstående om 
"tystnadsplikt". 
 
FL Får du berätta för din pappa vad som har hänt 
B Får får jag, han bestämmer inte över mej 
 
En möjlig alternativ tolkning, speciellt i ljuset av Karins sista polisförhör, är 
att familjen utsatts för grovt förtal av fastern och Karin (med alla påverkande 
utredare som stöd) och att Nils dragits med i konsekvenserna av detta. Det kan 
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vara så att begreppet "förtal" kan vara mer lämpligt för analys av situationen 
än begreppet "hemlighet". Att som utredarna gör påstå graverande saker om en 
familj utan erforderlig saklig grund bör bedömas som förtal.  
 
Det framförs även obestyrkta och av fadern oreplikerade anklagelser om att 
Nils fått ta del av material som socialtjänsten skrivit om hans syster. Detta är 
en gammal välkänd anklagelseteknik inom socialtjänstens utredningstexter 
och i vanliga gräl människor emellan, som kan kallas för "hur du än gör så gör 
du fel". Om Nils inte hade informerats så hade föräldrarna anklagats för detta i 
stället. Tekniken verkar användas vid brist på viktiga sakargument i 
evidensfabricerande syfte.    
 
Den sista meningen i utredningen visar utredarnas förutsättning. 
 
"För att grundligt kunna utreda vad Nils varit med om och hur han upplevt 
vad han sett krävs en längre tids separation från föräldrarna." 
 
Utredarna antar här att Nils varit med om saker och sett saker hända. 
Utredningsarbetet är inte förutsättningslöst. Den separationsmetod som här 
föreslås innebär isolering från föräldrarna och lidande för barnet samt  
så som den bedrivs en omfattande påverkan på Nils.  
 
Jag förstår avsnittet "Utredarens bedömning" så att det inte finns några 
indikationer på att Nils själv utsatts för fysisk eller psykisk misshandel, då 
sådant inte nämns. Att Nils skulle omhändertas på grund av att utredaren gör 
tolkande påståenden om hans personlighet ter sig orimligt. Den sista meningen 
anger tydligt att det "krävs" att Nils omhändertas ("en längre tids separation") 
av utredningsmetodiska skäl ("för att grundligt kunna utreda"). Frågan är väl 
om lagen medger detta? Ett sådant utredande borde kunna skett på ett för Nils 
mindre brutalt och mindre långvarigt sätt. Det finns mycket lämpligare och 
ekologiskt mer valida sätt att utreda vad som sker och skett i en familj.  
Det kan här ha varit en outtalad tanke att genom isolering från föräldrarna och 
påverkande metodik från socialtjänst, personal och samtal med psykolog 
kunna bearbeta Nils inför ett kommande polisförhör. Samma påverkande 
metodik användes gentemot storasystern Karin. Det är lätt att se att 
socialtjänsten här stereotypt upprepar samma utredningsmetodiska mönster, 
trots att förutsättningarna för småsyskonen är helt annorlunda - inga 
indikationer på övergrepp och uttalanden från Karin i polisförhör att de inte 
varit utsatta. Småsyskonen pressas ändå in i samma mall.  
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Först används lång isolering och omfattande påverkan, sedan förs barnet in till 
polisförhör. Det är så evidens fabriceras och falsarier konstrueras.  
 
Det borde utan svårighet gått att få till stånd ett polisförhör omedelbart.  
 
Polisförhör med Nils  2002-01-31 
Polisförhöret omfattar 40 minuter och äger rum efter 3,5 månaders isolering 
och påverkan på Nils av socialsekreterare, av personal på Ekbacken och 
genom psykologsamtal (Växjö psykologbyrå, se mitt separata yttrande över 
denna metodik). I och med att denna påverkan ägt rum kan allt möjligt som 
sägs i polisförhöret vara ett resultat av påverkan. Till detta kommer som jag 
skall påvisa förhörsledarens påverkan i själva förhöret. Det har tidigare 
framgått av båda de av mig kommenterade förhörsutskrifterna med Karin hur 
den även här aktuelle förhörsledaren betett sig på ett utredningsmetodiskt icke 
godtagbart och partiskt sätt. Det är samme om övergrepp övertygade 
förhörsledare som förhör brodern Nils efter att tidigare ha haft det första 
förhöret med Karin (det andra förhöret med Karin kommer först senare). Detta 
kan betyda avsevärda förväntanseffekter i själva förhöret. Det har tidigare 
framgått av det andra förhöret med Karin hur destruktivt det varit att ha 
socialsekreterare närvarande vid monitor. 
 
På grundval av den av förhörsledaren själv genomlyssnade och justerade 
dialogutskriften har jag följande kommentarer. Då detta inte är ett brottmål har 
jag nöjt mig med relativt kortfattade kommentarer. Det är inte nödvändigt att 
påvisa mer än en bråkdel av felaktig utredningsmetodik för att det lätt inses att 
hela förhöret saknar sakligt värde.  
 
1. Förhöret bör källkritiskt förkastas på grund av den långa och omfattande 
isolering och påverkan från socialsekreterare, personal och barn på Ekbacken 
och psykolog från Växjö psykologbyrå, som Nils varit utsatt för.  
 
2. Två i fallet övertygade socialsekreterare som medverkat till att påverka Nils 
sitter vid monitor med den inverkan detta kan ha på barnet. Förväntanseffekter 
är ett väl belagt problem. Socialsekreterarna borde inte tillåtits befinna sig i 
huset över huvud taget. Det framgår inte på något sätt att Nils skulle ha önskat 
denna närvaro och även så vore den tveksam.  
 
3. Det har av förhör med Karin framgått att förhörsledaren har en övertygelse 
och han borde därför inte fått göra något förhör med Nils, då lagen föreskriver 
objektivitet vid utredning. I detta förhör med Nils finns exempelvis på sid 11 
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följande sekvens med klart uttalat ställningstagande från förhörsledaren 
(utöver alla förutsättningar som finns inbyggda i frågor). 
 
FL Nä, du vet ju om att föräldrar måste ju ta väl hand om sina barn 
B Ja 
FL Men får ju inte bestraffa dom eller slå dom, men det är sånt som har hänt 
hemma i er familj 
 
Förhörsledaren skall inte uttala några sådana ställningstaganden i förhöret, 
som skall klarlägga förhållandena. Utredningen innefattar även om det som 
misstänks har hänt, och det blir då utredningsmetodiskt förödande att bygga in 
förutsättningar av detta slag i förhöret. 
 
4. Frågan om att tala sanning tas inte upp av förhörsledaren i början av 
förhöret och förhörsledarens kritiskt prövande roll klargörs inte. 
Förhörsledaren säger vagt endast följande: 
"jag har ju kommit hit idag för att prata med dej lite grann om hur du har haft 
det hemma".  
 
Här finns ingen tydlighet vad gäller kvalitet och sanningshalt för de uppgifter 
som barnet förväntas lämna. Ett barn i denna ålder har inte fullt utvecklat 
sanningsbegrepp. Dessutom har det hävdats av flera bedömare att Nils ägnat 
sig åt fabulering, vilket bland annat bör hanteras med tydliga anvisningar från 
förhörsledarens sida om att det är sådant som faktiskt inträffat som skall 
redovisas och inga fantasier och inget som andra tror eller tycker kring hur det 
kan ha varit i familjen.   
 
5. Förhörsledaren söker inte klarlägga vilka samtal och vilken påverkan att 
göra uttalanden om föräldrarna som tidigare ägt rum, trots att förhörsledaren 
inte kan omedveten om att barnet har vistats på institution 
under 3,5 månader. Förhörsledaren är antagligen inte heller omedveten om 
socialsekreterarnas inställning, vilket borde vara en varningssignal för att 
påverkan kan ha ägt rum. Men kanske uppfattar han sig som en ”vi”-grupp 
med socialsekreterarna?  
 
6. Det framgår på sid 2 att Nils startar med att uppge att andra pratar eller tror 
att han blir slagen hemma. Socialsekreterarna nämns vid namn. Dessa tydliga 
indikationer på påverkan ignoreras av förhörsledaren som snabbt övergår till 
att uttala en fråga som förutsätter att Nils blir slagen.  
 
FL  Nä, varför har du fått flytta 
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B Mesta -----pratar-----att jag blir slagen hemma.  
FL Vem tror det 
B Dom flesta 
FL Det tror dom 
B Ja, alla som, ja Stina och Anna, jag har ju blivit slagen några gånger. 
(bland de troende finns enligt Nils de båda socialsekreterarna vid monitorn, 
vilka bör vara medvetna om att de kan påverka Nils i sin övertygelses riktning 
genom att sitta där; frågan är även vad som sagts före förhöret?)  
FL Hmm, hur har det gått till då kan du berätta det (förutsättande fråga) 
 
I och med att förhörsledaren ignorerar indikationer på påverkan redan i starten 
och utan vidare förutsätter att Nils blivit slagen, så kollapsar förhöret 
metodiskt här. Enbart denna förhörstekniskt katastrofala sekvens är tillräcklig 
för att källkritiskt förkasta förhöret. Om en förhörsledare trots indikationer i 
annan riktning utan vidare för in en förutsättning så kan det leda till påverkan 
och förhörsartefakter (felaktiga uppgifter på grund av felaktig metodik) av stor 
och allvarlig omfattning.   
 
7. Frågestrategin, dvs. urval och inriktning av frågor, är ensidig i strid med 
lagens objektivitetskrav. En klassifikation av frågor/yttranden från 
förhörsledaren ger följande approximativa resultat. 
 
 
 
 
 
  
Förhörsledaren 
Neutrala frågor/yttranden                                                40 st (13,6%) 
Frågor/yttranden inriktade mot att barnen far illa         254 st (86,4%) 
Frågor/yttranden inriktade mot alternativa hypoteser 
   (t ex påverkan från faster, socialsekreterare,    
   från personal, från psykolog, från andra barn)               0 st (0,0%) 
                                                                                       294 st  (100%) 
 
Det framgår att polisförhöret inte har inriktats mot alternativa hypoteser, vilket 
torde vara ett resultat av att använda en om vad som hänt och inte hänt 
övertygad förhörsledare plus en stor portion bristande kunskap i 
utredningsmetodik.  
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8. Frågetekniken är behäftad med omfattande fel utöver den tidigare återgivna 
felaktiga startsekvensen. Stora mängder förutsättande och ledande frågor 
förekommer. Dessutom förekommer ett antal missar att följa upp 
anmärkningsvärda svar från barnet. En del exempel framgår under punkt 9. 
Ett par andra exempel är följande: 
 
sid 5 
FL  Fick du ont i axeln efteråt? (ledande; pojken har inget sagt om ont) 
B Hmm (vagt svar)  
... 
FL Hmm, vad säger pappa till dej vid sådana här tillfällen säger han några 
dumma saker (förutsättande att pappa säger något, ledande att det är dumma 
saker) 
B Ha, träskalle, kålhuvud eller nåt (instämmer i förutsättande och ledande 
fråga - svaret innehåller "dumma saker") 
FL  Hmm, vad säger han mer  (förutsätter här att pappa säger mer) 
B Jag vet inte, du kan ju inte ens gångertabellen säger han (instämmer i 
förutsättande fråga) 
FL  Klagar han på dej för att du har svårt med vissa ämnen i skolan 
      (ledande att han klagar och ledande att det gäller skolan)  
B Ha, mycket, jag gör så gott jag kan men är han, han tycker jag är 
superdålig, det är ju stenhårt i skolorna nu, ------så gott jag kan  
(instämmer allmänt, märk väl, utan specifikationer i dubbelt ledande fråga) 
 
Denna frågetekniskt påverkande sekvens inger stark misstanke om att svaren 
är förhörsartefakter, dvs. konstrueras för att tillgodose förhörsledarens 
förutsättningar och ledtrådar.  
 
sid 6 
Nils talar här kritiskt om förhållandena på Ekbacken. 
B ...det är ju bättre om jag träffar mamma och pappa (detta är Nils´  önskan 
den 31 jan 2002) 
FL Hmm 
B Fick gå ut ensam, så att jag kunde vara utan personalen ----- tänka på ----
pappa och sen så behöver dom inte fråga vad tänker du på (här finns 
indikationer på den psykologiska situationen, även barn kan ha behov av 
ensamhet; vidare finns indikation på upprepad utfrågning) 
FL Nä men vad jag förstå så var det inte riktigt bra hemma eller (för 
suggestivt in egen tolkning och ser till att byta ämne; därmed undviker FL att 
få fram information om den påverkan som skett på Ekbacken)  
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B Nä (oklart vad detta betyder; FL följer ej upp utan pressar på sin egen 
uppfattning i följande yttrande) 
FL Och det som inte var bra hemma det var att pappa (dubbelt förutsättande; 
kopplar ihop förutsättningen "inte var bra hemma" med "pappa")  
B Pappa 
FL Vad gjorde pappa (förutsätter att pappa gjorde något) 
B Slog mej (instämmande i förutsättande fråga; termen "slog" har tidigare först 
införts av FL och Nils vet att FL vill höra sådant)  
FL Pappa slog dej ja, hmm, gjorde mamma något dumt emot dej 
     (byter ämne utan att erhålla någon precisering; suggererar negativt kring 
mamma; dubbelt ledande "gjorde" respektive "dumt", dvs. uppmanar pojken 
att komma med något dumt som mamma gjorde)  
B Det vet jag inte, jo kanske en gång (vagt instämmande med två 
osäkerhetsmarkörer)  
FL  Hmm  (underlåter helt att följa upp svaret)  
 
sid 11 
FL Hmm, du har ju berättat för mej att du har blivit slagen i baknacken och i 
ryggen (felaktigt referat; Nils har efter förutsättande fråga svarat att "Han 
putte in mej gen--- i elementet"; det har aldrig sagts av Nils att fadern slagit 
honom i baknacken och i ryggen)  
... 
FL Hmm, vad är det för andra händelser som har hänt när du  har blivit 
slagen eller det har gjort ont på din kropp (förutsätter att "andra händelser" 
har hänt och förutsätter hur dessa har gått till "slagen" eller "ont", dvs. dubbelt 
ledande ovanpå förutsättningen)  
B Det har gjort ont lite här och där ---- (verkar undvika att svara med någon 
händelse) 
FL Hmm, kommer du ihåg någon händelse som du kan beskriva för mej 
(upprepar, pressar) 
B (beskriver hur fadern skall ha jagat honom runt ett träd och till sist tagit tag i 
honom) 
FL Hmm, knuffa han ner dej eller slängde ner dej (Nils har inte använt någon 
av dessa termer utan "tog han tag i mej och sen ----- ner mej till marken och så 
jag kom med huvudet före"; denna ledande tvåvalsfråga kan inte ställas med 
utgångspunkt från vad pojken sagt; det verkar ha varit frågan om  
en lek mellan honom och fadern, något som förhörsledaren underlåter att  
fråga om) 
B Han slängde ner mej (övertar förhörsledarens ledande ord; väljer det sista 
alternativet i tvåvalsfrågan, vilket stämmer med det vanliga mönstret vid 
muntlig presentation och så även i polisförhör med barn enligt min erfarenhet) 
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sid 13 
FL Nä, kan det ha varit varje månad (ledande) 
B Ja, en gång i månaden kanske  (följer suggestionen och lägger till en 
osäkerhetsmarkör)  
... 
FL Hmm, har du sett att mamma eller pappa har slagit eller varit våldsamma 
mot Karin (i flera avseenden ledande; kopplar både mamma och pappa till två 
negativa handlingsverb; logiskt och kognitivt är detta en multipelfråga, dvs. 
fyra ledande frågor i ett svep; två möjligheter för vardera föräldern; mycket 
olämplig och kognitivt starkt belastande) 
B Nä, jag nog, jag vet inte, någon gång, nä jag vet inte (osäkerhetsmarkörer) 
FL Är det någon händelse som du kan komma ihåg (förutsätter att något 
inträffat och pressar efter en händelse) 
Nils beskriver i svaret en hörsägen från Maria.  
 
sid 16 
FL Nä, men du förstår att om du berättar kanske du kan få det mycket bättre i 
framtiden (pressar genom att argumentera) 
B Ja 
FL Så kanske slippa och bli utsatt för våld och annat (pressar genom att 
argumentera)  
 
FL  Hmm, är det någon annan som du har berättat för vad som har hänt 
hemma, jag tänker då inte på då Stina och Anna, någon kompis eller släkting 
(förhörsledaren bortser här från nödvändigheten av att klargöra  
vad som frågats, påståtts och sagts i samtalen med Stina och Anna;  
ett seriöst utredningsarbete måste klargöra vilken påverkan som skett; det 
verkar här även som det föreligger ett beroende mellan socialsekreterare och 
polisutredaren som går ut över objektiviteten i polisförhöret – förhörsledaren 
måste kunna ställa frågor om andra utredares destruktiva beteenden och 
påverkan)  
 
sid 17 
FL Hmm, har Karin och pappa några hemligheter (för ledande in begreppet 
hemligheter; ledande fråga) 
B Hmm, det vet jag inte, det vet jag ingenting om  
FL Jag ser på dig att det är någonting du vet (pressande teknik; utifrån  
den brist på forskningsbelägg som föreligger är påståendet i sak omöjligt och 
bör inte få förekomma i förhör, dvs. det är inte lämpligt att förhörsledare sitter 
och fabulerar eller ljuger på detta sätt i förhören)  
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B Hmm 
FL Fast du vill inte titta på mej nu (pressande teknik som belastar barnet 
kognitivt och kan skapa sämre kognitiv funktion i följande svar)  
FL fortsätter därefter att ställa en serie ledande frågor och efterhand dyker 
följande sekvens upp. 
 
FL Gör dom någonting när dom är ensamma  (förutsättande att de är 
ensamma, ledande att de gör någonting) 
B Dom har aldrig varit ensamma. (falsifierar förutsättningen)  
 
sid 19 
FL Är det några hemligheter som du bär på som (förhörsledaren själv 
upprepar det av honom införda begreppet hemligheter, dvs. press och ledande) 
 
 
sid 20  
FL Du nämnde träskalle och dumskalle och (felaktigt referat; Nils sa aldrig 
"dumskalle") 
B Hmm (korrigerar inte)   
 
9. Kontakterna med fastern Britt under perioden före förhöret antyds på sid 
18-19, där Nils uttalar en önskan att få bo hos Britt. Detta öppnar för 
möjligheten att Nils har påverkats av Britt till att göra negativa uttalanden om 
föräldrarna och även för möjligheten att de negativa uttalandena skulle kunna 
vara betalningsmedel för att få bo hos Britt eller för något som utlovats av 
Britt. Förhörsledaren uppmärksammar inte alls dessa tillförlitlighetsproblem. 
Hur man kunnat tillåta att den till fadern starkt negativt inställda fastern har 
fått ha kontakt med barnen och inte med sina egna föräldrar är mycket 
anmärkningsvärt.  
En bakomliggande tanke kan ha varit att hon skulle bidra till att påverka 
barnen. Konflikten kan knappast vara okänd för förhörsledaren heller.  
 
På sid 19 blir det tydligt att det verkar förekomma mutor och 
mutförespeglingar från faderns antagonist faster Britt i anslutning till 
förhörsperioden. (jfr uppgifter om hur Karin förespeglades att få en 
mobiltelefon av fastern i samband sitt första polisförhör)  
 
B ....jag får ju lite saker av henne, men jag får ju, hon skulle köpa en bob till 
mej 
FL Ha 
B Nästa vinter, eller om det kommer mer snö nu, så kanske hon köper en 
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Förhörsledaren reagerar inte med att kolla upp påverkan från faster Britt 
gentemot Nils.  
 
10. Det förekommer svarsfenomen, t ex vaghet, som pekar i riktning mot att  
påstådda händelser inte inträffat.  
 
sid 2-3 
Efter påstående om att "han" puttat in Nils i elementet och att "han" var arg, så 
kommer följande mycket märkliga sekvens: 
 
FL Nä, och den du pratar om då, vem är det 
B Jag vet, mamma kanske eller pappa jag vet inte, det var nog mamma eller 
pappa var det nog som gjorde det  (observera även att pojken sagt 
"han" strax före; observera de fyra av mig understrukna 
osäkerhetsmarkörerna) 
 
Denna sekvens borde fått förhörsledaren att förstå att något inte stod rätt till 
med uppgiften, men denne fortsätter i stället med förutsättande och ledande 
frågor.  
 
sid 4 
Här finns t ex följande sekvens. 
 
FL Hmm, vilket rum var det som det här hände 
B Jag vet inte, hmm, nä jag vet inte, jag tror att det var i hallen men jag är 
inte riktigt säker (fyra osäkerhetsmarkörer) 
 
Förhörsledaren reagerar inte heller på ett sådant här svar med kritisk prövning.  
 
Strax efter på sid 4 kommer följande. 
 
B...då smällde han till oss 
FL  Det gjorde han 
B Ja 
FL Hur smällde han till dej då, kan du beskriva det 
B Så här (visar) skakade på mej hela armen lite löst så här ---- 
      bara skakade lite så här 
FL Han tar tag i armen och skakar 
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Observera här hur "smällde" blir till "skakar" - uppgifterna hänger inte ihop 
logiskt.  
 
sid 15-16 
Här nämner Nils att han talat i telefon med fadern. Detta har i vart fall inte 
skett under utredningstiden, då föräldrarna inte fått ha telefonkontakt med 
Nils. Förhörsledaren verkar helt obekymrad om tidpunkten.  
Dessutom är det möjligt att en negation har fallit bort i det Nils säger, då 
faderns påstådda uttalande verkar underligt ("säg ingenting du har varit med 
om", jfr "säg ingenting du inte har varit med om"; dubbla negationer ställer 
ofta till trassel för förståelse och minne).  
 
11. Jag har inte ansett det behövligt och meningsfullt att granska videobanden. 
Vad som då brukar hända vid undermåliga förhör är att ytterligare fel kan 
komma i dagen, som inte syns på dialogutskrifterna samt även några fel i 
dialogutskrifterna.   
 
Sammanfattningsvis föreligger ur utredningsmetodisk synvinkel så allvarliga 
omständigheter kring förhöret och i förhörets innehåll att det måste bedömas 
som otillförlitligt och i avsaknad av sakligt värde. Sådana här metoder kan 
omöjligen accepteras i ett demokratiskt rättssamhälle och en rättslig prövning 
vore önskvärd. Det är mycket möjligt att det därutöver förekommit påverkan 
på Nils som inte syns eller inte är tydlig i materialet. Det är till exempel föga 
känt vad faster, socialsekreterare, personal och psykolog sagt till Nils under 
den långa påverkansperiod som föregick förhöret.  
 
 
Sammanfattande bedömningar beträffande materialet om Nils 
Utredningsmetodiken rörande Nils ligger utanför saklighetens domän och 
framstår som väl lämpad för att producera falsarier genom grundläggande 
brister i redovisning av metod och bristande säkerställande av uppgifter samt 
en omfattande arsenal av påverkanstekniker. Det har inte framkommit någon 
uppgift som pekar på att Nils farit illa i hemmet och som tål den mest 
elementära kritiska granskning. Storasystern Karin har i båda sina polisförhör 
bestridit att Nils skulle ha farit illa i hemmet, frånsett att hon själv bråkade 
något med sina syskon. Däremot föreligger mängder av evidens för att Nils 
påverkats av utredare och även evidens för att han farit illa under 
utredningstiden.  
 
Maria, 8 år 
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Materialet för Maria är utredningsmetodiskt likartat materialet för Karin och 
Nils och delvis förekommer samma uppgifter. Likartade metodfel och 
likartade indikationer på påverkan av Maria förekommer. Maria har vistats på 
Ekbackens barnenhet tillsammans med brodern Nils och gått hos Växjö 
Psykologbyrå liksom brodern (se separat yttrande om psykologens metodik 
och påverkan).  
 
Utdrag ur journal- och minnesanteckningar 2001-10-12 till och med 2001-12-
11 för Maria 
Anteckningarna drabbas av samma metodkritik som motsvarande 
anteckningar för brodern Nils då de är likartade. Eftersom de mest elementära 
uppgifter kring metodik, dokumentationsmetodik, urval, källor, till barnet 
ställda frågor och påpekanden, redovisning av sammanhang etc. saknas så har 
anteckningarna inget sakligt värde. Personalskvaller, missuppfattningar, 
fabuleringar etc. kan inte separeras från de uppgifter som möjligen är korrekta. 
Då inga källor ens är namngivna och frågan om mellanhänder för uppgifter 
inte tas upp skall materialet avvisas ur källkritisk synpunkt. Dessutom kan de 
påstådda händelser och symtom som beskrivs ha uppkommit genom 
isoleringen från föräldrarna, genom personalens egna förväntningar och 
bemötande samt genom institutionsmiljön i övrigt. Materialet visar knappast 
någonting.  
 
Enligt anteckningarna har personal bedrivit upprepad utfrågning (16 nov, 3 
dec) av Maria kring vad hon menar med "farlig kärlek". 
Att barnen kan bli sexuellt påverkade av barn och personal (genom lek, 
utfrågning och påståenden) på Ekbacken nämns inget om. Den tidigare 
citerade anteckningen från den 10 dec om gruppsamtalet mellan de två 
socialsekreterarna, personal och syskonen återkommer även här. 
Metodkritiken kring denna gäller även här. Det bör påpekas att om Nils 
uppmuntras säga anklagelser om fadern i Marias närvaro kan hon lära sig och 
suggereras av Nils. Anteckningens ordningsföljd är att först riktar Nils 
anklagelser mot fadern och därefter visar Maria ("leker" står det i texten) hur 
fadern gör när han är arg. Om anteckningen återger tidsföljden, så kan Maria 
här ha inspirerats av broderns uttalanden och/eller av undanhållna uttalanden 
från socialsekreterare och personal. Vad Maria gör är inte oberoende av vad 
Nils gör. Det är inte heller oberoende av vad personal säger och gör.  
 
Ekbackens utredning 2002-01-28 avseende Maria   
Metodkritiken blir här likartad den för motsvarande utredning för brodern.  
Texten är delvis identisk med den i utredningen för brodern. 
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sid 4 
Det framgår att även Maria har haft telefonkontakt med faster Britt och att hon 
under senare delen av utredningstiden haft telefonkontakt med faster Britt två 
gånger i veckan. Därmed har en påverkan från Britt som är i konflikt med 
fadern, kunnat ske. Frågan är vilka gåvor eller förespeglingar om gåvor som 
möjligen förekommit från faster Britt? (jfr de två andra barnen) 
 
Det påstås att Maria i början av utredningstiden hade ett barnsligt språk. 
Någon symtomutredning har inte genomförts. Det är möjligt att fenomenet 
(om det är korrekt) kan ha uppstått genom påfrestningar i samband med 
omhändertagande och vistelse på Ekbackens barnenhet eller påverkan av 
andra barn där. Utredarna verkar inte ha försökt fastställa tidpunkten för 
uppkomsten av det barnsliga språket eller huruvida det förekom före 
omhändertagandet. Mönstret att undvika eventuella motevidens återkommer 
här än en gång.  
 
sid 5 
Det nämns att Maria skall ha skrivit och bett om fotografi på sin mamma och 
pappa, men inget fått. Fadern har i marginalen skrivit att föräldrarna aldrig fått 
något sådant brev och att personal medgivit att flera brev aldrig blev postade. 
Detta utgör ytterligare indikation på den använda, psykiskt misshandlande 
utredningsmetodiken. Man har låtit barn tro att föräldern inte bryr sig om vissa 
brev.  
 
Långt ner på sidan återges först ett citat på 23 ord från Maria och senare ett 
citat på 30 ord av vad Maria påstås ha sagt på McDonalds och längst ner ett 
citat på 28 ord. På sid 6 återges ett 37 ord långt citat och på sid 7 ett 33 ord 
långt citat för att ta de längsta. Genom experiment har visats att det är omöjligt 
att korrekt återge sådana citat ur minnet även omedelbart efter uttalandet. 
Domare brukar av erfarenhet dela upp den 22 ord långa vittneseden i 5-6 bitar 
när vittnet skall upprepa den. Ingen psykologistuderande klarade att återge den 
22 ord långa vittneseden korrekt i skrift omedelbart efter att jag läst upp den 
vid experiment i klasser. Här kan något rätt annorlunda ha sagts och omtolkats 
vid återgivningen. Dessutom kan citatet tolkas som ett uttryck för flickans 
vanmakt över sin situation och som ett uttryck för hur personalen själva har 
behandlat barnet (jfr senare polisutredning om misshandel på Ekbacken). 
Även forskning av mig och andra har givit upprepade belägg för att fel 
uppkommer vid samtalsåtergivning när det rör sig om mer än några enstaka 
ord. Det finns säkerligen ett flertal fel i vart och ett av de här nämnda citaten 
och de kan även innehålla missuppfattningar, grova förvrängningar och falska 
tillägg - omedvetet gjorda. Anses det viktigt att återge uttalanden i exakt form 
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måste inspelning tillgripas. Det är inte godtagbart att utan inspelning 
presentera material på detta sätt och ge falskt sken av att det skulle röra sig om 
exakta citat. Det bör klart sägas att det rör sig om ungefärliga återgivningar 
med stora felrisker. Sedan är det en annan fråga om detta slag av material är 
relevant i utredningen. Det skapas i själva institutionsmiljön, som kan påverka 
till vilka uttalanden som helst.   
 
sid 6 
Längst ner på sid 6 beskrivs en lek med nerdragna byxor. Det nämns inget om 
huruvida likartade lekar förekom bland barnen i institutionsmiljön och att 
påverkan kan ha skett. Beteenden av detta slag kan uppkomma genom  
påverkningar i institutionsmiljön och visar inget om hemförhållanden. De kan 
för övrigt uppstå spontant hos barn.  
 
sid 8  
Här hänvisas till psykologutredning som jag kommenterat i separat yttrande 
(”Påverkansfallet I”).  
 
I avsnittet "Bedömning" sägs även för Maria att "barn har rätt att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda". I detta fall har socialnämnden och 
Ekbackens barnenhet själva bidragit till att Maria inte fått träffa eller ha 
telefonkontakt med sina föräldrar på, vid utredningens avslutande, cirka 3,5 
månader. Detta är att anse som ett grundläggande behov.  
 
Det hävdas även som det verkar helt utan tillgång till medicinska underlag att  
"föräldrarna är sjukliga". Medicinska bedömningar bör göras av personer 
med medicinsk kompetens. Det bör även påpekas att handikapp eller sjukdom 
hos en förälder inte nödvändigtvis behöver få några allvarligare konsekvenser 
för barnen i familjen. Det kan ibland till och med innebära att barn kan få mer 
omsorg genom att en förälder vistas mer hemma.  
 
Föräldrarna verkar inte ha hörts eller fått ge repliker i utredningen.  
Vad jag förstår har utredarna inte ens träffat föräldrarna vilket framstår som 
mycket anmärkningsvärt. Att avge allvarliga bedömningar kring ett barn utan 
att när så är möjligt (och det har det varit i detta fall) tala med barnets föräldrar 
är inte sakligt godtagbart utredande. Det är inga småsaker som bedömningarna 
handlar om. Bedömningarna kommer här att ensidigt utgå från vad barnen sagt 
och gjort under påverkan av personal och inte från uppgifter som föräldrarna 
lämnat.  
 
sid 9  
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Här upprepas t ex än en gång uppgiften att föräldrarna inte besvarat ett brev 
med önskan om fotografi, men det undanhålls att personalen inte postat alla 
brev (enligt faderns uppgift om vad de skall ha medgivit).  
 
"Bedömningen blir att mamma och pappa både ensamma och gemensamt på 
många områden utsätter sina barn för kränkande behandling".  
 
Detta kategoriska, fabulerande uttalande görs efter att barnen utsatts för 
negativa förväntningar rörande föräldrarna och påverkats under lång tid. 
Vidare görs det utan att föräldrarna har fått ge sin version och utan att de fått 
gå i svaromål på av barnen framförda uppgifter. Uttalandet bygger dessutom 
på ett material tillkommet genom en av grundläggande metodfel genomsyrad 
metodik, där materialet saknar sakligt värde. Elementär källkritik leder till att 
den anförda bedömningen inte kan göras. Däremot står klart att socialtjänsten 
utsätter barnen för ”kränkande behandling” och fabulerar.  
 
Beträffande Maria sägs följande: 
"Gällande socialt beteende är Maria foglig och ifrågasätter så gott som aldrig 
en vuxens beslut."  
Utredarna gör ingen reflektion om att hon därmed kan ha blivit påverkad att 
säga negativa saker om hemmet i en utredningsmiljö med negativ inställning 
till föräldrarna, dvs. fogat sig i övertygade utredares uppfattningar.  
 
Ett exempel bland många på den bristande kontrollen av uppgifterna utgör 
följande: 
"Hemma fick hon ibland utegångsförbud i en vecka då hon hade pratat vid 
matbordet, under denna tid fick hon ibland ej heller gå i skolan utan 
föräldrarna ringde och sa att hon hade maginfluensa."  
 
Här saknas kontroll med dels föräldrarna och dels med skolan som bör ha 
antecknad frånvaro och kanske även lärare som kan minnas något.  
 
sid 10 
Här hävdas tveksamt att det finns inslag av sexualiserat beteende hos Maria. 
Ingen symtomutredning företes. En hypotes kring detta är att det efterhand 
uppkommit i utredningsmiljön genom påverkan från utredare och barn. Det 
har klart framgått av anteckningarna att utredare upprepat frågat om "farlig 
kärlek". Personalens egna förväntningar och eget frågebeteende kan ha 
medverkat till uppkomsten av det som sedan betecknas som sexualiserat 
beteende. Genom förväntningar och direkt påverkan kan personalen i viss 
utsträckning få till stånd de beteenden de vill ha. Eftersom både erfarenhet (t 
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ex hos daghemspersonal, flera rapporter handledda av mig) och forskning 
påvisat att det hos barn normalt förekommer åtskilliga sexuella beteenden 
verbalt eller i form av andra beteenden så är frågan vad det som här anförs 
skall visa. Att Maria är ett normalt barn? Sådana beteenden kan dessutom 
förstärkas i en institutionsmiljö och det kan även vara så att just i en 
observerande institutionsmiljö så blir barns beteenden mer iakttagna och 
rapporterade än vad som annars är fallet. Genom att beteendena blir föremål 
för uppmärksamhet kan de öka enligt vad inlärningsforskning visat. Detta ger 
en skev bild kring barnen. Det är för övrigt inte svårt att i freudiansk anda 
tolka mängder av triviala beteenden som sexuella om man så vill. Det handlar 
mest om utredares egna sexuella fantasier. Varför normala beteenden som 
drömmar, föreställningar, svar vid utfrågning och utebliven reaktion på ett 
annat barns beteende (detta kan Maria t ex ha tolkat som lek) skulle betecknas 
som "sexualiserat beteende hos Maria" är svårt att förstå. Att barn har 
sexuella fantasier, som det går att förstärka med utfrågning, är knappast 
särskilt anmärkningsvärt. Att barn uppvisar en viss basfrekvens av sexuella 
beteenden är normalt. Utredarna sysslar här med evidensfabrikation. De är 
själva med och skapar beteenden som sedan anförs som evidens. Dessutom 
kan misstänkas att iakttagelserapporteringen inte är korrekt, när övertygelse 
i någon riktning föreligger.  
 
På slutet görs följande bedömning utan att utredarna har samtalat med 
föräldrarna eller fått replik på de använda uppgifterna från föräldrarna. 
 
"Den frågeställning som ska belysa om Maria har varit utsatt för sexuella 
övergrepp går inte att ge ett entydigt svar på. Däremot kan man konstatera att 
föräldrarna har utsatt Maria för andra former av övergrepp och 
kränkningar."  
 
Som påpekats kan detta slag av uttalanden omöjligen göras, då metodiken 
varit i högsta grad osaklig och underlagen för bedömningarna saknar sakligt 
värde. Det går inte alls att konstatera det som utredarna anser att man kan 
konstatera.  
 
sid 11 
Utredarna rekommenderar här kommunen att placera Maria i ett stabilt och 
tryggt familjehem. Denna rekommendation görs på ett underlag 
där metodiken varit sådan att uppgifterna saknar sakligt värde och utan att 
utredarna ens talat med föräldrarna eller fått deras replik på 
framkomna uppgifter. Det är orimligt att avge en sådan rekommendation 
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utifrån det aktuella underlaget. Det finns inga säkerställda uppgifter som pekar 
på behov av placering av Maria eller på behov av LVU-placering.  
 
Utredning enligt §50 a SoL för Maria, inkommen till länsrätten 2001-11-05 
Dokumentet uppvisar samma metodik och delvis samma text som dokumenten 
för Karin och Nils. Det drabbas därför av samma metodkritik. Det saknas 
öppen redovisning av metodik och uppgifterna är inte säkerställda. 
Föräldrarna har inte fått replikera i utredningsprocessen. Det hänvisas även till 
den osakliga utredningen från Ekbacken. Utredningen skall därmed 
källkritiskt avvisas.  
 
sid 11-12 
Här finns avsnittet "Utredarens bedömning". Här står bland annat följande. 
"Utredaren bedömer Karins berättelse om hur det sett ut i familjen som 
mycket trovärdig."  
Någon berättelse har jag inte sett i materialet. Däremot förekommer ett  antal 
efter omfattande och långvarig påverkan från socialsekreterare, personal, 
faster, psykolog och andra barn lösryckta fragment, där den närmast tillhands 
liggande tolkningen (med hänsyn till påverkansforskning) är att dessa i stor 
utsträckning uppkommit genom påverkansprocesser och med hänsyn till 
forskning om samtalsminne att det förekommer mycket felaktiga referat och 
då särskilt i riktning mot den egna övertygelsen.  
 
"Maria har då växt upp i en miljö präglad av misshandel och övergrepp, där 
det är ett naturligt inslag, en del av vardagen." 
Saklig grund för detta påstående har inte redovisats. Utredarna fabulerar.  
 
"Marias uttalande om att personalen får slå på henne, skälla på henne och ta 
på henne gör att utredaren bedömer det som troligt att även Maria i någon 
mån själv varit utsatt."  
Det åsyftade uttalandet har tidigare källkritiskt kommenterats med hänvisning 
till minnesproblemen vid så långa uttalanden. Om Maria skulle ha sagt det 
som påstås så finns ett flertal tolkningsmöjligheter, inte bara en enda. Att 
hävda att den tolkning utredaren föredrar är "trolig" finns det inte saklig grund 
för. Andra minst lika möjliga tolkningar är att Maria reagerat på personalens 
bemötande, tar efter något hon hört och sett på TV eller från andra barn, eller 
uttrycker sin vanmakt över att vara psykiskt misshandlad under lång tid (inkl 
isolering från föräldrarna). En tolkning av uttalandet kan inte göras utan att ett 
tolkningsarbete genomförs, där alternativa tolkningar listas upp och prövas. 
Godtycklig tolkning är inte sakligt godtagbar och kan inte hävdas som en 
"trolig" tolkning.  

 88



 89

 
"Maria har levt i en kontrollerande miljö, i en miljö med många hemligheter."  
Saklig grund för detta vaga påstående har inte redovisats. Det är flera utredare 
som har upprepat talat om hemligheter. Uttalandet säger något om utredarnas 
fantasivärld, men saknar saklig grund vad gäller Maria.   
 
"Nils är belagd med tystnadsplikt av sin far." 
Saklig grund för detta vaga påstående har inte redovisats och motevidens 
föreligger.  
 
"Marias kontakter utåt är begränsade och hon har levt i en dysfunktionell 
familj i hela sitt liv vilket gör det svårt att veta vad som är normalt eller inte."  
Saklig grund för detta vaga påstående har inte redovisats och utredarna saknar 
liksom på föregående påståenden föräldrarnas replik.  
 
Den utredningsmetodiska slutsatsen är följande. 
 
"För att grundligt kunna utreda vad Maria varit med om och hur hon upplevt 
vad hon sett krävs en längre tids separation från föräldrarna." 
 
Utredaren är här inte förutsättningslös utan förutsätter att Maria "varit med 
om" något och att hon "sett" något. Utgångspunkten är därmed i strid med 
svensk grundlags föreskrift om att "iaktta saklighet och opartiskhet" 
 (RF 1kap 9§).  
Om inte förutsättningarna antas, så krävs inte den "längre tids separation" som 
utredaren föreslår för henne och brodern. Tanken verkar vara att bearbeta 
flickan att lämna mer uppgifter och utredaren bortser därvid från effekter av 
isolering, förväntningar och påverkan som kommer att göra det svårt eller 
omöjligt att hävda att uppgifter eller symtom har med hemmiljön att göra. 
I första hand bör förklaringar sökas i närmiljön på institutionen. 
Förutsättningarna som anges visar vilka förväntningar som riktas mot flickan.  
Vad vi ser här är en cirkulär utredningslogik med synnerligen brutal metodik 
för att bekräfta utgångsantagandet.  
 
Polisförhör med Maria 2002-01-31 
Liksom för brodern genomförs ett polisförhör tre dagar efter att Ekbackens 
utredning undertecknats. Liksom brodern  har Maria då genomgått en  
isolering från föräldrarna och påverkan under 3,5 månader före polisförhöret, 
vilket gör genomförandet av detta i sak orimligt. Det är obegripligt hur polisen 
kan acceptera sådana förutsättningar och tyder på att polisen här inte alls 
begripit vilka effekter påverkan ofta får på barn.  
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Förhöret med Maria genomförs av en kvinnlig förhörsledare, dvs. en annan 
förhörsledare än i förhören med Karin och med Nils. Vid monitorn sitter även 
i detta fall socialsekreterarna Stina Svensson och Anna Larsson. Förhöret höll 
på i 43 minuter (den inledande angivelsen 12.40 skall vara 13.40 enligt vad 
som sägs i dialogen). Utskriften är kontrollerad av förhörsledaren.  
 
Mina anmärkningar är följande. 
 
1. Att Maria påverkats under 3,5 månader av faster, socialsekreterare, 
personal, psykolog, andra barn och brodern Nils (som i sin tur påverkats av de 
här nämnda) gör att innehållet i förhöret inte kan tillskrivas något sakligt 
värde. 
 
2. Det är mycket olämpligt att två i saken övertygade socialsekreterare tillåts 
vara med vid monitorn. De borde inte fått vara med i huset.  
 
3. Förhörsledaren tar inte upp syftet med förhöret, tar inte upp frågan om att 
tala sanning och inte sin egen kritiskt prövande roll. Det finns inget tydligt 
avtal kring vad som skall ske. Flickan kan t ex tro att det gäller att göra 
förhörsledaren och/eller socialsekreterarna nöjda. Det sägs inget om att flickan 
absolut inte skall bry sig om socialsekreterarna (vilket i praktiken knappast lär 
gå, utan de skulle inte varit där).  
På sista sidan (nr 18) i förhörsutskriften, strax innan förhöret slutar, finns 
följande belysande sekvens. 
 
B  Vad är det där? 
FL  Det där som sitter i hörnet? 
B  Mmm 
FL  Det är en kamera 
B  Varför filmar dom 
FL  Ja dom filmar därför att kanske vissa saker som man säger att man inte 
ska behöva hålla på att berätta samma sak flera gånger om. Utan då har man 
sagt det och så finns det på film. Och då kanske det är så att det är nån annan 
polis som skulle behöva titta på det t ex och då kan dom titta på filmen.  
 
Förhöret med Maria har alltså genomförts utan hon ens fått klart för sig  
vad som försiggick och vad det hela gick ut på. Det är oklart om hon förstått 
att inspelning av vad hon sa skedde och att det skulle skrivas ut och användas 
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av polis och åklagare. Maria kan alltså ha trott att det var oproblematiskt att 
uttala felaktiga uppgifter som kunde göra socialsekreterarna vid monitorn och 
förhörsledaren nöjda. Något sanningskrav nämns aldrig i förhöret.  
 
4. Förhörsledaren underlåter att förhöra sig med barnet om den påverkan som 
förevarit under 3,5 månader och även närmast före förhöret från faster, 
socialsekreterare, personal, psykolog och andra barn på Ekbacken. Därmed 
kan påverkanshypotesen inte prövas i förhöret.  
Förhörsledaren beaktar inte att det första svaret kan vara ett resultat av 
inlärning under den s.k. utredningstiden. 
 
FL...Vad kommer det sig att du bor på Ekbacken? 
B  Därför att min mamma och pappa har slått mig 
 
Detta är ganska lätt att lära sig att säga när omgivningen har förväntningar om 
det, frågar om det etc. Jfr till exempel den tidigare gruppsessionen den 10 dec 
på Ekbacken. Hur många gånger under utredningstiden har Maria mött 
förväntningar, frågor eller uttalanden om att hon blivit slagen. Till sist kan hon 
i sin isolering börja tro att det är så även om det inte är så. Jfr t ex forskning 
om förväntanseffekter, om inplantering av falska minnen, om effekter av 
upprepad föreställning, effekter av s.k. hjärntvätt, uppkomst av falska 
bekännelser etc.  
 
5. Förhörsledaren ger suggererande klart besked om vad som skall ha hänt 
redan på sid 2. 
 
FL Jag är en sån polis som pratar med barn som har haft det svårt och 
jobbigt. Och meningen är ju att vi ska kunna hjälpa dig så att du ska kunna få 
det bättre. Att du ska kunna ha det bra. (anger upprepat förutsättningar för 
förhöret och suggererar barnet i alla tre meningarna; i andra och tredje 
meningen anges indirekt att barnet skulle ha haft det dåligt; det är så att 
förutsättningarna skall utredas, inte föras in som förutsättningar och 
suggestioner) 
 
Förhörsledaren verkar inte alls ha begripit att förhöret går ut på att utreda vad 
som hänt, och att det då är olämpligt att förutsättande uttala sig just om vad 
som hänt. 
 
6. Frågestrategin, dvs. urvalet av och inriktningen på frågorna, är ensidig i 
strid med lagens objektivitetskrav.   
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En klassificering av förhörsledarens frågor/yttranden ger följande 
approximativa bild. 
 
Förhörsledaren 
Neutrala frågor/yttr                                                                 42 st (17,6%) 
Frågor/yttr inriktade mot hypotesen om att barnen farit illa 196 st (82,4%) 
Frågor/yttr inriktade mot alternativa hypoteser                         0 st (0,0%) 
                                                                                               238 st (100%) 
Förhörsledaren har inte riktat några frågor mot områden  
för alternativa hypoteser, t ex mot vilka påverkningar  
flickan varit utsatt för av socialsekreterare, personal, 
psykolog och andra barn eller mot verkan av isoleringen 
från föräldrarna och förhållandena på institutionen.  
 
7. Frågetekniken innehåller förutsättande och ledande frågor/påståenden. 
 
sid 3 
FL  Och är det nånting som du varit med om som  har varit tråkigt och 
besvärligt så vill jag väldigt gärna att du berättar det för mig  (suggererar vad 
hon vill ha för slags information)  
B Mm 
FL Mmm 
B Dom hade slått mig och sen hade dom gjort nånting, men så säger dom så 
sa dom också kålhuvud och träskalle. (Maria svarar här på suggestionen och 
förhörsledarens uppfordrande "Mmm" med det slag av material som 
förhörsledaren önskat) 
 
Det kan här påpekas att det tillhörde den tidigare utredningsmetodiken att 
Maria var närvarande vid gruppsessionen (två socialsekreterare + personal 
Ekbacken + barnen Nils och Maria) den 10 dec, dvs. 1,5 månader tidigare. Det 
har antecknats att Nils (inte Maria) vid denna session framfört orden 
"träskalle" och "kålhuvud". Vad Maria här säger kan hon alltså ha lärt sig av 
sin bror, då hon upprepar dennes ord. Vill man utredningsmetodiskt ha 
oberoende uppgifter från barnen för att se om de stämmer överens så förstör 
man det effektivt med sådana sessioner. Som tidigare antytts kan uppgifterna 
ha konstruerats av barnen för att göra socialsekreterare och personal nöjda, att 
de fick vad de ville ha.  
 
Ett språkligt tecken på att Maria här inte återger egna upplevelser utan något 
som någon annan sagt är ordet "hade" och "hade dom gjort nånting". 
Så talar knappast någon som själv varit med utan någon som återberättar.  
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Ordet "nånting" behövs inte om det varit en egen upplevelse, utan då går det 
att tala om vad saken gäller.  
 
 
 
sid 15-17 
Förhörsledaren själv för här in begreppen "kärlek" och "farlig kärlek" i en 
flersidig sekvens.  
Mot slutet finns följande exempel 
 
FL Du kallar det farlig kärlek. Jaa. Vem är det som gör det då? (förutsättande 
fråga) 
B Det drömmer jag. (motsvar) 
FL Ja, du drömmer. Så det har aldrig hänt på riktigt? (ledande fråga) 
B Nej (medsvar) 
FL Bara i drömmen? (upprepar) 
B Mmm 
 
Det fanns mycket viktigare saker att ta upp förhörstid med som förhörsledaren 
inte tar upp, t ex att klarlägga arten och graden av påverkan av barnen, men 
förhörsledaren begriper inte hur man utreder genom att även söka efter 
uppgifter som talar emot en övergreppshypotes.  
 
 
 
 
8. Svarsfenomen 
 
sid 4 
Efter att ha uttalat att pappa "slådde mamma" så kan barnet inte komma ihåg 
var han "slådde henne". Detta tyder mer på att det är frågan om inlärt tal än om 
någon faktiskt minnesbild.  
 
sid 5 
FL Du sa att du blev ledsen när pappa slog dig. Var nånstans på kroppen var 
det han slog dig. 
B Mmm jag vet inte jag kommer inte ihåg. (även detta svar tyder på inlärt tal 
och inte på att det är frågan om någon minnesbild) 
FL Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen (förutsättande att pappa slagit 
och att det kändes; förutsätter även att barnet minns detta när det inte minns 
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var pappa skall ha slagit: barnets svar borde ha gett anledning till kritisk 
prövning i stället för att ge ytterligare suggestioner)   
B Mmm ont och  
FL Du sa ju att pappa slog hårt (suggererar) 
B Mmm 
FL Hur kändes det då gjorde det ont när pappa slog dig (upprepar frågan, 
varvid barnet kan tro att FL inte är nöjd med tidigare svar) 
B Mmm jätteont  (barnet ökar på när frågan upprepas) 
FL Kan du visa peka nånstans var det var  (ger direktiv/order trots att barnet 
tidigare sagt sig inte minnas var det var, dvs. press utövas) 
B Mmm här (visar på armen) (barnet har tidigare sagt sig inte veta var) 
FL På armen 
B Här och den också lite och så slådde han mig ryggen också men i sidan 
också mm mamma brukar också slå fast inte så mycket, bara ibland 
(enl notering i dialogutskriften pekar barnet här över hela kroppen; barnet har 
tidigare i sekvensen sagt sig inte veta var) 
 
Den felaktiga förhörstekniken och motsägelserna leder till bedömningen att 
sekvensen innehåller förhörsartefakter, dvs. svaren påverkas och uppkommer 
genom den felaktiga förhörstekniken. "Överallt"-fenomenet är för övrigt en 
typisk slutprodukt vid förhörspress, som jag stött på ett antal gånger tidigare 
vid införda förutsättningar, ledtrådar och press i förhör. Det kan vara ett sätt 
att tro sig göra förhörsledaren nöjd. 
 
 
 
 
sid 6 
B Att det en gång så slog hon mig, det var länge sen. Hon slog inte jämt men 
pappa slår nästan jämt (jfr svar sid 5 enligt vilket Maria inte kunde svara på 
var pappa slog - det borde finnas gott om minnesbilder om pappa slog jämt)  
 
sid 7 
B Mmm jag vet inte mer vad han gjorde men slå vet jag och så säga kålhuvud 
och träskalle. Men nånting mer har han ju inte slått oss.  
(Maria återger här återigen stereotypt innehållet i gruppsessionen den 10 dec 
och använder de två invektiv som Nils där skall ha uttalat; svaret ger intryck 
av att vara inlärt)  
... 
FL Mmm, Är det nån sån där händelse du kommer ihåg när det gäller Nils 
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B Nä men han har blivit slagen mest tror jag (om det är så framstår det som 
orealistiskt att Maria inte skulle komma ihåg någon händelse rörande Nils - 
tyder på inlärt tal och utan några minnesbilder av händelser) 
 
sid 8 
FL ...Kan du berätta mer om Karin. 
B Mmm jaaaaa mmm vet inte, men    han, pappa han, pappa brukade nästan 
slå jämnt (samtidigt kan Maria inte berätta om situationer där Karin blivit 
slagen - tyder på inlärt tal utan minnesbilder) 
... 
FL Ibland kan det ju vara så att vissa saker får inte alla i familjen reda på. 
Vissa saker är hemliga saker. (det är FL själv som för in ordet ”hemlig”) 
B Mmm vi hade hemliga saker ibland (följer suggestionen och upprepar 
samma uttryck "hemliga saker")  
... 
FL Jaa jag har pratat med väldigt mycket barn som har haft det besvärligt och 
som också har haft hemligheter (suggererar dubbelt, ger ledtråd att flickan 
skall berätta om något "besvärligt" och om "hemligheter"; både uttrycket 
"hemliga saker" och uttrycket "hemligheter" är det FL som först för in i 
samtalet) 
B Mmm 
FL Har du nån sån hemlighet (upprepar för tredje gången frågan om 
hemligheter, dvs. pressar och riktar mot sådant som är besvärligt) 
B Jag vet inte jag har nog glömt bort det. Har ni toalett här? Jag är kissnödig. 
(kan inte nämna några hemligheter trots att hon tidigare sagt att  
"vi hade hemliga saker ibland" - tyder på att tidigare svar lärts in eller 
suggererats fram av frågan, inte på några minnesbilder)  
 
sid 9  
Förhörsledaren använder själv ordet "hemlighet" tre gånger på sid 9 utan att få 
något besked om innehållet i någon hemlighet  och har därmed suggererat med 
ordet hemliga/hemlighet/er/ sex gånger i förhöret.  
 
 
8. Det olämpliga förfarandet tillämpas här att barnet gör ett toalettbesök 13.55 
- 14.00 tillsammans med den i fallet övertygade socialsekreteraren Stina 
Svensson. Frågan är om det var nödvändigt och vilket socialt tryck som 
därigenom förmedlades och vad som sades. Förfarandet är klart olämpligt med 
tanke på socialsekreterarens i skrift dokumenterade inställning och benägenhet 
att påverka barnen. Om flickan behövde hjälp med toalettbesöket borde det 
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skett genom en neutral person. Det saknas helt redovisning av om något sades 
mellan socialsekreteraren och flickan och vad i så fall. 
 
9. Det finns en anmärkningsvärd anteckning gjord på sid 1 i förhöret av 
fadern. Den lyder på följande sätt och torde lätt kunna kontrolleras mot 
videobandet. 
 
"Maria var mycket trött i videon, somnade nästan. En bit in i förhöret om 
hemligheter kröp polisen mycket nära Maria." 
 
Om detta är korrekt föreligger ytterligare två metodfel. Barn skall inte 
förhöras när de är trötta, vilket även är en etisk fråga. Förhörsledaren skall inte 
ta på eller befinna sig fysiskt mycket nära barnet. I båda fallen ökar 
möjligheten till påverkan och därmed till uppkomst av felaktiga svar. Barn 
som är trötta kan lättare ge upp under påverkan och börja ge de svar som 
förhörsledaren vill ha. Det kan anmärkas att redan på sid 9 frågar barnet 
förhörsledaren "Ska du åka hem snart?", vilket kan ge visst stöd för att 
uttröttning förelåg.  
 
Sammanfattningsvis har här påvisats ett flertal sakliga grunder för att 
källkritiskt förkasta förhöret. Utredningsmetodiken är inte sakligt godtagbar, 
ensidig och dessutom oetisk. Fenomen i Marias svar pekar upprepat i riktning 
mot att en del avgörande svar är resultat av tidigare inlärning. Förhöret har 
inte använts för att undersöka vilken påverkan på Maria, som har skett under 
de 3,5 månaderna före förhöret. Denna påverkan gör förhöret rätt meningslöst 
ur saklig synpunkt. Det kan dock ha sitt intresse att Maria trots press i förhöret 
inte kunde konkretisera de påstådda övergreppen, vilket ger stöd åt en 
mothypotes att övergrepp inte ägt rum.   
Det bör tilläggas att enligt storasystern Karins uppgifter i båda polisförhören 
med henne så har Maria inte varit utsatt för några fysiska eller psykiska 
övergrepp i hemmet. Att Karin skulle ha haft anledning att dölja eventuellt 
övergrepp i det första polisförhöret ter sig inte troligt, då hon för egen del 
närmast låg i konflikt med och anklagade föräldrarna och som hon senare 
hävdar med konstruerade anklagelser.  
 
Sammanfattande bedömningar rörande utredningsmaterial för Maria 
Bedömningarna är de samma som för brodern Nils material. Samma 
undermåliga utredningsmetodik och samma slag av påverkansmetoder har 
använts och samma osaklighet genomsyrar materialet. Materialet tillhör 
propagandans och falsariernas domäner.  
 

 96



 97

Övrigt material 
Jag skall här endast ta upp två slag av dokument.  
 
Yttrande till kammarrätten från Götene kommun 2002-05-22 (2 sidor) 
Det är troligt att den ansvariga socialchefen och enhetschefen här tar upp 
ett antal argument som de vid den aktuella tidpunkten bedömer har tyngd i 
ärendet.  
 
På punkt II nämns Karins återtagande i polisförhör 2002-04-22 och hävdas att 
de uppgifter som Nils och Maria lämnat i förhör "inte tagits tillbaka", vilket är 
ett anmärkningsvärt argument.  
Det borde då samtidigt ha påpekats att det inte genomförts något ytterligare 
förhör med var och en av dessa med anledning av Karins återtagande, vilket 
hade varit befogat eftersom dessa förhör tydligen används som argument. Nils 
och Maria har varit helt kontrollerade av socialtjänsten, som kan, liksom i 
fallet Karin, ha hindrat alla ansatser i riktning mot att återta uppgifter som 
tillkommit genom påverkan. Det är för övrigt tveksamt om möjligheten av 
återtagande ligger inom barnens referensram, då det inte verkar ha förklarats 
för dem vad syftet med förhören var. Socialtjänsten nämner inte heller att 
alternativa hypoteser, speciellt den om effekter av att barnen isolerats och 
påverkats,  inte prövats i utredningsarbetet.  
 
På punkt III hänvisas till "oro" i skolan för just Nils (inte Maria). "Oro" kan 
aldrig vara ett sakargument i detta fall, då den inte är en faktor hos Nils utan 
hos personal. Att ett barn är okoncentrerat eller mår dåligt som är det som 
anförs här kan ha att göra med en mängd olika orsaker och faktorer som bör 
klarläggas genom en symtomutredning. Någon sådan symtomutredning har 
inte gjorts. Inte sällan kan finnas faktorer i själva skolmiljön eller i 
kamratrelationer. Det hävdas även att Maria under en tvåveckorsperiod våren 
2001 inte velat åka hem på grund av att det varit bråkigt hemma. Detta 
argument blir värdelöst om inte orsaken närmare preciserats, dvs. arten av 
bråkighet klarlagts, och föräldrarna givits möjlighet replikera.  
Fadern har i marginalen anmärkt "Att syskon kan bli osams ibland är 
normalt".  
 
Till detta kommer frågan om aktualitet. Såvitt kan förstås varade problemet 
kort tid och upphörde våren 2001 och socialtjänstens skrivelse är avfattad den 
22 maj 2002. På vad sätt skulle det inträffade vara relevant i dagsläget? 
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Socialtjänsten verkar här syssla med evidensfabrikation både för Nils och 
Maria. I brist på tunga sakargument så försöker man göra det man har till vaga 
argument.  
 
 På punkt IV hävdas att  
 
"Det finns tydligt belagt i utredningen att barnen, särskilt Nils, haft ett tryck 
på sig att inte berätta vissa saker från familjen." 
 
Min granskning har visat att detta inte finns belagt (i polisförhören finns även 
motevidens i uttalanden från barnen) och påståendet blir rätt poänglöst, då det 
vaga uttrycket "vissa saker" kan referera till "saker" av i sammanhanget icke 
relevant natur. Materialet pekar i riktning mot att det som här hävdas är en 
föreställning och förväntan från utredarna, vilken förts in i materialet och 
upprepat förekommit i påverkan av barnen.  
Utredarna menar här utan saklig grund att det skulle ha förekommit ett "tryck" 
på Nils, men nämner inget om den isolering och det sociala tryck som under 
3,5 månader utövats gentemot barnen att komma upp med anklagelser mot 
föräldrarna.  
 
På punkt IV hävdas även följande. 
 
"Föräldrarna har inte i sina kontakter med socialtjänsten kunnat förmedla 
uppgifter som kunnat ge förklaringar som har kunnat undanröja den oro som 
orsakats av det som benämnts som hemligheter."  
 
Vad som framgår av utredningsmaterialen är att det är utredare som talar om 
"hemligheter" och upprepat söker föra samtal om möjliga eller påstådda 
hemligheter med barnen (förmodligen är inte heller en del av påverkan kring 
detta favoritbegrepp synlig i materialet). Det är bara i polisförhörens utskrifter 
som det går att kontrollera exakt vad utredare och barn sagt kring hemligheter 
och dessa ger inte anledning till bedömningen att det skulle finnas några 
hemligheter. Dessvärre är även hemlighetspratandet i polisförhören beroende 
av tidigare samtal om hemligheter. Det är även tydligt att utredarna använder 
sig av påverkande teknik, t ex att suggerera upprepat kring "hemligheter". Att 
i beaktande av dessa sakförhållanden avkräva föräldrarna någon förklaring 
kring "hemligheter" framstår som en underlig metod. Det är utredarna som bör 
ställas till svars för att ha infört begreppet hemlighet. Om inga hemligheter 
finns, utan de är en uppfinning av utredarnas förväntningar och uttalanden, så 
kan inte föräldrarna ge någon förklaring. Dessutom har faktiska "hemligheter" 
ofta en irrelevant karaktär i förhållande till en utrednings frågeställningar. Det 
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förekommer alla möjliga hemligheter som inte innebär att barn far illa. 
Argumentationen bör här bedömas som försök till evidensfabrikation i brist på 
tunga sakargument. Mental fixering vid begreppet "hemligheter" verkar ha 
uppkommit i utredningsprocesserna där utredarna påverkar varandra och 
tankefelet att inte kunna släppa en övertygelse trots motevidens verkar 
figurera (betecknas "belief perseveration" i internationell forskning; 
övetygelsefixering).   
Genom att utredarna t.ex. inte arbetat med begrepp som ”hypotes”, 
”falsifiering av hypotes”, "förväntanseffekt", "påverkan", "mental fixering hos 
utredare", ”alternativa tolkningar”, ”källkritik” och "felkälla", så kan vilka 
galna resonemang som helst föras av utredarna, vilket ju uppenbart sker.  
 
På punkt IV hävdas även följande två saker. 
 
"Att systern Karin, som är 14 år, tagit tillbaka sina anklagelser mot 
föräldrarna behöver inte betyda att det hon sagt tidigare är osant. " 
 
Detta är i och för sig ett korrekt påpekande, men utredarna underlåter att 
påpeka den påverkan under två månader som ägt rum på Karin före första 
polisförhöret och underlåter att påpeka att detta genomförts på ett icke 
godtagbart sätt. Vidare underlåter utredarna att påpeka att Karin likartat i båda 
sina polisförhör hävdar att småsyskonen inte varit utsatta för övergrepp i 
hemmet. Dessutom underlåter utredarna att nämna att Karin fört fram sitt 
återtagande under motstånd och saboterande aktiviteter från eget ombud och 
utredare och att hon upprepat fört fram som en av de viktiga anledningarna till 
falska anklagelser att socialsekreteraren Stina Svensson påverkat henne. 
Dessutom underlåter socialtjänsten att nämna de familjedynamiska aspekterna 
med Karins kontakt med fastern, önskan att få komma till fastern och 
påverkan från fastern - möjligheten att Karin använt anklagelserna mot fadern 
som spelbricka, vilket hon också nämner i återtagandeförhöret. 
Det kan påpekas att enligt internationellt vedertagen definition på lögn så 
innebär lögn att medvetet vilseleda genom att förtiga omständigheter eller 
hävda felaktiga påståenden. Det står klart att socialtjänsten här medvetet 
förtiger (dvs. ljuger om) åtminstone en del av de relevanta omständigheterna, 
t.ex. att man sökt hindra ett återtagande från Karin och de påverkande 
uttalanden som gjorts till Karin ljuger socialtjänsten om.  
 
"Det är snarare mycket vanligt att barn som berättat om missförhållanden 
efter ett tag tar tillbaka och ändrar det de berättat när de får klart för sig vad 
för konsekvenser det kan föra med sig för deras familj."  
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Verklighetens natur är ibland inte lätt att fastställa och den kan dessutom 
variera i tid och rum. Det förekommer detta slag av fall, men därav följer inte 
att de skulle vara "mycket vanliga". Mig veterligt saknas vetenskapliga studier 
som klargjort vanligheten. En mycket stor svårighet vid uttalanden om 
frekvensen är att det ofta inte går att fastställa med säkerhet att händelser 
inträffat. Utredarna underlåter även här att påpeka att om ett barn efter 
isolering, förväntan och press berättat om missförhållanden för en övertygad 
omgivning så ökar givetvis risken för att uppgifterna är felaktiga och därmed 
möjligheten att de kommer att återtas. Det förtjänar även att påpekas att det 
logiskt sett inte går att generalisera från statistiska förhållanden i gruppdata 
(om sådana skulle funnits) till enskilda fall. De enskilda fallen måste bedömas 
utifrån ett noggrant övervägande av de faktorer som just där kan konstateras. I 
detta fall är isolering, övertygade utredare, förväntningar och påverkan väl 
belagda fenomen. Situationen är självfallet annorlunda när barn berättar om 
missförhållanden utan att ingå i familjedynamiska konfliktfält eller vara 
utsatta för lång isolering och utredares långvariga påverkan att producera 
anklagelser.  
 
Sammanfattningsvis är argumentationen i socialtjänstens yttrande till 
Kammarrätten 2002-05-22 inte hållbar i sak och den innehåller bevisligen 
felaktigheter och undanhållanden av viktiga omständigheter kring särskilt  
den påverkan som ägt rum på barnen från fastern, från socialsekreterare, från 
personal, från psykologer och från andra barn. Skrivelsen utgör därmed ett 
bedrägeri eller falsarium.  
 
 
Domskrivningar 
Jag skall här nöja mig med det självklara påpekandet att om socialtjänsten 
inger ett utredningsmaterial som är präglat av grundläggande metodfel och av 
omfattande och långvarig påverkan av barnen så kan det vålla problem och 
felaktiga bedömningar och felaktiga beslut i en domstol. En del som står i 
domskrivningarna står och faller med vad som står i socialtjänstens material. 
Det hade givetvis varit önskvärt att domstolarna varit mer metodkritiska och 
mer källkritiska och tagit i beaktande den omfattande påverkan som 
socialtjänsten utsatt barnen för. Det slag av metod- och källkritik som 
domstolarna skulle ha kunnat utföra framgår av föregående avsnitt i mitt 
yttrande och av mitt separata yttrande över psykologutlåtanden rörande Nils 
och Maria.  
 
Sammanfattande bedömningar och diskussion för samtligt material 
rörande barnen Karin, Nils och Maria Karlsson 
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I. Utredningsmetodik 
Hela materialet genomsyras av grava utredningsmetodiska brister. Det rör sig 
om bland annat bristande redovisning och undanhållande av använd metodik, 
bristande allsidighet i inhämtande av information (bland annat har föräldrarnas 
versioner undvikits) bristande dokumentation och bristande säkerställande av 
lämnade uppgifter i förhållande till vad personen sagt, bristande 
källredovisning (person, plats, tidpunkt, sammanhang), användande av 
övertygade utredare, användande av förväntningar och en omfattande arsenal 
av påverkanstekniker inkl. brutal isolering under lång tid från föräldrarna 
(psykiska övergrepp föreligger och påståenden finns även om fysiska 
övergrepp mot barnen på Ekbackens barnenhet - polisutredning pågår), 
slutsatser och bedömningar som fabuleras och inte följer av redovisade 
underlag, ensidiga resonemang, underlåtenhet att pröva alternativa tolkningar 
(tolkningshypoteser). Utredningsmetodiken står i strid med svensk grundlag 
(RF 1 kap 9§ "iaktta saklighet och opartiskhet"). Ur såväl kritisk-vetenskaplig 
som juridisk synpunkt är det inte tillåtet att bedriva utredningsarbete på detta 
osakliga, partiska  och bedrägliga sätt.  
 
Det rimliga i detta fall hade varit att utreda Karin med polisförhör omedelbart 
och att därefter söka allsidigt reda ut vad det var frågan om 
utan att bli spelbricka för faderns antagonist faster Britt och utan att bygga in 
förutfattade meningar, förväntningar och annan påverkan i 
utredningsmetodiken. Det var uppenbart för alla att anklagelserna mot 
familjen uppkom i en akut konfliktsituation. En familjedynamiskt kunnig 
utredare borde satts in för att tala med Karin och övriga familjen. 
 
Det rimliga för de båda yngre barnen hade varit att låta dem omedelbart 
genomgå polisförhör (om förhörsresultat med Karin så motiverade) och 
därefter bli utredda av socialtjänsten, medan de bodde kvar i hemmiljön och 
fortsatte sin skolgång och därmed undvika att åsamka dem skador genom 
utredningsmetodiken.  
 
Det torde inte gå att få fram några tillförlitliga förhörsresultat i linje med den 
påverkan barnet utsatts för, även om ett förhör skulle genomföras 
frågestrategiskt och frågetekniskt korrekt. Den enda möjligheten att nå 
tillförlitlighet är att utfallet av förhöret går tvärsemot den påverkan barnet 
varit utsatt för.  
 
Att som i detta fall omhänderta barn (Nils och Maria) av utredningskäl när de 
inte uppvisar indikationer på att fara illa framstår åtminstone i detta fall som 
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en mycket olämplig och skadande metod, något av elefant-i-porslinsbutiken-
metod. Det fanns inte hållbara indikationer på någon fara för Nils och Maria 
om de kvarstannade i hemmiljön. Ett bråk mellan äldsta dottern och mamman 
och en fabulerande, förtalande syster till pappan utgör ingen relevant saklig 
grund för att utredningsomhänderta de två yngre av bråket icke berörda 
barnen.  
 
Utredare kan utveckla "monster"-fantasier om föräldrar. Det är viktigt  
att inte förlora verklighetsanknytningen som utredare. I detta fall förefaller 
monsterfantasierna ha fått frodas och olika utredare verkar ha förstärkt 
varandra. Antagligen finns en benägenhet att söka kontakt med andra utredare 
som är mottagliga för fantasierna, varför det kan vara svårt att 
få stopp på dem ungefär som det är svårt att stoppa skvallerprocesser.  
Vanföreställningar och paranoida tankegångar har konstruerats av utredarna 
och upprepas i utredningsmaterialen. Godtyckliga förutsättningar har förts in i 
utredningsarbetet och verklighetens komplexitet, t.ex. den egna påverkan på 
barnen, har inte beaktats. Utredarna uppvisar som tydligt framgått en bristande 
verklighetshantering och det finns sakliga grunder att tala om 
organisationspsykos i detta fall, t.ex. finns ett flertal grova fabuleringar i 
texterna jämförbara med dem som uttalas av psykotiska patienter inom 
psykiatrisk vård, som ibland kan komma med helt grundlösa anklagelser. 
Kastas sakligheten överbord som i detta fall kan fantasierna resultera i svåra 
förföljelser och skador för i första hand barnen.  
Fenomen av detta slag kan förstärkas av känslomässiga faktorer och icke-
rationella grupprocesser i organisationer och av icke-rationella möten mellan 
olika organisationers personal (jag har själv kunnat iaktta sådana fenomen 
under en del möten inom socialtjänsten). När bristande verklighetshantering 
kombineras med makt över andra människor uppkommer lätt problem. 
 
 
II. Tillförlitlighet 
Den gravt bristfälliga utredningsmetodiken leder till omfattande brister i 
tillförlitligheten. Materialet saknar i stort sakligt värde, dvs. bör källkritiskt 
förkastas med anledning av ett stort antal kriterier eller felkällor. Det bör 
betecknas som propagandamaterial och falsarier. Det som har hög 
tillförlitlighet (dock inte fullständig) är ordalydelserna i dialogutskrifterna av 
vad barnen sagt i polisförhören, som är kontrollerade och justerade av 
förhörsledarna. Däremot är inte barnens uppgifter tillförlitliga i förhållande till 
vad som faktiskt kan ha inträffat eller vara verklighet på grund av de många 
och starka påverkansteknikerna före och under förhören. Det andra 
polisförhöret med Karin intar en särställning då hon driver fram sina uppgifter 
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under upprepat motstånd från förhörsledaren och ger delvis relativt ingående 
psykologiska förklaringar till att uppgifterna blev fel i det första polisförhöret. 
Dessa förklaringar från Karin stämmer väl med de indikationer på påverkan 
och saklighetsbrister som finns i andra dokument och metoder i materialet. 
Förhörsresultaten bör därför bedömas som tillförlitliga, dock att förhöret borde 
varit mer allsidigt och djupare ha sökt undersöka hur påverkan från fastern och 
utredarna (socialsekreterare och personal) gick till. Vidare borde försöken att 
hindra återtagandet ha något undersökts i förhöret. Detta kunde sedan ha 
föranlett en anmälan.   
 
III. Allmän rekommendation 
Utredande av här granskat slag kan omöjligen tolereras i ett demokratiskt 
rättssamhälle. Sådant utredande skadar de berörda barnen och föräldrarna samt 
skadar samhället och innebär omfattande resursförbrukning mänskligt och 
ekonomiskt. Utredningsmetoderna i detta fall bör därför så långt möjligt 
prövas rättsligt. Det är viktigt att klara rättsliga prejudikat kommer till stånd, 
så det blir tydligt inom utredningskulturerna att osaklighet, påverkan, sabotage 
av utredningar, förföljelse av enskilda, psykisk misshandel m.m. måste 
upphöra i samband med utredande.  
 
Kvalitetsgranskningsförfaranden bör införas rörande barnavårdsutredningar 
som inges till domstol, så att domstolarna får ett underlag som har erforderlig 
saklig nivå.   
 
Det krävs snabbt utbildningsinsatser och förändringsarbete på den aktuella 
socialförvaltningen, innan alltför många fler människor kommer till skada. 
 
 
 
 
Tankefel: en summering 
Tankefel är ett stort problem i samband med utredningsarbete (se 
tankefelslistorna i ett antal fallrapporter på DiVA utarbetade av mig; se även 
Edvardsson, 2003, 2009;  Pohl, 2004; Reisberg, 2007). I ett fall som detta 
förekommer stora mängder tankefel och många av dem förekommer upprepat. 
Eftersom vi här rör oss med hårda textdata, vilkas av forskaren oberoende 
existens är obestridlig, så är många av tankefelen (inte alla) lätta att 
konstatera. Det kan även påpekas att bakom eller i samband med vad som 
betecknas som ”metodfel” så finns tankefel av det ena eller andra slaget. 
Effekter av tankefel varierar från att rätt bedömning/beslut sker trots ett 
tankefel till att effekterna kan bli utomordentligt destruktiva med t.ex. stora 

 103



 104

sociala, psykiska eller fysiska, ekonomiska, politiska etc. skador. Följande 
förteckning upptar en del av de viktigare tankefel som jag kunnat konstatera i 
det här genomgångna materialet. Tankefelen har utförligare klargjorts i den 
tidigare texten varför upplistningen här är summarisk, men kanske ändå 
förklarar några av tankefelen tydligare. För utförligare belysning hänvisas till 
min tidigare text och till ett antal andra fulltextrapporter på DiVA av mig. 
Förteckningen skulle eventuellt kunna användas som en checklista av utredare 
eller av personer som har att granska utredningar. Den skulle även kunna 
tilldra sig ett visst intresse från forskare inriktade på tänkande/kognition. 
Förteckningen fanns inte med i det ursprungliga yttrandet. De listade 
tankefelen överlappar och pekar delvis på samma fenomen, vilket kan öka 
möjligheten att upptäcka dem, öka den kognitiva tillgängligheten.  
 
För tydlighetens skull skall jag definiera det laddade begreppet lögn som 
används i några punkter nedan. Det torde vara allmänt vedertaget i teoretiska 
sammanhang att med lögn avses medvetet vilseledande. Detta kan ske genom 
undanhållande av relevant information, förändring/förvrängning av 
information och genom att hitta på och framföra information. En del personer 
tycker nog att undanhållande inte är lögn, men det brukar föras in under 
definitionen av lögn (inkl. s k mened, jfr vittneseden med orden ”intet förtiga, 
tillägga eller förändra”) och kanske är den vanligaste typen av lögn, då man 
inte behöver säga/skriva något när man vill vilseleda. Medvetet skevt urval 
är naturligtvis att anse som lögn. Allt en utredare skriver kan vara sant men 
kan ändå på grund av medvetet skevt urval och medvetna undanhållanden av 
relevant information bedömas vara lögn, då det vilseleder 
läsaren/beslutsfattaren. Många utredningar som inges till domstol är 
konstruerade som lögnaktiga övertalningsdokument, där propagandatekniker 
som att dölja den styrande frågeställningen/motivet, skevt urval, 
undanhållanden, vaghet, språklig retorik, upprepning, fabricerade uppgifter 
etc. kommer till repeterad användning.  
Propagandister har nog i de flesta fall föga emot att medvetet använda 
tankefel, bara de går hem. 
  
Socialtjänstens tankefel i utredningar kan ses som ett resultat av dess 
föreställning att veta vad som gäller och vad som är bäst och att det gäller att 
övertala fram det ”rätta” beslutet – ett slags brist i verklighetsrelaterandet 
föreligger. Ett i sak korrekt utredningsresultat verkar inte ha prioritet inom  
socialtjänsten utan det är drivandet av den egna föreställningen som är det 
primära. Detta är en maktmissbrukares värdegrund och världsbild. En 
maktmissbrukande diktator driver igenom sin egen idé och har föga till övers 
för sanningen. Samma gäller för socialtjänsten i många 

 104



 105

barnomhändertagandefall (även där man missar att omhänderta). Detta är den 
mentala bild som ständigt dyker  upp i utredningsmaterialen. Sanningen är en  
andraplansfigur i jämförelse med den egna föreställningen. Oförmågan eller 
ovanan att resonera sakligt och problemanalytiskt är påfallande liksom 
benägenheten att ty sig till olika modeläror som en lösning. Tänkandet 
fungerar inte som det borde. Logiskt förvirrade klippkollage presenteras som 
utredningar, vilket de givetvis inte bör anses som. Självklart finns många olika 
grader och variationer i den verklighet jag här bara antytt, men tänkandet 
framstår ofta som mycket naket och fördummat i de hårda data som 
utredningsmaterial representerar – där syns föreställningar och värderingar i 
verksamhetens övertalningsdokument (vilket kan vara en mer korrekt 
beteckning på många av dessa papper).  
  
Här kommer listan med tankefel, som är att anse som provisorisk och kan 
utvecklas ytterligare. 
 
- alternativa hypoteser ignoreras – utredarna ”vet” vad som gäller 
 
- barnens anpassningssträvanden ignoreras, dvs. utredarna inser inte i sin text  
        att barnen anpassar sig till de sjuka utredningsmiljöerna och de korrupta  
         fenomenen i dessa; om utredarna förstått att fenomen uppkommer  
        genom anpassning så tiger de bedrägligt om detta 
 
- barnens uppfattningar/barnperspektivet ignoreras 
 
- basfrekvensfel, dvs. vanlighet hos ett beteendefenomen i ett visst  
       sammanhang och för aktuell relevant grupp ignoreras i bedömningar 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs utan erforderlig saklig grund  
         (allsidig, relevant, rimligt preciserad, rimligt säkerställd) och utan  
          att utredare ens försökt skaffa sig en sådan, t.ex. genom att tala med  
          berörda föräldrar och barn (och inte tillhålla barnen vad de bör säga.  
          Det är avsevärt skillnad på att ”tala med” och ”tala till” någon.) 
 
- berördperspektiv (föräldrar, barn) undviks nästan helt – med  
         berördperspektiv avses då inte sådant som framkommer genom  
         förutsättande, ledande etc. påståenden och frågor utan mer genuint  
         material 
 
- besserwisserfel – utredningsmaterialet utgör en uppvisning i denna genre 
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- bestyrkandefel, t.ex. är mängder av påstådda referentuppgifter obestyrkta,  
          något som öppnar för att missuppfattningar, minnesfel, omtolkningar,  
          fabuleringar, lögner etc. tillförts utredningstexten. Det går inte att av  
          själva texten se omfattningen av detta, men den är förmodligen  
           avsevärd bedömt utifrån den bristande noggrannheten och  
           lögnaktigheten i övrigt.  
          Att inte ta in bestyrkanden kan i ett oseriöst sammanhang som detta 
          vara en teknik för att kunna föra in lögnaktiga påståenden i referat och  
         citat – de påstådda källorna har ju inte senare någon  insyn i  
         utredningstexten. Det är en rimlig misstanke att lögnerna i  
         utredningsmaterialen är många fler än de som tydligt syns i texterna, 
         där ljugandet i form av undanhållanden av relevanta positiva uppgifter,  
          resurser, felkällor, till barnen ställda påståenden och frågor m.m. är  
          mycket omfattande. 
 
- cirkulär ”logik” används på så sätt att utredarna har en fixerad utgångspunkt  
           som de genom allehanda metod- och tankefel söker bekräfta och  
           återvänder till. Exempelvis används källkritiska misstag, ensidigt  
           bekräftelsesökande, undvikande av falsifierande information,  
           undvikande av felkällor, godtycklig tolkning, fabuleringar, lögner etc.  
           för att hålla fast vid och inte utmana utgångsföreställningarna om  
           fadern som monster. Inom logiken förekommer även uttrycket  
          ”fallacia libidinis” (felslut av begärelse) som beteckning på diverse  
           tokresonemang som påstås leda till önskad slutsats.  
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. ingenstans i texten vidgår utredarna att de 
           påverkat barnen eller att de själva och andra personer kan ha påverkat 
           barnen till beteenden eller uttalanden, att utredningsmetodiken kan ge 
          upphov till beteenden och uttalanden från barnen, som det därmed blir  
          metod- och tankefel att använda som evidens i utredningen – dessa  
          fenomen har inte med hemförhållandena att göra.  
 
- dokumentationen är undermålig – källor, tidpunkter, platser och socialt  
         sammanhang måste redovisas, annars kan material feltolkas. Om ett barn 
          säger något efter ett antal förutsättande och ledande frågor och press  
          genom även ordergivning, argumentering och  upprepning och sedan  
          enbart det barnet sagt återges, så kan fel tolkning göras, nämligen att   
         det barnet sagt är genuint/spontant och inte påverkat av den sociala  
          omgivningen. Påståenden och frågor till barn i utredningssammanhang  
         måste redovisas. Detta gäller även påståenden och frågor mer informellt  
         utanför de utredande samtal som sker. En undermålig dokumentation  
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         utan rimlig allsidighet och rimliga, redovisade förfaranden för  
         säkerställande visar enbart att den är undermålig, inget mer – den skall 
         förkastas när misstanke om fel föreligger (källkritikens grundprincip).  
 
- ekologisk validitet ignoreras hos metoderna, dvs. observationer i och  
          informationer om barnen i deras naturliga miljöer är mycket överlägsna 
          de snedvridande metoder med isolering, omfattande påverkan etc. , som  
          socialtjänsten använder sig av; det är förvisso ett grovt tankefel att  
          sådana metoder skulle kunna ge korrekta resultat. 
 
- ensidigt bekräftelsesökande till förmån för egen tes/övertygelse/förutfattad  
          mening och samtidigt undanhållande av motevidens 
 
- evidensfabrikation, dvs. triviala uppgifter anförs, uppgifter tillverkas utan  
         saklig grund och förs in i texterna, genom påverkan från och egna  
         upplevelser hos utredare kan obegränsat med evidens   
         fabriceras/fabuleras ihop ; se även förfalskningsfelen. 
 
- ”error flummicus”, dvs. flumfel - när allvarliga påståenden framförs utan att  
         någon rimligt säkerställd saklig grund redovisas; slutsats utan premisser 
 
- fabulering används som metod, dvs. många påståenden saknar saklig grund 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva/spekulativa metoder – kan även  
          betecknas som ”tycka-tro-känna-uppleva-intryck”- metodik. Ibland 
          saknas i texten till och med språkligt tydliggörande av att det rör sig om 
          något utredaren ”tycker”, ”upplever” etc. och kategoriska påståenden  
          utan angivande av subjekt/källa används ofta. Det är stor skillnad på att  
          skriva ”Vi upplever att barnen far illa” och kategoriskt att ”Barnen far  
          illa”, men subjektiviteten kan vara lika stor i båda fallen. Metodiken  
          ger som lätt inses obegränsade möjligheter att fabricera evidens utifrån  
          egna fantasier, känslor, tyckanden etc. och är förkastlig i det här slaget  
          av utredningar. Genom fusk med språket kan kategoriska, suggererande 
          påståenden presenteras för läsaren.  
 
- falsifieringsfel, dvs. motevidens till egna ”hypoteser” (i detta fall  
         övertygelser) eftersöks inte och vägs inte in (se Popper, 1959) 
 
- felkällor ignoreras – kännedom om en del av dessa borde vara allmängods 
         i de aktuella professionella kulturerna, t.ex. påverkan av barn 
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- felsökande och felmaximering kring berörda familjemedlemmar eftersträvas 
 
- frågeställningar eller hypoteser som logiskt styr utredningsarbetet saknas     
          eller är förutsättande (godtagbart endast om förutsättningen inte kan  
          bestridas) 
 
- förhörsnärvaro innebär att de förhörda barnen utsätts för olämplig påverkan 
 
- förfalskning av uppgifter genom felaktigt nedtecknande medvetet eller  
   omedvetet 
 
- förfalskning av uppgifter genom påverkan till uttalanden 
 
- förfalskning av uppgifter genom skevt urval 
 
- förfalskning av uppgifter genom undanhållande av felkällor 
 
- för- och emot-argumentation kring påståenden är ett utomordentligt  

     kraftfullt analytiskt verktyg som konsekvent saknas i denna liksom i  
     andra sociala utredningar jag studerat –  
     kanske är en av förklaringarna till detta att  

         för- och emot- argumentation där argument läggs på bordet och prövas  
         hotar de etablerade godtyckliga cirklärlogiska arbetsätten vid  
         förekommande utredningsarbete – motargument och positiva uppgifter  
         förtigs rutinmässigt, dvs. lögn används som accepterad metod i de  
         subkulturer det här är frågan om. Många socialarbetare är medvetna om 
         att t.ex. resursredovisning/resursanalys undviks i barnavårdsutredningar  
         som inges till domstol, dvs. de är lögnaktiga och olagliga (i de  
         hundratals fall jag sett utom några få jag handlett; observera  
         socialtjänstlagens direktiv om att frigöra och utveckla resurser;  
         att det kan förekomma redogörelser för resurser i andra slag av 
         utredningar inom socialtjänsten är ett intressant faktum, som ytterligare 
         belägger att undanhållande av resurser är ett medvetet fenomen).  
 
- förtalsfel, dvs. utredningstext får inte vare sig ur saklig, etisk eller rättslig 
          synpunkt användas för att formulera och sprida förtal (negativa  
          uppgifter utan kritiskt prövad/rimligt säkerställd och relevant saklig  
          grund), vilket mycket grovt skett i detta fall gentemot fadern i form 
           ett flertal ogrundade, vettlösa och kategoriska påståenden. Dessa blir 
          inte det minsta sanna av att fabuleras ihop och upprepas ett antal  
          gånger.  
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- förutfattad mening styr arbetet, ej förutsättningslöst utredande 
 
- förväntanseffekter beaktas inte, tvärtom söker utredarna genom påverkan  
         att få barnen att säga ofördelaktiga saker om hemsituationen 
. 
- hypotestänkande ersätts med fabuleringar (med anspråk på full säkerhet). 
             Hypotes = påstående på försök som skall prövas på sakligt sätt 
              med allsidiga, relevanta, rimligt säkerställda/korrekta, rimligt  
             preciserade uppgifter och med strävan till falsifiering och vid 
              behov formulering och prövning av alternativa hypoteser.  
 
- ”imperfecta enumeratio” (ofullständig uppräkning) – i detta fall biter  
            utredarna (socialutredare, psykologer och polis) sig fast vid en  
            möjlighet och underlåter att beakta andra möjligheter, orsaker,  
            tolkningar etc. Den bästa eller korrekta tolkningen, åtgärden etc. 
            kan därigenom undvikas eller förbises.  
 
- kognitiv låsning, dvs. en utredare låser sig vid en tolkning och förmår inte  
           att söka falsifiera eller ompröva tolkningen eller inse att tillräcklig   
           saklig grund för tolkningen saknas 
 
- kompetensöverskridande, t.ex. uttalanden inne på medicin och klinisk  
           psykologi, när sådan kompetens saknas 
 
- källkritiska ansvarsfel, dvs. uppgifter vidareförs utan kritisk prövning, i  
          synnerhet gäller detta uppgifterna från faster Britt Jansson 
 
- källkritiska misstag, dvs. stora mängder uppgifter används utan kritisk  
          prövning, t.ex. uppgifter från faster Britt Jansson i konflikt med fadern 
          (en varningsklocka bör ringa vid konflikter, även gamla) 
 
- källredovisning saknas för en del uppgifter – sådana uppgifter kan inte      
   godtas i sakligt utredningsarbete – bara i skvaller och rykten 
 
- ljugande som metod innebär ett tankefel i förhållande till att nå korrekta  
          utredningsresultat – lögn som metod ger ingen rimlig logik och det  
           saknas mig veterligt belägg för att lögn som metod i  
          barnavårdsutredningar skulle ge mer korrekta utredningsresultat eller ge  
          upphov till bättre åtgärder. 
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          Däremot verkar det finnas en hel del exempel på motsatsen, t.ex. att  
          lögn som metod skapar mycket mänskligt lidande och andra  
          skadeverkningar. Det här aktuella fallet är av det slaget.  
 
- logisk skillnad mellan vad någon påstår och vad som faktiskt skett eller är   
          fallet upprätthålls inte i texten (jfr ”Kalle slog Pelle” med ”Pelle  
          påstår/uppger att Kalle slog till honom.”) 
 
- mentalt tillgänglighetsfel, dvs. i de här aktuella yrkena har man mentalt lätt 
          tillgängligt att det förekommer missförhållanden i familjer och sådana 
           erfarenheter kan komma att överföras till/associeras med andra fall, där  
           situationen är annorlunda 
 
- misshandelsfel, dvs. uppgifter som tillkommer i en utredningsprocess med  
          starka inslag av social, psykisk och fysisk misshandel tillskrivs sakligt  
          värde; jfr med sanningsvärde hos uppgifter tillkomna genom hjärntvätt 
          eller tortyr eller svåra hot eller nedbrytande isolering. Här rör vi oss  
          förstås även med etiska fel och såvitt kan förstås brottslig aktivitet (att  
          fysiskt misshandla barn är straffbelagt, flera indikationer finns i  
          materialet) 
 
- monsterteoretiskt tankefel, dvs. socialtjänsten fantiserar, fabulerar och  

    agerar utifrån sakligt sett värdelösa uppgifter från faderns syster om att  
    fadern är ett monster gentemot barnen i familjen. I detta fall är det  
    ovanligt tydligt i texterna.  

 
- motevidens undviks (falsifieringsfel), t.ex. objektiva sådana som  
        läkarbedömningar, uttagsspecifikationer för bankkonton etc.  
 
- motsägande uttalanden av samma informant eller mellan olika informanter  
        ignoreras analytiskt 
 
- mutfel, dvs. uppgifter som uppkommer i samband med förespegling om  
         någon förmån, belöning etc. tillskrivs sakligt värde 
 
- noggrannhetsfel, dvs. uppgifter och sammanhanget runt dem noteras inte 
         noggrant och det framgår inte på vad sätt uppgifter skulle ha säkerställts 
         genom bestyrkanden från uppgiftslämnare, systematisk replikering från  
         berörda, kontroller i övrigt och källkritisk prövning 
 
- partiskhet, dvs. i konflikten mellan fadern och hans syster (faster Britt  
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        Jansson) satsar socialtjänsten hårt på systern ända till dess att det  
         nog gått upp ett ljus när uppgifterna från henne utsätts för en källkritisk     
         prövning av mig (se ”Påverkansfallet IV”)och andra och hon inte längre  
         kan visas upp som fabulerande sanningsvittne i domstol. 
 
- positiva uppgifter om familjen och dess medlemmar ignoreras och  
         undanhålls konsekvent (inte några erkännanden alls – tillhör  
         monsterteorin, dvs. det finns inga postiva egenskaper hos ett monster) 
 
- problemanalys undviks och utredarna ”vet” vad som gäller och upprepar 
         i kategoriska ordalag vad som gäller. Utredarna verkar inte alls begripa 
          hur problemanalys kan bedrivas med allsidiga, relevanta, konkreta,  
          rimligt preciserade och rimligt säkerställda uppgifter och då med  
          övervägande av alternativa hypoteser.  
 
- påverkansfel – påverkan skall så långt möjligt undvikas och uppgifter som  
         tillkommer genom utredarnas och andra i utredningen anlitade personers 
          påverkan måste naturligtvis tydligt varudeklareras som uppgifter  
         tillkomna genom sådan påverkan, inte som symtom på förhållanden och  
         processer i hemmiljön. Uppgifter skall inhämtas genom minsta möjliga 
         påverkan, t.ex. genom informanter med god kännedom och konkreta  
         iakttagelser, genom spontana uppgifter eller fria berättelser, genom  
         observationer i relevanta miljöer (ett utredningshem utgör inte relevant 
         miljö). Metoder som isolering, hotelser, fysisk misshandel, förutsättande 
         ledande, upprepade, argumenterande, ordergivande etc. påståenden och  
         frågor är självfallet felaktiga och förkastliga ur flera synvinklar.  
         Uttalanden och beteenden som uppkommer under sådana betingelser  
         kan uppkomma och uppkommer ofta genom den felaktiga  
         utredningsmetodiken.  
 
 
- relevansfel, dvs. irrelevanta uppgifter anförs och kan störa tänkandet i  
         utredningen och hos mottagare. Det är dock inte alltid glasklart vad 
         som är relevant eller  inte. Det går ibland att ha olika teorier om det.  
 
- resursundvikande, dvs. en rimligt allsidig analys kräver även att resurser  
         efterforskas och redovisas. Ansträngning skall läggas ner på  
         resursanalys vid seriöst utredningsarbete. 
 
- sabotage av polisutredningar genom långa påverkansperioder, mycken  
         påverkan och närvaro vid förhörstillfällen samt försök att hindra  
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         förnyat förhör – det säger sig självt att sådan metodik är felaktig i  
         relation till ett mål att få fram sanningen (här föreligger förstås andra  
         målsättningar i strid med det demokratiska rättssamhällets värdegrund). 
         Utredarna sysslar med att i totalitär anda undergräva det svenska  
          demokratiska rättssamhället och vilket är mycket allvarligt, utan att  
          det svenska samhället särskilt starkt reagerar.  
       
- sammanhang runt en uppgift redovisas inte, men det är så att sammanhanget 
        ofta behövs för att avgöra vad uppgiften innebär och hur den tillkommit. 
         Dekontextualisering (borttagande av sammanhang) öppnar för felaktig 
         tolkning/betydelse och missbruk av en uppgift.  
 
- spelbrickefel, dvs. utredarna låter sig själva göras till spelbricka i Britt  
         Janssons konflikt med fadern, där Britt Jansson till och med tillåts  
         använda barnen som spelbrickor i konflikten under pågående 
         utredningsprocess 
 
- symtomutredningar saknas, när symtom anförs som effekt av något – man  
         kan inte godtyckligt hålla på och göra påståenden om orsaker, när frågan    
         inte alls utretts. Vid symtomutredning studeras ett symtoms utveckling  
         längs en tidsaxel samt hur det förekommit i olika situationer och vad  
         som skedde före symtomet dök upp. Vid symtomutredning kring ett  
         symtom hos ett barn är det självfallet viktigt att tala med barnet självt  
         och med föräldrarna och kanske förskolepersonal eller lärare för att  
         kunna precisera när och hur symtomet utvecklats och vilka faktorer som  
         verkar påverka det.  
 
- säkerställandefel vad gäller uppgifter som används, dvs. uppgiftslämnares 
         bestyrkanden av sammandrag av lämnade uppgifter och berörda  
         familjemedlemmars möjlighet till systematisk replikering på uppgifter  
         har inte iakttagits, vilket öppnar för att minnesfel, missuppfattningar,  
         skvaller, lögner, fabuleringar, förtiganden etc. finns i texten.  
         Följande bör iakttas för att uppgifter skall kunna anses rimligt  
         säkerställda (att till 100% garantera korrektheten kan vara svårt): 
         a) sammandraget bestyrks (inkl. korrigeras, förtydligas, kompletteras) 
             av uppgiftslämnare 
         b) systematisk replikering från berörda måste erbjudas. Varenda uppgift 
              som en berörd person (i detta fall 5 familjemedlemmar) anser sig  
              berörd av skall personen ges möjlighet att ge replik på – gäller även  
             för barn.  
         c) möjlig kontroll i övrigt, t.ex. mot register, uttag på bankkonton,  
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             mobilsamtals tidpunkt och plats, mot nyckelinformanter, mot  
             läkarbedömningar etc.  
         d) källkritisk prövning utifrån grundprincipen att uppgifter (eller hela  
             dokument) som det finns saklig grund/goda skäl att MISSTÄNKA är  
             felaktiga skall förkastas – inga felaktigheter behöver således bevisas. 
             I detta fall fanns t.ex. en konflikt mellan fadern och dennes syster  
             samt bristande kännedom om familjen från systerns sida som två  
             objektiva sakliga grunder att förkasta systerns uppgifter. Om någon  
             av uppgifterna anses relevant så måste den prövas sakligt på annat  
             sätt. Beslut att förkasta uppgifter/dokument är oproblematiska när det 
             det föreligger s.k. källkritiska kluster (se Edvardsson, 2003), dvs.  
             flera (en grupp) sakliga grunder/goda skäl eller kriterier för att  
              misstänka fel. I detta fall gäller det inte bara faster Britt Janssons  
              uppgifter utan t.ex. utredningshemmens utredningar och  
             barnavårdsutredningarna som helheter (som framgått föreligger en  
             mängd grundläggande metod- och tankefel).  
 
- tidpunktsredovisning ignoreras i många påståenden – tidpunkter krävs för 
         att kunna rätt tolka material 
 
- tolkningen av uppgifter tas för given och ses som en sanning, när det  
         föreligger flera möjliga tolkningshypoteser 
 
- tydlighetsfel – utredningsprocessen görs inte tydlig för de inblandade,  
        tydliga överenskommelser redovisas inte, kommunikativa svårigheter 
        verkar föreligga hos socialtjänsten och även hos polisen när förhör 
        startas upp – barnet i ett förhör skall veta vad som gäller, syftet och  
       användningen av materialet och en tydlig överenskommelse skall göras      
       om att tala sanning, säga ifrån när man inte förstår, att inte bry sig om vad  
       andra anser (naturligtvis skulle förhörsledaren kört iväg de saboterande  
       socialsekreterarna från huset) 
 
- undanhållandefel, dvs. undanhållande av iakttagelser och uppgifter är en  
         lögnaktig metodik och kan leda till och leder ofta till felaktigt eller  
         mindre korrekt utredningsresultat och felaktiga bedömningar 
 

- urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval i utredningens 
text)  

     för material redovisas inte. Utredningen kan vara och är manipulerad  
     genom att t.ex. positiva uppgifter om föräldrarna undvikits och genom  
     att barnens genuina uppfattningar om hemmet och situationen på  
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          utredningshemmen förtryckts och censurerats.  
 
- utsagors uppkomst undanhålls – det anförs att ett barn har sagt något utan att 
        uppkomstsituation och uppkomstprocess beskrivs och utan att det anges 
        på vad sätt det skulle vara rimligt säkerställt att uttalandet gjorts och  
        inte är t ex ett hörfel, missuppfattning, minnesfel eller anteckningsfel,  
       vilket är icke ovanliga fenomen, särskilt vid förföljelse och  
        önsketänkande 
 
- vaghetsfel, dvs. det går inte att säga vad vaga uttalanden betyder, de är  inte  
         meningsfulla utan anslutande preciserad saklig grund – dessutom kan  
         den som skriver eller pratar vagt ofta inte precisera vid krav på  
        klargörande. Ett vagt uttalande utan precisering bör förkastas.  
 
- vägran att gå med på högst befogade medicinska utredningsåtgärder inträffar  
         flera gånger, både i början och senare när det gäller gynekologisk  
         undersökning – eftersom åtgärderna yrkades av föräldrarna har  
         utredarna möjligen anat att de skulle kunna ge upphov till motevidens  
         och därför motarbetat undersökningsåtgärder – utomordentligt korrupt  
         inställning som väckte reaktion även i länsrätten, när jag var där. 
  
- öppen redovisning av en mängd aspekter saknas – det saknas redovisning av  
         frågeställningar, av hur utredningsarbetet skett, av principer för sökning 
         och urval av material, av vilka tankegångar som motiverat det skeva,  
         negativa urval av material som faktiskt föreligger, av hur utredarna och  
         polisen (dvs.”vi” som polisen säger) resonerat när polisförhören   
         fördröjs i månader, av hur utredarna resonerat när de för in faderns  
         antagonist och syster Britt Jansson som stöd för barnen, av hur de  
         resonerat vid lång isolering av barnen från föräldrarna, av hur de  
         resonerat rörande inkoppling av det undermåliga utredningshemmet.  
        Bristen på öppen redovisning påvisar ljugandet i metodiken (jfr  
        vittneseden i domstolarna ”intet förtiga, tillägga eller förändra”) 
 
- överkonfidens (övertro) på egna minnen påståenden och bedömningar  
          föreligger, vilket innebär att det inte finns mentalt utrymme för  
          osäkerhetsmarkeringar och övervägande av andra möjligheter och  
          uppmärksammande av de många felkällor som förekommer 
 
- övertygelsefel, vilket här åsyftar tankefelet att ö.h.t. tillåta övertygade  
         utredare. Övertygelsen kommer att påverka i princip alla operationer i  
         utredningsprocessen, t.ex. vad man väljer att uppmärksamma, vilka  
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         frågor som ställs, vilka informanter som väljs, hur frågorna ställs, vad  
         som antecknas och vad som inte antecknas, vad som väljs in i  
        utredningens text och vad som väljs bort från den, vilka förväntningar  
        som riktas mot alla informanter, vilka felkällor som uppfattas eller inte  
        uppfattas osv. Än värre blir det förstås när utredare som i detta fall driver 
         sin övertygelse hårt och mycket skrupelfritt och med utpräglat  
        propagandistisk text.  
        En övertygelse har ofta förödande inverkan på sakligheten.  
 
- övertygelsefixering föreligger beträffande fadern som monster och tänkande  
         med alternativa hypoteser förekommer inte i detta fall. Självklart borde  
         utredare med denna mentalitet avförts från fallet.  
 
Det går förstås att finna ännu fler tankefel i materialet.  
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