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Det finns en mängd utredningsmetodiska problem förknippade med i samhället 
förekommande utredningsarbete. Jag skall här i denna lilla föredragning för jurister peka på 
några sådana problem, som jag kan tänka mig är relevanta för praktiskt verksamma jurister.   
Några valda, problematiska teman, som kan vara aktuella i åtminstone flera olika slags 
humanutredningar (t.ex. socialtjänstens utredningar, psykologutredningar, förundersökningar 
vid misstanke om brott, domskrivningar, vissa personalutredningar)  är följande:  
 
1. Begreppet ”utredning” – avser något pågående eller en slutprodukt. En utredning styrs av 
frågeställning/ar/ eller hypotes/er/ som med lämpliga arbetssätt skall besvaras.  
Mycket som rubriceras utredning bör ha en annan varudeklaration, t.ex. ”okritiskt 
klippkollage av uppgifter”, ”övertalningsdokument”, ”partsinlaga” eller rentav ”struntprat”. 
Utan rimlig logisk struktur och utan rimligt säkerställda uppgifter finns inte skäl att tala om 
”utredning”.  
 
Jag förespråkar en mer kritiskt medveten och begränsad användning av termen utredning.  
Termen förutsätter logisk styrning av en eller flera frågeställningar eller hypoteser.  
Arbetar man enbart utifrån en förhandsuppfattning eller övertygelse, som möjligen mycket 
välvilligt skulle kunna kallas för hypotes (helst inte logiskt sett), och utan att arbeta med 
mothypotes eller alternativa hypoteser, så pågår inget utredningsarbete. (se punkt 5. Hypotes,  
nedan)  
 
Arbetar man med ett skevt urval av uppgifter, så bör den principen tydligt deklareras i texten. 
Arbetar man ensidigt bekräftelsesökande och underlåter att söka efter motevidens så bör det 
tydligt anges som en utredningsmetodisk princip. Ett utredningsarbete består inte bara i att 
genomföra ett antal intervjuer eller samla in ett antal uppgifter. Logiken i hur detta görs avgör 
om det är frågan om utredningsarbete eller t.ex. om att skapa ett sakligt sett skevt 
övertalningsdokument.  
 
Tydlighet om hur man går tillväga och öppen redovisning av arbetssätt och urvalsprinciper 
(principer för inval och bortval) för material skall finnas i ett  papper betecknat ”utredning”.  
En given utgångspunkt bör vara RF 1 kap 9§ om att ”iaktta saklighet och opartiskhet”.  
 
2. Logisk struktur krävs vid utredningsarbete. 
Den logiska strukturen för en utredning kan se ut på följande sätt: 
 
Bakgrunds-             Frågeställning/ar/   Anpassade     Uppgifter    Analys,         Slutsats/er/        
uppgifter                 alt. Hypotes/er/       arbetssätt        (kravlista)  (tolkningar,   Bedömningar 
(kunskapsbehov)    (tydliga)                   (tänk ut)                             tankeled)       (frågest.   
                                                                                                                                  besvaras) 
Därefter kan eventuellt avges förslag. 
 
Påstådda utredningar saknar ofta styrande frågeställningar och besvarande av sådana.  
Ibland kan finnas frågeställningar som inte besvaras eller utredaren kan ologiskt syssla 
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med någon/några andra frågeställningar.  
 
3. Frågeställning/ar/ (ev. hypotes/er/) krävs.  
Frågeställning/ar/ uppkommer ur kunskapsbehov och prioriteringar kring kunskapsbehov.  
En frågeställning formuleras åt gången och sammansatta frågeställningar eller hypoteser 
undviks. 
 
Frågeställning/ar/ eller hypotes/er/ skall ge logisk styrning av de följande momenten i 
utredningsprocessen och skall slutligen besvaras eller bedömas.  
 
Det saknas i utredningar på fältet ofta styrande frågeställningar som skall besvaras.  
Det saknas även ofta beaktande av alternativa, konkurrerande hypoteser. 
 
4. Urval måste ofta göras och principerna för urval bör göras medvetna, vara 
utredningsstrategiskt motiverade och tydliga för både utredaren själv och de som 
har att ta ställning till den färdiga utredningen..  
Urval av bakgrundsuppgifter, urval av kunskapsbehov och frågeställningar, ev. 
urval av hypoteser, urval av arbetssätt, urval av intervju- eller förhörsfrågor, urval ur de 
uppgifter som uppkommer kan behöva förekomma. 
 
Urval är ofta alltför begränsade, skeva, partiska, men kan även göras mer omfattande än som 
berättigas av frågeställning/ar/ eller hypotes/er/ eller materialets kvalitet, t.ex. innefatta icke-
relevanta arbetssätt, icke-relevanta frågor, icke-relevanta uppgifter, eller i princip relevanta, 
men okontrollerade skräpuppgifter etc.  
 
Två problem som anknyter till urvalstemat är förekomst av  undanhållande av uppgifter 
och förekomst av evidensfabrikation. Båda fenomenen kan betraktas utifrån en underförstådd 
strävan att övertala, att påverka beslutsfattare. Undanhållande sker både genom att 
information inte alls eftersöks, t.ex. genom att inte intervjua en nyckelinformant med annan 
uppfattning än utredaren, genom att inte ta fram registrerad information eller genom att inte i 
utredningen föra in information som motsäger den tes utredaren driver. En del 
undanhållanden syns inte för läsaren av en utredning, även om det ibland är tydligt att 
undanhållande skett. Frågorna ”Vad finns? Vad fattas?” är lämpliga att ställa. Finns 
undanhållande som syns så kan det vara frågan om en ”toppen-på-isberget” -situation vad 
gäller undanhållande. Evidensfabrikation syns i texten och sker genom att ta med triviala, 
betydelselösa, icke-relevanta, påhittade uppgifter och icke-relevanta upplevelser, tyckanden 
etc. Både undanhållande och evidensfabrikation bör ur  källkritisk synpunkt föranleda 
förkastande av en utredning som helhet (se även punkt 9. Källkritisk prövning).  
 
5. Hypotes är ett viktigt utredningsmetodiskt begrepp som kan definieras som ett prövbart 
påstående på försök. Osäkerheten är inbyggd i begreppet och behöver då inte särskilt anges. 
Ofta finns anledning räkna med flera alternativa hypoteser, antingen konkurrerande eller som 
pekar på sådant som kan samexistera.  
 
Utredare arbetar ofta med övertygelser eller tro snarare än att formulera hypoteser som  noga 
prövas mot befintliga, rimligt säkerställda uppgifter.  
 
Ett mycket förekommande fel vid hypotesprövning är att ensidigt söka efter bekräftelse på 
hypotesen. Som påpekats av vetenskapsfilosofen Popper och andra så bör man i första  hand 
eftersträva att på saklig grund falsifiera/förkasta en hypotes. Det är logiskt sett inte möjligt att 
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hävda att en hypotes gäller, så länge man inte undersökt om det finns motevidens. Andra 
problem vid hypotesprövning kan vara bristande precisering i själva hypotesen och vid 
prövningen eller att de uppgifter som används inte är rimligt säkerställda. Det är även ett 
ökänt förfarande att hitta på bortförklaringar när en hypotes blir falsifierad, så man kan 
behålla hypotesen.  
 
6. Övertygelser hos utredare är inte hypoteser. De utgör en indikation på att det inte pågår 
utredningsarbete utan att utredare söker bekräfta en övertygelse. Övertygelser har förödande 
effekter i utredningsarbete och skall inte förekomma. De påverkar vilka frågeställningar eller 
hypoteser som formuleras, påverkar vilka intervjufrågor som ställs och vilka som inte ställs, 
påverkar hur intervjufrågor formuleras (t.ex. förutsättningar, ledtrådar), påverkar hur 
utredaren svarar, påverkar hur utredaren följer upp, påverkar vilket urval av informanter som 
används, påverkar utredarens tolkningar. Övertygelser kan fungera självbekräftande, dvs. kan 
påverka verkligheten till sin fördel, t.ex. genom förväntanseffekt eller icke-lyssnande. 
Förväntanseffekter är ett sedan femtio år inom forskning av Rosenthal m.fl. välkänt fenomen 
vad gäller djur och människor (vuxna och barn). Förväntningar överförs via ett 30-tal kanaler 
typ blickar, ansiktsuttryck, tonfall, gester etc. och behöver inte uttalas i form av t.ex. 
suggestioner.  
 
Utredningsarbete bör aldrig bedrivas av redan under utredningsprocessen övertygade utredare.   
 
7. Cirkulär ”logik” vid utredningsarbete innebär att utredare på olika sätt med hjälp av 
tankefel återvänder till utgångsantagandet och anser att det bekräftats. Exempelvis följande 
operationer: 
 
Anta att X gäller.  
Sök efter uppgifter som talar för X.  
Undvik att söka eller beakta uppgifter som talar mot X. 
Undvik att formulera eller utreda alternativa hypoteser, t.ex. att Y respektive Z gäller.  
Tolka flertydiga uppgifter till förmån för  just X (även om de också kan tolkas till fördel för 
andra hypoteser). 
Fabricera vid behov uppgifter eller pseudouppgifter till förmån för X.  
Påverka verkligheten, t.ex. uppgiftslämnares utsagor, på så sätt att X gynnas.  
Använd vid behov olika tankefel till förmån för X. 
Gör bedömningen att X gäller (cirkeln sluts).  
 
Vilket urval av operationer och vilka tankefel som tillgrips för att nå fram till det önskade 
resultatet varierar från fall till fall.  
Användning av cirkulär logik är vanlig i de utredningar rörande människor som jag 
studerat. Det är här inte frågan om någon godtagbar logisk struktur.   
 
8. Krav bör ställas på uppgifter. Utöver de nämnda kraven på tydlighet och öppen 
redovisning så bör följande kravlista beaktas. Om vi inte ställer krav på uppgifter så  
uppkommer en ”skräp in – skräp ut” -situation. Det är svårt att få ut något annat av  
sakligt värde av en utredning om vi matar in skräpuppgifter i ett utredningsarbete.  
Åtminstone följande krav bör ställas på anförda uppgifter.  
 
- allsidighet (i förhållande till frågeställning/ar/ eller hypotes/er/) 
 
- relevans (i förhållande till frågeställning/ar/ eller hypotes/er/) 
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- precisering (minskar möjliga tolkningar; vaga uppgifter är meningslösa i sak) 
 
- korrekthet eller rimligt säkerställande av uppgifter. För många uppgifter får vi nöja oss 
   med rimligt säkerställande, då någon absolut garanti för uppgiftens korrekthet inte kan ges. 
   Följande fyra krav är viktiga för att få fram rimligt säkerställda uppgifter: 
               - bestyrkanden av referat från uppgiftslämnare 
               - systematisk replikering från berörda 
               - kontroller i övrigt med t.ex. register, dokument, nyckelinformanter 
               - källkritisk prövning (se punkt 9) 
 
- källredovisning (identifierbar källhänvisning, möjlig att kontrollera) 
 
- tidsredovisning (datum för beslut, samtal, speciella perioder etc. ev. tidslängder, klockslag) 
 
- osäkerhetsmarkering (kortare eller längre språkliga uttryck eller redovisning av felkällor, 
        alternativa tolkningar etc.) 
 
I utredningsarbete på fältet förekommer stora brister vad gäller de grundläggande  
kvalitetskraven på uppgifter, dokument och arbetssätt. Användbara kritiska frågor 
att ställa är ofta ”Vad menas med X?” och ”Hur vet källan (du, jag) detta?” 
Det förutsätts att uppgifter uppfyller grundläggande krav INNAN de används för  
slutlig analys och bedömning. Kraven måste alltså tillgodoses i utredningsprocessen 
fram till analys och bedömning. Kommunicering när en utredning är färdigställd 
tillgodoser inte detta saklighetskrav. Slutlig analys och bedömning har då redan  
utarbetats och ändras inte i praktiken.  
 
9. Källkritisk prövning kan ske av enskilda uppgifter, av hela dokument eller av 
metoder/arbetssätt. Grundprincipen vid källkritik är inte att kritisera källor utan  
den är att förkasta uppgifter etc, som det finns sakliga grunder (eller goda skäl) att  
MISSTÄNKA är felaktiga. Det är således en misstankesmetod och uppgifter etc. behöver inte 
bevisas vara felaktiga. Det  skulle inte vara möjligt att strikt bevisa att en del tokiga uppgifter 
är felaktiga. Källkritisk gallring höjer den genomsnittliga kvaliteten på uppgifterna. Ofta 
föreligger två eller flera grunder, ett s.k. källkritiskt kluster, för att förkasta en uppgift, och 
med sådan grund är det ett närmast givet beslut att ta bort en uppgift.   
Många olika grunder för förkastande kan vara aktuella, t.ex. att utredaren påverkat 
uppgiftslämnare (ev. genom ledtrådar och förslag), att kontrollerbara källor saknas, att det 
föreligger ett skevt urval eller undanhållanden, att dokumentationen är undermålig och 
uppenbart efterkonstruerad, att uppgifter är obestyrkta av uppgiftslämnare, att berörd person 
inte fått replikmöjlighet, att slarv med faktauppgifter förekommer, att uppgifter är vaga, att 
motsägelser av betydelse finns, att lång tid gått, att uppgiftslämnare/utredare uppvisar tankefel 
eller bristande logik eller tydlig partiskhet, att konflikt eller annat viktigt intresse föreligger. 
 
Ett exempel på källkritiskt sett undermålig metodik är användandet av s.k. realitetskriterier 
(sanningskriterier för utsagor) inom svensk vittnespsykologi. Det har här som internationella 
forskare påpekat förelegat en logisk sammanblandning av huruvida en utsaga verkar 
övertygande respektive är sann. Det är inte heller logiskt acceptabelt att ensidigt söka efter  
tecken på sanning utan att samtidigt söka efter tecken på att utsagor är falska (jfr 
falsifieringskravet vid hypotesprövning). Svårigheterna att validera de anförda kriterierna  
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för bruk i fältmiljöer har dessutom visat sig stora, då man ofta inte vet om utsagor är sanna 
eller falska. Dessutom låter sig inte eventuella skillnader på gruppnivå mellan kriterier för 
falska och sanna utsagor överföras till enskilda fall (ett logiskt fel). Även den omständigheten 
att påstådda kriterier är kända och kan simuleras undergräver möjligheten att använda dem.  
En skicklig lögnare kan även simulera kriterier, t.ex. detaljrikedom, utan att känna till vad 
som står i skrifter om realitetskriterier.   
 
Källkritisk prövning ignoreras mycket i utredningsarbete på fältet och källkritiskt mycket 
suspekta uppgifter anförs och används som underlag för bedömningar. Tillämpning av  
källkritik skulle kunna ge stora saklighetsvinster i själva utredningsprocesserna och innebära 
även att utredare skulle anstränga sig mer för att använda hållbar utredningsmetodik. .  
 
10. Observationer och tolkningar (ofta godtyckliga) bör hållas isär och inte blandas så det 
är otydligt vad som är observation och vad som är tolkning. Det föreligger en stor 
kunskapsteoretisk skillnad mellan observation och tolkning. En observation under goda 
betingelser bör ha en hög grad av säkerhet, även om ett visst mått av tolkning kan vara  
inbegripen i observationer. En och samma observation kan däremot ofta tolkas på ett flertal 
olika sätt. Det krävs därför ett tolkningsarbete på så sätt att tänkbara tolkningshypoteser (eller 
mer kort ord ”tolkningar”) listas upp. 
 
 Enbart källkritiskt prövade uppgifter kan användas vid hypotesprövning. Man undersöker hur 
väl förenliga med de rimligt säkerställda uppgifterna som de olika tolkningarna är. Tolkningar 
som inte är förenliga med uppgifterna elimineras och kvar finns den eller de tolkningar som är 
förenliga, om inte alla faller. Eventuellt kan mer relevant information införskaffas för att 
avgöra mellan kvarvarande tolkningar. Även om det finns två eller flera kvarvarande 
tolkningar kvar kan mycket vara vunnet, om någon problematisk tolkning eliminerats (t.ex. att 
ett brott begåtts). Ibland kan två eller flera tolkningar vara förenliga med varandra på så sätt 
att de t.ex. pekar på förenliga bidragande faktorer.  
 
Det tolkningsarbete som förekommer  på fältet verkar nästan genomgående ha en godtycklig 
karaktär, t.ex. att utredare söker bekräfta sin egen  favorittolkning och ignorerar att undersöka 
andra tolkningshypoteser. Detta är onekligen kognitivt bekvämt, men inte sakligt.  
 
11. Systematisk argumentation för eller emot en tes eller hypotes (inkl. tolkningshypotes) 
är ett mycket kraftfullt verktyg som sällan verkar användas i utredningar. Det förutsätts 
förstås att de uppgifter, argument etc. som förs in för eller emot har kritiskt prövats, annars 
kan inte uppställningen användas som underlag för bedömning eller beslut. Om syftet bara är 
att ge en bild av förekommande argument etc., oavsett hållbarhet, så behövs ingen kritisk  
prövning. Möjliga grunder till den utbredda underlåtenheten att företa mer systematiska för- 
eller emot- analyser kan vara kognitiv bekvämlighet eller att man inte vill ha ett annat resultat 
än det man vill ha.  
 
12. Minnesfel är normalt för oss människor, men besvärande vid utredningsarbete. Även om 
vi gärna tror att vi minns bra, så minns vi inte så bra som vi tror. Allmänt förekommer 
överskattning vad gäller minnens korrekthet. Vi förfogar över ett arbetsminne, där vi kan 
hantera och bearbeta små mängder information under kort tid. Det mesta i detta minne gör vi 
oss snabbt av med.  
 
Vi har även ett långtidsminne med flera underavdelningar. En av dem är episodminnet, som är 
mycket sårbart på så sätt att episoder försvinner, tappar detaljer, sammanblandas och 
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efterkonstruktioner tillgrips. En typ av episodminnen är samtalsminnen. Dessa drabbas av 
stora bortfall av teman, av förändringar av olika slag och av falska tillägg. Återkommande 
sekvenser av händelser kan föras samman till s.k. skriptminnen, där vi har ett generellt minne 
av ett förlopp men inte kan göra reda för de enskilda händelsesekvenserna. Det finns även en 
avdelning i långtidsminnet som betecknas semantiskt minne, dvs. innehåller kunskaper om 
fakta, regler och principer. I övrigt finns även minnen av procedurer, av objekt och av mer 
omedveten inlärning.  
 
Vid inkodning, lagring och erinring av minnen såsom episoder kan diverse fel uppstå. 
Glömska och sammanblandningar är naturliga. Fel kan även lätt uppstå genom t.ex. 
suggestioner, ledtrådar och ledande frågor. Minnen av episoder är ofta selektiva och 
självgynnande. Vi har även en överdriven tilltro till korrektheten (s.k. överkonfidens) hos våra 
minnen. Den subjektivt upplevda säkerheten har föga samband med korrektheten hos minnen.  
 
13. Tankefel kan förekomma hos uppgiftslämnare, utredare och beslutsfattare. För utredaren 
kan de vara besvärande i alla faser i den logiska strukturen. Förekommande tankefel är 
många, men några är vanligare än andra. Exempelvis:  
- det källkritiska misstaget, dvs. uppgifter etc. accepteras utan kritisk prövning 
- ensidigt bekräftelsesökande (och därmed undvikande av sådant som talar emot) 
- ofullständig uppräkning (imperfecta enumeratio), t.ex. av möjliga hypoteser, tänkbara  
   orsaker, tänkbara åtgärder etc 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder, t.ex. ”tycka-tro-känna- 
   uppleva-intryck”- metodik, vilken innebär att vad som helst anförs på subjektiv grund. 
   Exempelvis: ”vi känner oro för Kalle” – ett uttalande som saknar sakligt värde rörande 
   Kalle.  
- mentala tillgänglighetsfel, dvs. något som är mentalt lätt tillgängligt (t.ex. något som är 
  statistiskt, kulturellt eller medialt vanligt eller något som nyss inträffat) anförs som  
   förklaring etc. på grund av att det är mentalt lätt tillgängligt.  
- personargument (argumentum ad hominem), dvs. icke relevant påstående (sant eller falskt) 
   om person anförs. Har även kallats för ”knölargument” i sin negativa variant.  
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter anförs, men saknar på grund av sin mångtydighet sakligt  
   värde. Precisering krävs.  
- homogenitetsfel, dvs. alla medlemmar i en kategori ses som likadana och variationer dem  
  emellan beaktas inte. 
- basfrekvensfel, dvs. vanligheten av ett fenomen i aktuellt sammanhang vägs inte in och  
  fenomenet kan felaktigt anses anmärkningsvärt.  
- överkonfidens, dvs. överdriven tilltro till egen kunskap, eget minne, eget resonemang, egen 
  bedömning. Forskning har visat att många som anser sig säkra på sin sak har fel i sak.   
 
14. Lögndetektion, dvs. att upptäcka lögner, är ett ofta aktuellt tema. Det figurerar mycket 
felaktiga föreställningar och överkonfidens inom detta område. Det verkar som man ofta vill 
göra det kognitivt mycket enkelt för sig när det gäller lögn eller inte genom att förlita sig på 
intuitiv bedömning. Vad gäller att enbart gå på intrycket en person ger vid bedömning av 
lögn/sanning är det svårt att lekmannamässigt slå slumpen, dvs. kronkastningsnivån, som 
ständigt framträder när vi  på universitetet i Örebro gör klassrumsexperiment, där några får 
dra korta historier. Det står klart att lögner och sanningar kan framföras på samma sätt och 
formuleras likadant.  
 
En grundläggande omständighet i rättsliga sammanhang är att både de som talar sanning 
och de som ljuger ofta eftersträvar att framstå i fördelaktig dager. Det är en logisk skillnad 
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på att ge ett trovärdigt intryck och att tala sanning. Det är även en logisk skillnad mellan 
vad en person påstår och vad som faktiskt hänt och inte bara beroende på ljugande utan även 
på grund av t.ex. missuppfattningar och minnesfel.  
 
Forskning har visat att vi har en relativt stark tendens att tro att även lögnaktiga påståenden är 
sanna, den s.k. sanningsillusionen eller principen om avsändarens vederhäftighet. Dessvärre 
kan denna sociala tendens missbrukas av reklammakare och lögnare.  
 
Avslöjande av lögn kan kräva ett mödosamt och genomtänkt utredningsarbete, där man t.cx. 
låter en person prata och därvid kanske avslöja sig genom att försäga sig eller genom 
motsägelser eller genom att inte kunna svara på uppföljande frågor (då en genomtänkt 
lögnhistoria ofta inte föreligger och uppföljande frågor inte kunnat förutses). En annan 
möjlighet är att en person vid olika tillfällen i tid får redogöra för samma förlopp. Om en 
händelse inte inträffat eller inträffat på annat sätt kan det vara svårt för en lögnare att minnas 
vad som sades vid föregående samtal eller förhör, då en äkta minnesbild inte finns att utgå 
från. Ibland kan uppgifter från olika källor ställas mot varandra för att komma åt vad som är 
lögn eller sanning. Vid användning av källkritiskt tänkande så kan det räcka med grundad 
misstanke att något är lögn för att förkasta påståendet. Ibland kan en utredare skapa en sådan 
relation till en misstänkt lögnare att sanningen kryper fram.   
Vad gäller lögndetektion finns en forskningsbaserad och även praktiskt inriktad bok av Vrij 
(2008), som starkt rekommenderas. 
 
15. Begränsad kognitiv kapacitet är som framgått av de föregående punkterna något 
som utmärker oss människor och utredningsmetoder bör utformas med hänsyn till 
våra begränsningar och vår tendens till kognitiv enkelspårighet.  
 
Utredningar kan bli sämre av ökad mängd information, t.ex. när mängder av icke relevant 
eller icke rimligt säkerställd information tillförs och kognitivt belastar utredare eller 
användare av utredningen.  
 
Ett exempel på kognitivt orealistiskt förfarande är när man tror sig kunna analysera ett 
videoinspelat förhör genom att sitta och se och lyssna igenom det en eller två gånger.  
Det krävs en noggrann analys av en korrekt utskriven dialog. Att förhör kan vara  
logiskt felaktigt genomförda, med frågeurval inriktat på endast ensidigt bekräftelsesökande 
kring anmälningshypotesen, underlättar inte analysen.  
 
En källkritisk ansats kan minska den kognitiva belastningen genom att en mängd  
skräpuppgifter avförs.  
 
Sammanfattningsvis så finns ur ett kritiskt-vetenskapligt perspektiv en mängd 
utredningsmetodiska problem att beakta, inte minst vid utbildning och utformning 
av instruktioner och rutiner vid utredningsarbete.  
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