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Sammanfattning.  En barnavårdsutredning, där BBIC och 
nallekort används och misstanke om övergrepp hanteras, 
prövas kritiskt. Utredningsmetodiska brister, bristande 
dokumentation, bristande noggrannhet, allvarliga tankefel och 
bristande källkritik konstateras. Arbetssätt som BBIC och 
nallekort uppfyller inte de mest elementära saklighetskrav. Det 
konstateras även okunnighet hos socialtjänsten kring felkällor, 
kring barns beteende och rörande utredning av misstanke om 
övergrepp.  
 
Bakgrund 
Av advokat AA har jag den 24 nov 2009 fått i uppdrag att på kritisk-
vetenskaplig grund granska utredningsmetodik och tillförlitlighet i en 
barnavårdsutredning.  
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i fallet berörda personer. 
 
Granskningen avser inte att utreda själva sakfrågorna utan är en  
utredning av utredningen (s k metautredning).  
 
Yttrandet är avsett för användning i domstol eller i övrigt enligt 
uppdragsgivarens bestämmande.  
 
Material 
Utredning enligt 11 kap. 1, 2 §§ SoL från Utreda kommun, socialkontoret 
       2008-08-06 (vid granskningen fokuserat dokument) 
Skrivelse från fadern till socialchefen Utreda kommun 
       2009-09-09 
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Den sakkunniges arbetssätt 
Jag utgår vid granskning från saklighetskravet inom offentlig förvaltning i  
RF 1 kap 9§ och mer preciserat från grundläggande principer för öppen 
redovisning, tydlighet, logik, källkritik m.m. inom kritisk-vetenskaplig 
verksamhet. Därutöver beaktas en del psykologisk och socialpsykologisk 
forskning. Närmare precisering av saklighetsteori finns i min universitets- och 
högskolelärobok ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” 
(2:a rev uppl., Liber 2003, omtryckt 2008 och 2009).  
 
Jag har läst igenom den granskade utredningen och riktar ett antal anmärkningar 
av viktigare slag mot metodik/arbetssätt och innehåll. I syfte att hålla yttrandet 
rimligt kortfattat och avgränsat har jag därmed prioriterat vad jag riktar 
anmärkningar mot.  
 
Det bör även påpekas att vid källkritiskt arbete så är den grundläggande, 
vedertagna principen att enskilda uppgifter, dokument (=samlingar av uppgifter) 
och metoder/arbetssätt som med goda skäl (på sakliga grunder) kan misstänkas 
vara felaktiga skall förkastas och inte användas för t.ex. analyser, 
teoriformulering, slutsatser eller bedömningar. Vid källkritiskt avvisande av 
uppgifter krävs inte att uppgifter bevisas vara felaktiga, något som  skulle vara 
svårt att bevisa rörande många felaktiga uppgifter. Föreligger flera grunder för 
att misstänka felaktighet samtidigt, ett s.k. källkritiskt kluster, så är beslutet 
att avvisa en uppgift eller en uppsättning uppgifter oproblematiskt.  
 
Resultaten av granskningen redovisas nedan i punktform som ett antal 
anmärkningar. Materialet har avidentifierats och t.ex. personnamn har ersatts 
med omskrivningar, t.ex. ”barnet”.  
 
Anmärkningar 
 
1. BBIC-tänkande 
Utredningen anges i texten och även av rubriksystem att döma utgå från 
BBIC-konceptet (BARNS BEHOV I CENTRUM, påbjudet av socialstyrelsen) – 
ett förfarande vid utredningsarbete som bl.a. saknar saklighetsteori, vilket 
påpekats i min kommentar i min ovan nämnda bok redan 2003 utan att  detta 
icke acceptabla förhållande därför åtgärdats av socialstyrelsen. BBIC innebär att 
uppgifter matas in under rubriker utan att det prövas om de kan anses rimligt 
säkerställda (genom bl.a. bestyrkande från uppgiftslämnare, systematisk 
replikering från berörda, möjliga kontroller i övrigt och källkritisk prövning 
utifrån för aktuell uppgift relevanta informationer). Enkelt uttryckt används 
inom BBIC-utredningarna en utredningsmetodisk princip som kan kallas för 
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”skräp in – skräp ut” – principen. Som kommer att närmare framgå är detta 
fallet även i denna utredning. (jfr även andra BBIC-utredningar som jag kritiskt 
kommenterat på DiVA, använd BBIC som sökord).  
 
2. Barnavårdsutredning 
En utredning utgår från aktuella kunskapsbehov, vilka formuleras som  
för utredningen styrande frågeställningar. I detta fall finns på sid. 2 två  
stycken formuleringar, där den första formuleringen verkar logiskt sett innehålla 
fem stycken frågeställningar. Det är för mig svårt att i det föregående stycket 
rubricerat ”Anledning till utredning” se något kunskapsbehov som svarar mot 
åtminstone en del av dessa. Ett par av frågeställningarna verkar inspirerade av 
rubriker inom BBIC, dvs. mallstyrning kommer in i frågeställningar här. Den 
andra formuleringen lyder. ”Har barnet blivit utsatt för någon form av 
övergrepp?” Såvitt jag förstår informationen under rubriken ”Anledning till 
utredning” gäller anmälan endast frågan om sexuellt övergrepp. Det finns här 
anledning betona att det inte är en uppgift för socialtjänsten utan för polis. 
åklagare och brottmålsdomstolar att utreda om brottsliga övergrepp, såsom 
sexuella sådana, förekommit. Socialtjänstens personal saknar kompetens för 
sådana utredningar och vi ser här en ansats till kompetensöverskridande, vilken 
senare följs upp genom att utredarna bedriver förhör/utfrågning med barnet, 
dessutom utan öppen redovisning, utan objektiv registrering och därmed utan 
möjlighet till kontroll av sådana högfrekventa fenomen som suggestioner, 
förutsättande, ledande, argumenterande, ordergivande, upprepade etc. frågor.  
Det kan även förtjäna att påpekas att BBIC-metodiken inte är anpassad till att 
utreda övergrepp av olika slag.  
 
En annan aspekt på BBIC, som även påtalats av användare, är att det  
rubriksystem som används tenderar att leda till överutredande, dvs. att man 
tar in mer uppgifter än som behövs och då även inräknat icke-relevanta 
uppgifter. BBIC kan leda till onödigt och obefogat utredande. I detta fall 
kan nog diskuteras om det var befogat att utreda med hjälp av BBIC-konceptet 
och jag ställer mig frågande till relevansen hos en hel del uppgifter. 
 
Den centrala frågan om det förekommit något brott utreddes av polis och 
åklagare och socialtjänsten har inte kompetens att vidare utreda den frågan. Den 
kritiska frågan bör ställas om inte socialtjänstens utredande därutöver, särskilt i 
den form det bedrivits, har i onödan belastat/stressat barnet och föräldrarna och 
relationerna mellan de centrala aktörerna? Kanske rentav förvärrat konflikten 
mellan föräldrarna och skadat barnet? Det är inte alls på något sätt självklart att 
en utredningsinsats har positiva effekter. Det är väl  känt att det kan förekomma 
svåra negativa bieffekter. Kanske kunde någon form av enklare insats varit 
tillfyllest, t.ex. några allvarliga samtal med föräldrarna?   
I själva utredningen står följande på sid. 4: 
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”Utredningen har varit påfrestande för familjen. Modern har valt att avvakta 
med att ta några nya uppdrag på sitt arbete för att kunna prioritera barnet i 
denna situation. Fadern har känt sig utsatt och har varit sjukskriven under 
senare delen av utredningstiden.” 
Hur påfrestande denna tvivelaktiga s.k. ”utredning” varit för barnet nämns inte 
ens. 
Det kan tänkas att barnet tagit mest skada.  
Var det nödvändigt att åsamka dessa mänskliga skador?  
 
3. Konfliktklimat och dess verkan på tolkningar och minnen 
Det finns anledning att allmänt varna för övertro på uppgifter som härrör från 
ett konfliktklimat. Det har ofta påtalats att konflikter leder till sådant som 
missuppfattningar, sämre tänkande och sämre omdöme, ökning av minnesfel, 
förekomst av fabuleringar och även av lögner, förväntanseffekter m.m. 
Uppsättningar av starkt negativa uttalanden om motparten i en del vårdnads-. 
boende- eller umgängeskonflikter rörande barn utgör ett frekvent exempel.  
I detta fall uppkommer anmälan utifrån ett påstått citat omfattande 8 ord 
rörande vad barnet skall ha sagt (”men jag gillar inte att röra hans penis”). Det 
kan te sig något anmärkningsvärt att ett barn i den åldern skulle ha använt ordet 
”penis”. Vad uttalandet i praktiken betydde för barnet går inte att säga – det är 
flertydigt och särskilt då det kan vara mer eller mindre förändrat i förhållande 
till vad barnet faktiskt sade. Citat, särskilt längre sådana, är ofta förändrade i 
förhållande till vad som faktiskt sagts, vilket sammanhänger med bl.a. begränsad 
allmän mänsklig förmåga att återge citat ordagrant. Det är i rättsliga 
sammanhang vedertaget när domare ber ett vittne upprepa vittneseden 
på 22 ord, att denna uppdelas i 5-6 bitar som vittnet successivt får upprepa. 
Detta erfarenhetsgrundade förfarande säger mycket om kapaciteten för ordagrant 
samtalsminne i praktiken. Det rör sig då, märk väl, om erinring omedelbart efter 
ett uttalande. Självklart ökar felen med tidsavstånd mellan uttalande och 
erinring, vilket också framgått av experiment med samtalsminnen. Det framgår 
inte att anmälaren skulle ha skrivit ner uttalandet omedelbart och även då finns 
risk för missuppfattning och minnesfel.  
 
4. Barns sexuella utveckling 
Vad gäller barns normala sexuella utveckling och sexuella beteenden så är det 
visserligen inte ett populärt forskningsområde, men det finns ändå så pass med  
studier (se t.ex. litteraturlista i Bilaga 1) att vi med säkerhet vet 
att sådana beteenden av olika slag börjar i låg ålder och att utforskande är en  
dimension. Det anses alltså ingå i den naturliga utvecklingen att barn talar om  
sexuella ting, onanerar och leker sexuella lekar, t.ex. doktorslek. Dock varierar 
barn liksom vuxna i sexuellt intresse.  
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I en studie över daghemsbarns sexuella beteenden som jag handledde (Palmqvist 
& Robach, 1993) framkom till exempel utifrån 22 bedömare (rutinerad 
daghemspersonal) att de uppskattade att frekvenserna för olika sexuella 
beteenden för 5-åriga pojkar och flickor låg på mellan 10-20% (bedömarnas 
medianvärden)  av barnen för ett antal bedömda sexuella beteenden: onani, 
samlagsrörelser, sexuella lekar, visa sitt kön för andra. Pratsexualiteten 
bedömdes ligga på 50% för båda könen. Personalens bedömningar varierade 
dock mycket. Barn  yngre än så fick lägre siffror. Flickan i det här aktuella 
fallet är något äldre än de bedömda 5-åringarna.  
 
Det skall till mer extrema yttringar för att det skall finnas anledning misstänka 
sexuella övergrepp och då måste alternativa hypoteser, t.ex. inspiration från 
media, från kamrater eller kikande på föräldrarna uteslutas. Det förekommer 
även inom normalvariationen rätt betydande frekvenser av sexuella beröringar 
inom familjer, mest mellan dotter och mor (se Rosenfeld et al, 1986). Det kan 
t.ex. röra sig om beröringar som uppkommer oavsiktligt eller utforskande eller 
som del av lek eller busande eller hygienbetingade beröringar. Det har även 
påpekats av Friedrich (1991) och andra att det är stora skillnader mellan familjer 
vad gäller normer för sådant som nakenhet inför varandra etc. En annan fråga 
som berörs i det här aktuella materialet är att barn sover i föräldrars säng. 
Normer och bruk kring detta varierar mycket mellan familjer och kulturer och 
skadliga effekter har frånsett kvävningsrisk för mycket små barn inte påvisats 
enligt en internationell forskningsgenomgång av Okami (se även färskare 
uppgifter i referenser från nätet i Bilaga 2).  
  
I utredningssammanhang anför okunniga och verklighetsfrämmande utredare  
ibland tecken på sexuella övergrepp kring barns beteenden som kan anses 
tillhöra normalvariationen (se t ex de relativt höga frekvenser för allehanda 
beteenden som Friedrich, 1991, redovisat) och som inte betyder mer än att barn 
är barn.  
 
5. Riskindikationer för far-dotter-övergrepp 
Forskningen pekar på förekomst av riskindikatorer kring sexuella övergrepp. 
Psykiatriprofessorn Ottosson (2001) nämner i sin lärobok för läkare 
vissa faktorer vid far-dotter-incest. 
”…en eller flera av faktorerna ekonomisk, kulturell och emotionell misär, 
trångboddhet, arbetslöshet, disharmoniskt äktenskap eller samboförhållande,  
psykisk störning hos mannen (missbruk, antisociala personlighetsdrag) och 
ibland subnormal begåvning hos flickan”.  
 
Såvitt jag förstått materialet har inga riskfaktorer av denna tyngd kring fadern 
anförts i detta fall och sådana utgör i sig inga evidens även om de ofta tillhör 
helhetsbilden.  
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Som exempel på hur ett fall med riskfaktorer kan se ut kan nämnas det 
i riksmedia (Uppdrag granskning) för ett par år sedan presenterade 
fallet med flickan ”Louise” (täcknamn) i Vetlanda, 
där barnet levde i misär i bl.a. en husvagn med en kriminell, arbetslös, 
missbrukande far som hade psykiatrisk problematik. Denne fälldes 
i tingsrätt och hovrätt för sexuella övergrepp på dottern.  
 
6. Arbetssätt 
I avsnittet om utredningens genomförande finns på sid. 3 en  
”Beskrivning av hur utredningen genomförts”, som inte redovisar 
arbetssätten på ett godtagbart och begripligt sätt.  
Det framgår inte datum för när samtal etc. ägt rum (inte ett enda 
samtalsdatum finns angivet), inte tidslängder för  
samtal, inte platser och inte vilka som var närvarande (3 utredare 
anges ha varit inkopplade). Det går inte för mig att t.ex. tydligt utläsa 
antal enskilda samtal som utredarna haft med barnet. Det framgår inte 
hur samtalen med barnet tillsammans med respektive förälder gick 
till? Talade den/de namnlösa utredarna med barnet eller med 
föräldrarna eller med båda samtidigt? Vad var syftena?  
Varför finns 6 st samtal tillsammans med modern och barnet och  
endast 2 st samtal tillsammans med pappan och  barnet? Det saknas  
förklaring på denna stora skillnad.  
 
Det nämns bl.a. tre stycken metoder (rita olika teckningar, använda 
playmobilfigurer, ”Little-Bear”-kort). Vad man har för vetenskaplig 
grund för dessa arbetssätt/metoder och vad man tänkt sig få fram eller 
faktiskt fått fram går inte att begripa. Beträffande nallekort se Bilaga 3 
och även mer ingående kritisk diskussion hos Edvardsson (2010) 
angående frånvaron av vetenskaplig grund och tänkbara felkällor för 
dessa. Alla dessa tre ”metoder” är rimligen känsliga för en mängd 
faktorer som dagsform, vad som nyss  hänt barnet, tillfälliga 
stämningar och idéer, placering på bordet, utredares förväntan, 
utredares uttalanden, trötthet, exakt vilken instruktion som ges etc. 
Den kritisk-vetenskapliga grunden och även en kritisk 
metodmedvetenhet är frånvarande, i annat fall skulle redovisningen se 
ut på annat sätt.  
 
Det saknas förteckning över de 10+3 brev och mejl som inkommit 
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och saknas därmed datum för dessa samt namn på avsändare. 
Det saknas befattning och namn på de personer på BUP Utreda 
kommun respektive på Veta BUP som utredarna talat med.  
Det saknas öppen redovisning av urvalsprinciper (inval respektive 
bortval) för material till utredningen – den kan därmed vara starkt 
manipulerad i urvalet utan att detta framgår.  
Det saknas beskrivning av hur dokumentationen av samtal skett  
så att samtalsmaterial rimligt säkerställts. 
Det saknas uppgift om att alla uppgiftslämnare (både föräldrar,  
barnet och referenter) fått bestyrka (inkl. korrigera, förtydliga, 
komplettera etc.) sammandragen av lämnade uppgifter FÖRE  
uppgifterna används i ”Analys och bedömning”. 
Det saknas uppgift om att de av utredningen berörda (föräldrar och 
barnet) givits tillfälle att systematiskt replikera på alla uppgifter som  
berör dem FÖRE uppgifterna används i ”Analys och bedömning”.  
Det saknas uppgift om hur uppgifterna från barnsamtalen (från vilka 
påstådda och lösryckta citat redovisas) har säkerställts. Det saknas 
uppgift om att video- och/eller ljudinspelningar gjorts. Hur säkerställs 
uttalanden när inspelning inte görs? Det krävs givetvis dialogutskrifter 
av samtliga barnsamtal för att kontrollera och undersöka hur utredare 
kan ha påverkat genom förutsättande, ledande, argumenterande, 
upprepade, ordergivande, pressande etc. frågor och påståenden och 
även genom utredarnas egna svar i samtalen. Några påstådda, 
lösryckta citat från en subkultur som är ökänd för sitt skeva frågeurval 
och sina felaktiga frågetekniker är inget  att komma med i sak. Jag har 
sett ett flertal exempel på hur socialsekreterare drivit upp uppgifter  
om övergrepp (mycket märkliga uppgifter ibland) som sedan helt eller  
i stor utsträckning försvunnit vid mer sakligt genomförda polisförhör.  
Den redovisade dokumentationen har då aldrig funnits i form av 
någon objektiv registrering utan i form av några få påståenden och 
lösryckta korta citat av vad som sagts. De påverkande frågorna och 
påståendena har i mycket stor utsträckning undanhållits/dolts.  
Det är denna extremt undermåliga, påverkande utredningskultur som  
talar och obestridligen döljer sina förehavanden i denna beskrivning 
av ”hur utredningen genomförts”.   
 
Det bör även sägas att det genom av mig handledda experiment 
och hundratals laborationsexperiment på utredarkurser har varje 
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gång visats att anteckning under löpande samtal eller omedelbart 
efter det genomförts innehåller större eller mindre mängder fel 
även vid mycket korta samtal av 10 - minutersformat. Sedan innebär 
anteckningar även avsevärda bortfall av sådant som sagts. Även 
ensidigt urval kan här misstänkas, dvs. att utredarna undanhåller  
sådant som talar emot den tes de driver.  
 
7. Felaktigt genomförda och föga dokumenterade barnsamtal 
På sid. 8 i avsnittet om ”Barnets/den unges uppfattning” på nedre  
halvan av sidan, så redovisas fragment (dialogutskrifter saknas helt) 
från utredarnas omdömeslösa utfrågande och pressande av barnet 
(troligen i tid efter polisförhöret som föranledde åklagarens 
nedläggningsbeslut) utifrån sina egna förväntningar. Det bör påpekas 
att såväl barn som vuxna, men något mer barn, utmärks av s.k. social  
responsivitet, dvs. att i detta fall ett barn försöker svara oavsett hur 
underlig, obegriplig etc. som frågan uppfattas.  
Exempelvis framgår tydligt att ledande frågor ställts. 
”På direkta frågor om pappa bett henne göra det svarar hon nej.” 
(ledande fråga/-or, verkar även som frågor upprepats) 
”På fråga om snoppen kommit åt henne någon annanstans på kroppen 
säger hon nej samtidigt som hon pekar och sedan tar på sitt kön.” 
(ledande fråga) 
”På fråga säger barnet att hon inte skulle berätta om det var så.” 
(ledande fråga) 
”När socialsekreteraren frågar om barnet har en snopp…” 
(ledande fråga) 
Utredarna påstår även att barnet återkommit till temat att det är något 
hon inte kan berätta. Att ett barn inte berättat allt är en mycket vanlig 
schablonföreställning hos utredare och en nära tillhands liggande  
tolkning eller misstanke är här att barnet tagit till sig utredarnas 
förväntan om fler, mer avgörande uppgifter om vad fadern enligt deras 
föreställningsvärld kan ha gjort. Det är noterat att ”Barnet gråter när 
hon säger det.” Gråt är ett typiskt fenomen i förhörsutskrifter när en  
kognitiv överbelastning (t.ex. en multipelfråga, en förvirrande fråga, 
press etc.) sker i ett förhör.  
Det har även noterats att ”Hon säger att det varit jobbigt med alla 
frågorna”.  
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Utredarna har här själva fört in evidens för sitt eget bedrivande av 
psykisk barnmisshandel och sin egen omdömeslöshet. Det är som 
betonats en uppgift för polis och åklagare att utreda misstanke om 
sexuella övergrepp och det hade gjorts i detta fall. Utredare som inte 
ens är kapabla att dokumentera det här slaget av utredande samtal 
genom exakta inspelningar och dialogutskrifter skall inte syssla med 
detta slag av utredningsarbete. Självfallet skall utredarens egna frågor 
och påståenden och svar dokumenteras och av det enkla skälet att det 
barn säger i förhör mycket ofta innebär upprepning eller annan 
följsamhet gentemot utredarens uttalanden. Utan exakt dokumentation 
innebär även utredares anteckningar urval och förvanskningar. Det 
material som här redovisas saknar sakligt värde mer än som bevis för 
undermåligt och obefogat utredningsarbete. Det är här frågan om 
skräp som matas in i utredningsprocessen. Det finns inte heller angivet 
om det varit en eller två eller tre utredare som genomfört samtalen och 
om man då varit mer än en vuxen mot barnet (vilket förstås är 
olämpligt, då det leder till ökat förväntanstryck från oprofessionella 
utredare).  
 
Tillåt mig även påpeka att sexuella övergrepp även kan vara av verbal 
art såsom att en eller fler utredare tjatar med ett barn om dess pappas 
snopp. Det är inte givet att sådana övergrepp skulle vara mindre 
betydelsefulla än att ett barn t.ex. fått se sin pappas snopp eller vid 
något tillfälle nuddat vid den eller av nyfikenhet nypt i den etc.  
 
8. Inhämtande av bedömningar från psykoterapeut respektive 
psykolog 
De under föregående punkt kritiskt kommenterade uppgifterna från 
barnet används på sid. 12 av utredarna som underlag för att inhämta  
bedömningar från en psykoterapeut och från en psykolog. Tydligen 
har utredarna letat upp ett par personer som ger stöd och inte är av 
annan uppfattning. Var blev t.ex. bedömning från Utreda kommuns 
BUP av? Underlaget för anförda omotiverade bedömningar är 
synnerligen svagt och tunt, då det utgår enbart från ett urval av 
material (med oredovisade urvalsprinciper) från barnet tillkommet 
genom ledande etc. frågor inom ett område där utredarna inte har 
nämnvärd kompetens. Uppgifter kring föräldrarna verkar inte ha 
tillhört underlaget (=”avidentifierade beskrivning av barnets 
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beskrivningar”). Det intetsägande påståendet att ”det inte går att 
utesluta övergrepp” anförs av psykoterapeuten. Nej, det går ju inte att 
utesluta beträffande någon människa som inte haft en pågående 
dygnet-runt-videoinspelning på sig själv sedan födelsen, dvs. i 
praktiken ingen på hela planeten. Ett sådant meningslöst påstående 
tillför inget i sak i en utredning. Psykoterapeuten rekommenderar även 
”fortsatt utredning och behandling på Veta BUP alternativt placering 
på utredningshem samt att far och dotter inte har någon kontakt alls 
under tiden”. En psykolog på Veta BUP  anges ha rekommenderat 
”kontakt med Veta BUP och inget umgänge med fadern”. Inget verkar 
ha sagts om vilka frågeställningar som skall utredas eller om hur 
förutsättningarna ser ut för utredning efter all den påverkan barnet 
redan varit utsatt för. Socialtjänsten har redan överdrivet utrett fallet 
och utredning av misstanke om brott tillkommer polis, åklagare och 
domstolar. Dessutom finns från min sida utifrån dokumentmaterial i  
en handfull tidigare fall (dock för några år sedan, saker och ting kan 
ändras) starka frågetecken kring just Veta BUP. Enligt vissa 
uttalanden och själva materialen så utredde man inte utan påstod sig 
behandla under förutsättningen att sexuella övergrepp inträffat. I 
åtminstone ett fall som jag minns ledde en längre behandlingsserie  
till dokumenterade psykiska försämringar hos barnet. Det förekom 
även rätt anmärkningsvärda uttalanden från Veta BUP baserade på 
triviala, mångtydiga påstådda tecken. Det förekom kritik även i 
domskrivningar gentemot Veta BUP.  
 
Dessbättre har av papper jag sett en del andra BUP-mottagningar 
såsom den i Utreda kommun varit försiktiga med att inte ”sätta sig i 
knät” på ena parten vid konflikter och underblåsa dessa.  
 
I det här aktuella fallet är det mycket svårt att förstå varför barnet 
inte skulle ha umgänge med fadern. Det framgår inte barnets egen 
uppfattning i frågan. Ett problem är att påståenden som barn förmås  
uttala under påverkan av terapeut/psykolog kan komma att föras in 
i domstol i vårdnads-, boende- och umgängeskonflikter – jag har 
erfarenhet av sådana fall. Genom att isolera ett barn från pappan 
kan det gå lättare att pressa fram, suggerera eller lära ett barn 
uttalanden som anses belasta pappan.  
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Det bör som allmän upplysning påpekas att varken utrednings- eller 
behandlingsinsatser behöver garanterat få positiva effekter, vilket man 
ofta verkar tro. Obefogat eller osakligt utredande kan t.ex. förvärra 
problem och orsaka mänskligt lidande. Behandlingsinsatser kan  
frånsett positiva effekter alternativt leda till försämringseffekter 
(OBS även permanenta sådana), inga effekter eller blandade positiva 
och negativa effekter. De kan även i ett sådant här fall leda till att ett 
barn suggereras och lärs upp i utrednings- eller behandlingsfas att 
uttala uppgifter som tillgodoser utredares och behandlares 
förväntningar om fler uppgifter – och kanske inte minst 
förväntningarna hos beställaren som skickat barnet till behandling. 
Det finns idag en hel del forskning av Ceci, Loftus och många andra 
forskare på den internationella arenan som visar att det för en 
avsevärd andel barn räcker med några ledande eller upprepade frågor 
för att felaktiga uppgifter och falska berättelser skall uppkomma (se 
forskningssammanfattning av Cederström, 1996).  
Ett exempel från forskningen är att frågor och suggererande bilder i 
stil med ”Har du fastnat med fingret i en råttfälla?” upprepade några få 
gånger för en betydande andel av förskolebarn ledde till att de 
utvecklade berättelser kring detta tema.  
Vad som blir fallet beror på de mänskliga och kompetensmässiga 
förutsättningarna och arbetssätten i det enskilda fallet.  
Det bör även nämnas att det förekommer att bedömare inom  
socialtjänst och BUP överproblematiserar och bortser från  
basfrekvenser (vanlighet) hos beteenden och fenomen. En del 
fenomen är inte särskilt anmärkningsvärda, då de är vanliga.  
 
På sid 15 refereras barnets inställning. 
”Barnet uttrycker tveksamhet inför att prata med fler människor”. 
Ibland kan barn utsättas för alltför mycket utredningsverksamhet 
och så verkar ha skett i detta fall.  
 
9. Analys och bedömning utan  rimligt säkerställd 
underlagsinformation 
Ett sådant avsnitt som ”Analys och bedömning” på sid. 13-15 
förutsätter att de uppgifter/den information som används som  
underlag är bestyrkt av uppgiftslämnarna (sammandragen skall vara 
bestyrkta) och att berörda, centrala aktörer givits möjlighet till 
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systematisk replikering på uppgifter som berör dem. Vidare skall 
andra möjliga kontroller ha utförts och källkritisk prövning ha gjorts 
av uppgifter innan de används. Det framgår inte att någon av dessa 
åtgärder skulle ha utförts FÖRE avsnittet tänktes ut och skrevs.   
Bristande kontroller av ovan angivna slag utgör tveklöst sakliga 
grunder för misstanke om fel och därmed skall 
uppgifterna/påståendena i avsnittet förkastas ur källkritisk synpunkt.  
 
10. Kategoriska påståenden 
Vad gäller påståendena på sid. 14 i stycket före den kursiverade texten 
på nedre halvan av sidan, så ställer jag mig frågande till dessa 
långtgående, kategoriska påståenden om vad som förevarit mellan 
fadern och dottern. Utredarna var inte där och observerade vad som 
skedde och fadern har såvitt framgått inte erbjudits replik på denna  
beskrivning.  
 
11. Alternativa tolkningshypoteser ignoreras 
Utredarnas påstående om att barnet skulle visa ”att det finns skäl att 
tro att hon varit utsatt för mer” genom ”sitt kroppsspråk, sitt 
iscensättande av händelser, sina oavslutade meningar och 
tillbakatagna beskrivningar” utgör givetvis en av flera möjliga 
tolkningar, inte något faktum. En annan nära tillhands liggande 
tolkning är att det som utredarna antyder är ett resultat av 
suggestioner, förväntningar, frågeurval, felaktig frågeteknik, ledande 
svar m.m. från de okunniga utredarnas sida. Och ytterligare en annan 
tolkning är att utredarna blandar samman sina egna föreställningar 
med flickans uppträdande (den inom socialtjänsten mycket starka och 
utbredda ”tycka-tro-känna-uppleva” – kulturen, där utredare blandar 
ihop sig själva med den som bedöms, t.ex. ”känner oro”). Det kan som 
jämförelse vad gäller möjligheter att tolka kroppsspråk nämnas att ett 
stabilt forskningsresultat inom flera årtiondens forskning om 
lögndetektion är att det är svårt att påtagligt slå kronkastning vad 
gäller att avgöra om någon ljuger – ofta har resultat av experiment 
med lögndetektion på mina utredarkurser hamnat på lägre nivå än 
kronkastning skulle ha gett.  
 
12. Doktrinen om nollpåverkan från socialtjänstens utredare 
Ett annat intressant resultat från experiment med förhör är att när  
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förhörsledaren rörde på sig så smittade det av sig på den förhörde och  
när förhörsledaren föga rörde på sig så rörde sig även den förhörde 
lite. Det är alltså så att utredare kan ”få tillbaka” sitt eget kroppsspråk, 
sitt eget sätt att tala etc. Detta är givetvis inte möjligt att det minsta 
kontrollera utan videoinspelning av både barn och utredare. Ett barns 
kroppsspråk, sätt att tala etc. kan påverkas av hur utredaren/-na 
uppträder och talar. Socialtjänstens utredare brukar aldrig i sina 
utredningar ens antyda någon kritisk medvetenhet om att de är med 
och påverkar vad som sker i t.ex. samtal eller andra händelser. Denna 
utredning upprepar detta tankefel som jag brukat beteckna ”doktrinen 
om nollpåverkan”.  
 
13. Att inte kunna utesluta 
Det här aktuella textstycket slutar med konstaterandet att ”Det går 
inte att utesluta att hon varit utsatt för sexuella övergrepp”. Som 
påtalats är detta ett trivialt och meningslöst konstaterande ur saklig 
synpunkt, då det gäller för alla människor, såväl barn som vuxna. 
Det går inte heller att ”utesluta” att barnets uttalanden väsentligen är 
ett resultat av utredarnas påverkan (som gömts undan och inte öppet 
redovisats). Det är enormt mycket som inte går att utesluta i denna 
värld. Den viktiga frågan är hur evidensen för att något inträffat ser ut 
och vilka alternativa tolkningar av evidensen som kan göras och om 
och hur  det är möjligt att avgöra mellan tolkningarna. Detta kräver 
ett seriöst tolkningsarbete som bygger på källkritiskt prövade 
uppgifter och på en listning av tänkbara tolkningar. Seriöst 
tolkningsarbete med övervägande av alternativa tolkningars 
förenlighet med befintliga, relevanta och rimligt säkerställda uppgifter 
har jag dock aldrig sett i någon utredning inom socialtjänsten och inte  
heller i denna utredning. Socialtjänstens utredare brukar driva sin  
egen favorittolkning eller snarare övertygelse.  
 
14. Inklippt källbefriad text/”teori” 
På nedre halvan av sid. 14 finns ett långt stycke med kursiverad text, 
som jag utifrån den låga sakliga standarden förmodar är hämtat ur 
någon populär skrift kring sexuella övergrepp (källan borde ha 
angivits). Det bör påpekas att i utredningstexter gjorda inklipp med 
teorier, påstådda forskningsresultat, tyckanden från böcker och 
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broschyrer etc. inte alls säger något om det enskilda fall som är 
föremål för utredning. Inklippet kan på sin höjd peka på möjligheter 
eller hypoteser som skulle kunna prövas mot uppgifterna (empirin) i  
det enskilda fallet. Den inklippta teorin etc. utgör i sig inget tillskott 
av empiri i fallet. Det verkar som inklippta stycken från externa 
skrifter används i övertalande syfte och ofta skrivs in på så sätt att de 
ger sken av att tillföra något i det enskilda fallet, ett slags bedräglig 
teknik.  
 
En del av de  uppgifter som står i det här aktuella inklippet är felaktiga 
eller i vart fall omstridda. Forskningsområdet sexuella övergrepp är  
på flera sätt ett kunskapsmässigt träsk. Svårigheterna att fastställa om  
övergrepp skett eller inte med en rimlig säkerhet är i många fall 
undergrävande för forskningsresultaten. Det finns även flera olika 
mörkertal som är mycket svåra att ge någon tillförlitlig siffra på.  
En mycket besvärande faktor är att vuxna i många fall påverkar barn 
i ”förförhör”/samtal och i utredningssamtal/polisförhör. Det kan vara 
frågan om outtalade förväntningar på ett 30-tal kanaler (t.ex. 
ansiktsuttryck, blickar, tonfall, gester, tystnader etc.; en omfattande 
forskning finns under de sista 50 åren av Rosenthal och många 
andra.). Det kan även som framgår av många förhörsprotokoll vara 
frågan om omfattande ledtrådar och uttalade förslag från 
förhörsledare, som senare oberättigat anses utgöra en berättelse.  
 
Det här inklippta textstycket undviker nogsamt en hel del felkällor och 
problem inom området sexuella övergrepp. Fallen med barnpornografi 
där det finns bevis i form av foton och filmer är förvisso intressanta, 
men att generalisera från denna grupp till fall där man inte vet om 
övergrepp inträffat och anföra ett förnekande från barnet som evidens 
är inte hållbar logik. Det torde vara så att det stora flertalet barn som 
förnekar eller skulle förneka att de blivit utsatta för sexuella övergrepp 
inte heller har blivit utsatta. Om vi t.ex. skulle gå in på en 
slumpmässigt vald skola och intervjua barnen om de blivit utsatta för  
sexuellt övergrepp (självklart en etiskt oacceptabel studie) så skulle  
de flesta svara nej. Skulle vi då med hänvisning till den andel av de  
bevisade barnpornografiska fallen som nekat kunna hävda att barnen 
i skolan blivit utsatta, men inte vill tala om det? Det borde vi förstås 
inte, men resonemang på denna ologiska nivå förs då och då i rättsfall.  
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En annan aspekt på de barnpornografiska fallen är att det här 
förmodligen mycket varit frågan om utstuderade pedofiler som  
styrt både rekrytering och manipulering av barnen till att de skulle tiga 
om övergreppen. Det kan därför vara vanskligt att generalisera till 
andra sammanhang. Det bör även hållas i minne att det är en avsevärd 
logisk skillnad på konstaterade fall och på misstänkta fall. Vad som 
gäller för konstaterade fall behöver inte vara aktuellt för misstänkta 
fall (t.ex. skulle en viss andel av dessa kunna vara övergreppsfria 
och t ex resultat av förväntanstryck och inlärning under förförhör och 
förhör).  
 
Den ensidiga, skeva inriktningen på urvalet av material i det inklippta 
avsnittet kan förstås som att den klargör utredarnas osaklighet 
(ohållbara logik) och partiskhet i det här fallet.  
 
15. Bedömning utan rimligt säkerställande av underlagsuppgifter 
På sid. 15 finns ett stycke med rubriken ”Bedömning”.  
Som tidigare påtalats så kan bedömningar i slutet av en utredning stå 
och falla med om underlaget är rimligt säkerställt genom bestyrkanden 
av utredarnas sammandrag rörande alla uppgiftslämnare (även 
föräldrar och barn), genom systematisk replikering från berörda, 
genom kontroller i övrigt och genom källkritisk prövning.  
Det står i detta avsnitt att ”Barnet bör skyddas från risken för 
övergrepp”. ”Risken för övergrepp” kan man inte skyddas från – den 
får vi alla leva med – men däremot kan risker ofta minskas genom 
lämpliga åtgärder.  
 
16. Risk för försämringseffekter vid felaktig behandling 
Det bör med viss skärpa påpekas att om barnet utsätts för en olämplig 
behandling (t.ex. vid Veta BUP) så kan denna vara att anse som ett 
psykiskt övergrepp. Dessvärre är försämringseffekter vid felaktigt 
bedriven behandling något som förekommer. Utredarna nämner sist 
möjligheten av ”nya trauman”. 
 
17. Socialtjänstens agerande skapar risker 
Av den tidigare texten att döma verkar barnets samtal med utredarna 
ha varit det största upplevda sexuella traumat. Risken är påtaglig att 
socialtjänsten utsätter barnet för ännu fler ”trauman”, t.ex. genom att 
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sätta in behandling eller överbehandla eller bita sig fast, när  insats 
inte behövs eller är kontraindicerad (t.ex. genom att barnet saknar 
intresse eller psykiskt störs av arbetssättet).   
 
18. Normalisering 
I övrigt utan att gå in på de övriga förslagen i bedömningen så ter det 
sig naturligt att i ett sådant här fall eftersträva en normalisering, en 
återgång till normalt liv, för de berörda – ju förr desto bättre. Denna 
fråga ligger dock utanför mitt uppdrag.  
 
Sammanfattande bedömningar  
Den granskade utredningen utgör ännu ett fall där det s.k. BBIC-
konceptet har lett till obefogat utredande och till omfattande 
nertecknande,  användning och spridning av icke rimligt säkerställda 
uppgifter. Som framgått av granskningen är förekomsten av metodfel 
och tankefel omfattande och mycket allvarlig ur saklighetssynpunkt. 
Socialtjänsten har med föga redovisad och felaktig metodik sökt 
utreda fråga om sexuella övergrepp.  
 
Ett s.k. källkritiskt kluster med en mängd anledningar att misstänka fel 
i enskilda uppgifter och i utredningens innehåll i stort föreligger. 
Därmed skall utredningen förkastas ur källkritisk synpunkt, dvs. den  
är starkt undermålig.  
 
 
Tankefel: en summering 
I detta avsnitt summeras några viktigare tankefel eller 
antydningar/misstankar om tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; 
Reisberg, 2007) som går att formulera utifrån utredningsmaterialet.  
Metod- och tankefel är relaterade på så sätt att bakom metodfel  
finns tankefel.  
 
- alternativa hypoteser ignoreras på ett flertal ställen i 
utredningsarbetet 
 
- basfrekvensfelet, dvs. vanligheten hos en del fenomen vägs inte in 
 
- BBIC-fel på så sätt att BBIC används utan att tydliggöra felkällor 
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vad gäller saklighetskrav 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs utan tillgång till rimligt 
säkerställda uppgifter 
 
- doktrinen om nollpåverkan förekommer, när utredarna inte  
inser att de själva är med och påverkar det som sägs och sker 
 
- ensidigt bekräftelsesökande, t.ex. vad gäller att ge bilden av att  
fadern skulle ha utfört något slag av övergrepp 
 
- frågeställningar saknas (när psykoterapeut o psykolog föreslår 
utredning) 
 
- generaliseringsfel (från grupp med konstaterade övergrepp till  
enskild individ, där övergrepp inte konstaterats utan endast misstänks) 
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning) t.ex. av 
tolkningshypoteser 
 
- kompetensöverskridande vad gäller att utreda sexuella övergrepp 
 
- kritisk medvetenhet om felkällor i använd utredningsmetodik saknas 
 
- källkritiska misstaget, dvs. uppgifter förs in och används och förs 
vidare/sprids utan att kritisk prövning görs 
 
- logiskt fel, när konstaterade fall av övergrepp sammanblandas med  
misstänkta fall 
 
- mallstyrning från BBIC-rubrikerna i utredandet 
 
- nallekort används okritiskt utan redovisad medvetenhet om felkällor 
 
- noggrannhetsfel, t.ex. vad gäller dokumentation av barnsamtal kring 
misstanke om övergrepp 
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- obefogat utredande, dvs. inhämta en mängd uppgifter som inte 
behövs för att hantera fallet 
 
- relevansfel, dvs. icke relevant information förekommer 
 
- skevt urval, t.ex. vid anförande av inklippta uppgifter i 
analysavsnittet 
 
- ”skräp in – skräp ut” – principen tillämpas 
 
- säkerställandefel, dvs. i metodiken finns inte rutinmässiga arbetssätt 
för säkerställande (såsom bestyrkande från uppgiftslämnare, 
systematisk replikering från berörda, möjliga kontroller i övrigt och 
källkritisk prövning)  - ändå används och sprids uppgifterna 
 
- tidpunktsignorans, t.ex. saknas mängder av datum 
 
- vaghet i vissa frågor, t.ex. kring begrepp som ”utredning” och 
”behandling”. 
 
- överkonfidens, dvs. kategoriska uttalanden på bristande underlag 
 
- överproblematisering verkar förekomma – fenomen ges en 
överdriven betydelse 
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Bilaga 2: Sova tillsammans, barn och förälder 
 
Can co-sleeping cause psychological problems in my child? 
People who are uncomfortable with the idea of co-sleeping often suggest that 
co-sleeping is "less healthy" than the child sleeping alone and will cause 
psychological damage to the child, cause baby to become too dependent on 
the parents, etc. Dr. James McKenna counters these suggestions: 

In part, this view represents a personal and arbitrary judgment that anyone is 
entitled to make as long as it is not passed on as scientific fact. Such 
judgments are based on Western values favoring the perception of how 
individualism and infant autonomy are best promoted and obtained. No study 
has shown, however, that the goals for separateness and independence (or 
happiness, for that matter) are obtained in the individual by, among other 
things, separate sleeping arrangements for parents and children, nor do any 
studies demonstrate negative consequences for children or parents who 
choose to co-sleep for ideological or emotional purposes, except when co-
sleeping is part of a larger psychologically disordered set of family 
relationships or when co-sleeping occurs under dangerous social or physical 
circumstances. The only studies of the psychological or social effects of co-
sleeping reveal not negative but positive consequences. One study among 
military families revealed that co-sleeping children receive higher evaluations 
of their comportment from their teachers than do solitary sleeping children and 
are under-represented among psychiatric populations, when compared with 
children who do not co-sleep [Forbes JF, Weiss DS: The co-sleeping habits of 
military children. Mil Med 1992; 157:196-200]. Lewis and Janda found that 
college-age students who co-slept as children were better adjusted and more 
satisfied with their sexual identities and behavior than college-age students 
who did not co-sleep [Lewis RJ, Janda H: The relationship between adult 
sexual adjustment and childhood experience regarding exposure to nudity, 
sleeping in the parental bed, and parental attitudes towards sexuality. Arch 
Sex Behav 1988; 17:349-363] . Clearly, we need to change our 
conceptualization concerning what constitutes a normal or healthy childhood 
sleep pattern!��-- From: Stein MT, et al. Cosleeping (Bedsharing) Among 
Infants and Toddlers. Pediatrics 2001 Apr; 107(4); 873-877 
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See also: What are the long term effects on my baby of sharing a bed? by Dr. 
James McKenna 

 
Bilaga 3: Nallekort 
 
Jag har gjort nätsökning på nallekort och har inte funnit något som 
helst vetenskapligt material (dvs. artiklar i facktidskrifter, 
avhandlingar etc.) kring metodiken. Via en kort beskrivning i  
en svensk examensuppsats från 2005 har jag letat mig fram till 
två referenser i Australien. Den ena är en broschyr (1995) om 
”The Bears” som författats av Veeken & Deal, som antagligen 
utvecklat bilderna. Den andra referensen är ett  ”Unpublished 
manuscript” av Moir, M. (2003) – att veta att ett sådant 
manuskript möjligen finns är ju inte särskilt upplysande. 
Broschyren verkar säljas tillsammans med nallekorten i Sverige. 
Det sägs att nallekorten är ett hjälpmedel att uttrycka känslor och 
ordet test används inte alls. Inga som helst vetenskapliga anspråk 
finns formulerade på hemsidan hos Mareld Books 
 ( www.mareld.se), som säljer korten.  
En mejlförfrågan om huruvida nallekorten sprids och används 
med anspråk på vetenskaplig grund gav följande svar från Bengt 
Weine, Mareld Books  2009-08-29 (min understrykning):  
 
Hej 
Det var en intressant och viktig fråga. Vi känner väl till 
att nallekorten 
och även andra samtalskort används mer och mer i 
utredningsarbete inom socialtjänst och barnpsykiatri. Jag 
är delvis skuld till det eftersom jag arbetar som 
utbildare och handledare. I det sammanhanget gör jag inga 
anspråk på vetenskaplig grund. 
De som tagit fram korten är just en socialbyrå i 
Australien som var 
missnöjda med familjers och barns känsla av delaktighet i 
barnavårdsutredningar. Detta finns beskrivet i ett par 
böcker de givit ut. Det finns också kopplingar i tiden för 
framtagandet till Signs of safety-modellen. Jag skickar 
genast en fråga till ST Lukes för att få information om i 
vilken grad korten utvärderats på vetenskaplig grund i 
Australien. Jag kommer att vidarebefordra deras svar till 
dig. 

http://www.nd.edu/%7Ejmckenn1/lab/longterm.html
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Tack för din fråga 
Med vänlig hälsning 
Bengt Weine 
 

Något svar från Australien har ännu efter nästan 7 månader ( 2010-03-
22) inte inkommit till mig.  
 
Det kan anmärkas att få år förflutit sedan nallekorten utvecklades 
och att det krävs en hel del dyrbar forskning och replikationer 
(upprepade studier) för att möjligen ge en vetenskaplig grund av 
någon betydelse. Att ge metoden en vetenskaplig grund just för 
användning i konfliktsituationer ställer jag mig tvivlande 
till om det går. En nära tillhands liggande misstanke med ett 
sådant här material är att det kan hjälpa just  utredare slippa tänka 
och att ändå fylla samtalstid och ge upphov till sidvolym och att 
dessutom skapa illusionen av att ha använt en relevant metod.  
Hur barn svarar på detta slag av bilder torde sammanhänga med 
ett flertal faktorer och felkällor (se Edvardsson, 2010, för en mer 
ingående kritisk diskussion). Att den nallebild barnet väljer ut 
som svar på en fråga faktiskt svarar mot barnets upplevelse och  
inte påverkas av t.ex. utredarens signalerade förväntan på ett 30-
tal kommunikationskanaler (blickar, ansiktsuttryck, tonfall, gester 
etc.), av förväntan från en förälder utanför dörren eller av någon 
tillfällig händelse kort före är inte särskilt lätt att visa. Den som  
använder ett sådant här arbetssätt har bevisbördan.  
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