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Sammanfattning. Utredningsmetodiken i ett sakkunnigyttrande 1992 av  
Egil Ruuth (en ledande psykolog inom den s.k. Lundaskolan inom den 
svenska s.k. vittnespsykologin) granskas. Yttrandet innehåller 
grundläggande metod- och tankefel och utgör en ofullständig, 
saklighetsteoretiskt sett undermålig ansats, som dock använts av åklagare i 
det aktuella rättsfallet.  
 
Bakgrund 
Undertecknad fick 940929 av advokat AA uppdraget att skyndsamt 
genomföra en sakkunniggranskning  rörande Egil Ruuths "Utredning och 
yttrande angående tillförlitlighet" 1992-01-07 (10 sidor) till 
Åklagarmyndigheten i Brottstads åklagardistrikt med en av AA bilagd 
dokumentation som databas. Advokat AA avsåg att inge yttrandet till 
Högsta Domstolen. Jag hade ingen tidigare kännedom om eller relation till 
i målet berörda personer.  
  
Frågeställningarna är följande: 
 
1. Hur överensstämmer Ruuths yttrande med vetenskapens metodiska krav 
och gällande principer för saklighet samt med kunskaper inom området, 
dvs. en kritisk-vetenskaplig analys av Ruuths yttrande efterfrågas. 
 
2. Är det från saklighetsteoretiska utgångspunkter rimligt att använda 
yttrandet på det sätt som skett? 
 
Jag har alltså inte fått i uppdrag att utreda sanningsfrågan i detta mål, vilket 
inte hindrar att en del av vad som kommer att påpekas kan ha relevans för 
sanningsfrågan. Mindre justeringar av den ursprungliga texten 
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har gjorts i denna avidentifierade version. Ett summerande avsnitt om 
tankefel och några efterord har tillagts.  
 
Material och metod 
Jag har haft tillgång till dokumenten i förundersökningsprotokollet 1992-
01-31 (223 sidor), vari ingår Ruuths yttrande. Vidare har jag haft tillgång 
till domen i tingsrätten 1992-02-21 och till domen i  hovrätten 1992-06-05. 
Därutöver har jag haft tillgång till förhörsutskrifter i tingsrättens mål B 
85/91 med Eva Karlsson och med sakkunnige Egil Ruuth. Några intervjuer 
eller liknande har i linje med uppdraget inte genomförts av mig. Jag har, 
frånsett Ruuths enda intervju med Eva Karlsson, således haft tillgång till ett 
bredare material än Ruuth hade då han utarbetade sitt yttrande. 
Jag har läst igenom hela det tilldelade dokumentmaterialet och samtidigt 
gjort noteringar beträffande sådant som framstått som anmärkningsvärt.  
 
Ruuths yttrande är fokusdokument och har genomarbetats flera gånger ur 
metodisk synpunkt. Jag har härvid särskilt sökt relatera detta till 
vetenskapliga och saklighetsteoretiska, bl.a. logiska och källkritiska, krav, 
till forskning rörande tankefel och beslutsfattande samt till annan 
psykologisk och socialpsykologisk teoribildning som framstått som 
relevant för att bedöma sakligheten.   
 
Det bör också påpekas att jag har haft tillgång till internationell forskning 
vad gäller sexuella övergrepp. En trend, som verkar föreligga, är att 
problematiken kring upptäckt av falskanmälningar har blivit mer 
uppmärksammad på senare år. En kritisk diskussion förekommer också 
kring vissa traditionella s.k. realitetskriterier (sanningstecken enligt Udo 
Undeutsch och Arne Trankell) typ detaljeringsgrad och känslouttryckande i 
samband med utsagor. Scharnberg (1992) har sökt formulera bl a 
fabuleringskriterier för utsagor, som Ruuth knappast kan ha känt till. 
Allmänt kan sägas att de bedömningsproblem som professionella bedömare 
står inför i sådana här fall är mycket svåra och det finns som mycken 
forskning kring bedömningar klart visat många fallgropar även för de 
sakkunniga. Exempelvis finns forskning kring hur bedömare inom alla 
områden starkt tenderar att göra ett tankefel som brukar benämnas 
"confirmation bias" i internationell forskning, dvs. man söker enbart eller 
alltför mycket efter argument/information som stödjer utgångshypotesen 
och undviker falsifierande argument/information.Vid användning av 
påstådda realitetskriterier förekommer ensidigt bekräftelsesökande när  
falsifieringskriterier inte eftersöks för samma utsagor. Inom en vanligt 
förekommande ”cirkulär logik” söker utredare genomföra en utredning 
utifrån ett utgångsantagande och genom att inte beakta alternativa 
hypoteser, alternativa tolkningar och motsägande uppgifter kan utredare 
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komma fram till att hävda utgångsantagandet. Vad gäller sexuella 
övergrepp så finns t.ex. forskning som visat att professionella bedömare i 
mycket stor utsträckning tenderar att bedöma ett falskt fall som äkta, 
medan bedömningsfelet i andra riktningen är relativt litet. Det är också 
viktigt att känna till att det finns ännu inga forskningsbelägg för att 
sakkunniga, t ex psykologer eller psykiatrer, gör bättre personbedömningar 
än lekmän. Enligt forskningen föreligger generellt sett ingen skillnad. 
Vittnespsykologer torde inte utgöra något undantag. Däremot, vilket är en 
annan sak, bör en sakkunnig, t.ex. en vittnespsykolog, genom kunskap och 
träning kunna lyfta fram basfakta, tänkbara faktorer och strukturera 
underlaget för beslut på ett helt annat sätt än lekmannen.  
 
Frågeställning 1: Vetenskaplighet 
Ruuths yttrande innehåller en relativt tydlig frågeställning (s 1), nämligen 
 
"såsom sakkunnig avge utlåtande angående uppkomstbetingelserna för och 
tillförlitligheten av den anmälan och de utsagor som avgivits  av Eva 
Karlsson ... om upprepade våldtäkter, misshandel och olaga hot hon 
uppgett sig vara utsatt för av sin f d sambo".  
 
I uppdraget anges inga begränsningar vad gäller vilka personer som bör 
kontaktas eller vad gäller metod. Det framgår av förordnandedatum 
(911115) och dateringen av yttrandet (920107) att Ruuth faktiskt 
disponerat åtminstone sju veckor och att den enda intervjun genomfördes 
redan 911202. 
   
Jämförs frågeställningen med yttrandets faktiska innehåll så har inte jag 
kunnat finna att "uppkomstbetingelserna" utreds i texten. Jag har inte heller 
kunnat finna att de viktiga "utsagorna" (inkl utsagor från anmälningar) 
specificeras i texten och görs till föremål för utredning rörande uppkomst 
och förändringar i följande utsagegenerationer. Jag bedömer s.k. 
utsageanalys som helt nödvändig i detta slag av allvarligt ärende och sådan 
har Ruuth inte genomfört.  
 
Ruuth beskriver kort sin "metod" (s 1), som bygger på 
"förundersökningsmaterial" och på "ett psykologiskt utredningssamtal" 
med Eva Karlsson. Ruuth anger endast ett samtal och han anger inte att 
detta skulle ha bandinspelats eller skrivits ut i samtalsform. Med hänsyn till 
betydelsen av exakta formuleringar, tonfall m.m. och risken för påverkan 
genom den sakkunniges frågor samt rättssäkerhetsaspekten att kunna 
kontrollera vad som sagts, så hade ett sådant förfarande varit synnerligen 
lämpligt. Flera samtal hade också varit befogat med tanke på det allvarliga 
i Karlssons uppgifter. Det framgår inte av vare sig terminologi eller 
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beskrivning att Ruuth själv skulle betrakta yttrandet som 
"vittnespsykologiskt" - det är metodiken för ett konventionellt, 
klippkollageartat och logiskt förvirrat psykologyttrande på mycket 
begränsad ambitionsnivå som beskrivs och genomförs på ett sätt som 
förmodligen kan göras till föremål för etiska diskussioner. Ruuth säger i 
förhörsutskriften från tingsrätten: "Naturligtvis med den begränsningen då 
att jag inte gjort någon fullständig utredning utan bara fokuserat på 
hennes uppgifter". 
 
Det framgår inte att Ruuth på något sätt skulle ha inhämtat uppgifter om 
Karlssons tillförlitlighet från andra källor som väl känner Karlsson, 
speciellt mer oberoende sådana, men även från motparten som inte verkar 
ha delgivits misstanke.  
 
Enligt mitt förmenande borde Ruuth ha tydliggjort de stora 
begränsningarna vad gäller material (förhörssammandrag!), metod, 
slutsatser och möjlig användning i sitt yttrande på ett för användarna 
mycket tydligt sätt, annars kan betydelsen och användningen av yttrandet 
överskrida gränserna för det sakligt rimliga, vilket tydligen skett. Vad jag 
förstår kan ett sådant här snabbt, summariskt yttrande med synnerligen 
begränsad ambitionsnivå bara, och möjligen, användas för att falsifiera 
lämnade uppgifter i en förundersökning. Då gäller att risken för en falsk 
falsifiering (dvs. felaktigt förkastande) är förhöjd jämfört med en rimligt 
fullständig utredning. Möjligen kan detta ha legat underförstått i 
beställningen, men att användningen sedan kom att oreflekterat utvidgas.  
 
Sammanfattning av Eva Karlssons uppgifter 
I detta avsnitt i det analyserade materialet ges som rubriken anger endast en 
sammanfattning. Sammanfattningarna uppdelas på 
 "a. uppgifter angående hot och misshandel "respektive  
"b. uppgifter angående upprepade våldtäkter", 
 dvs. Ruuth håller här isär dessa två grupper av utsagor. Här specificeras 
inte enligt utsageanalytisk metod utsagornas uppkomstbetingelser och 
utsagegenerationer. För att uttrycka det hela noggrant så innehåller detta 
avsnitt en sammanfattning av sammanfattningar i förhörsprotokoll, inte ett 
försök att analysera utsagorna enligt uppdraget. Något avsnitt med 
sammanfattning av uppgifter från andra källor förekommer inte. Eva 
Karlsson får här så när som på några få "övriga uppgifter" själv föra fram 
sin version. 
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Alternativa bakgrunder 
Avsnittet "Alternativa bakgrunder till Eva Karlssons uppgifter" inleds 
något tveksamt med en svagt grundad bedömning att Karlsson "berättat om 
självupplevda händelser". Logiken i framställningen verkar vara att Ruuth 
här bestämmer sig för vad som gäller, innan han går igenom alternativa 
hypoteser. Som kriterier för bedömningen anförs ett par klassiska 
realitetskriterier, nämligen "många specifika detaljer" och "varit starkt 
känslomässigt berörd". Detta innebär ett relationslogiskt tankefel på så sätt 
att det inte inom forskning och erfarenhet kunnat fastställas några en-
entydiga relationer mellan sådana tecken och bakomliggande fenomen (i 
detta fall misshandel, våldtäkt). Sådana fenomen är relationslogiskt att 
betrakta som mång-entydiga, dvs. flera olika bakomliggande fenomen kan 
ensamma eller i samspel ge upphov till det fokuserade tecknet. Det finns i 
vardagliga sammanhang, i kliniska sammanhang och i rättsliga 
sammanhang åtskilliga exempel på hur, antagligen en minoritet, av 
människor kan anföra såväl icke-sanna detaljer som visa känslor på ett sätt 
som leder till felaktig bedömning hos andra. Så kallade "sol-och.vår"-
fenomen, patienter som känsloladdat berättar relativt 
verklighetsfrämmande detaljer, hypokondriker m.fl. hör till denna 
minoritet. Såväl medvetna lögner som omedvetna fabuleringar 
förekommer. Inom minnesforskningen och vittnespsykologin är det en 
självklarhet att detaljer ofta inte är sanna, när normala människor minns 
dem som varande sanna. Minnesbilder konstrueras i stor utsträckning om 
och under inflytande av inre (t.ex. föreställningar, känslor) och yttre (t.ex. 
personer i omgivningen, förhörsfrågor, massmedia) faktorer.  
Ruuth går inte in på någon granskning av hur sannolika, t.ex. basfrekvens 
och anatomisk-ergonomisk rimlighet, detaljerna är och av hur utvecklingen 
av utsagorna ser ut. Ruuth går inte heller in på frågan om Karlsson är en 
människa som allmänt sett har lätt för att visa känslor och avge detaljerade 
uppgifter som inte är verklighetsanknutna eller om Karlsson ändrar 
uppgifter och på vad sätt de ändras. En annan viktig fråga är hur Karlsson 
agerar vid ledande situationer och ledande frågor.    
 
Ruuth diskriminerar i avsnittet om alternativa bakgrunder (dvs. mer exakt 
förklaringshypoteser) inte mellan de två huvudkategorierna av utsagor, 
vilket är olämpligt, då t.ex. ena kategorin av utsagor skulle kunna vara 
sanna och den andra kategorin falska - för att nu inte nämna ett antal mer 
komplexa och möjliga varianter, t.ex. att båda kategorierna innehåller 
sanna och falska utsagor.  Ruuth verkar i sitt yttrande implicit arbeta med 
ett antagande att antingen är alla (åtminstone de viktiga) utsagorna sanna 
eller så är de falska, något som ur vetenskaplig och förmodligen även 
rättslig synpunkt ter sig mycket olämpligt.  
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Ruuth tar på s. 4 helt befogat upp frågan om varför anmälningarna kommit 
såpass sent och varför Karlsson inte tidigare berättat för dem hon hyst 
förtroende för. Ruuth anför här enbart och helt okritiskt vad Karlsson själv 
säger som tänkbar förklaring och lämnar därefter frågan utan att arbeta 
med den.  Andra uppenbara möjligheter nämns inte alls. Det är möjligt att 
Karlsson kan ha fått en tabubelagd inställning till sexualitet (något som inte 
alls kontrollerats med andra oberoende källor), men detta förklarar inte alls 
varför utvecklingen av uppgifterna av misshandel förändras så dramatiskt. 
Att Karlsson inte vågat anmäla för att hon känt sig hotad förklarar inte så 
väl varför hon inte vågat tala med någon hon hyst förtroende för om 
misshandeln.  
 
Ruuth nämner på s. 4-5 helt befogat några alternativa förklaringshypoteser: 
svartsjuka, ekonomiska motiv samt att uppgifterna fantiserats ihop "helt 
utan grund eller genom att hämta stoff från andra källor som t ex 
pornografiska filmer". Ruuth anför inga uppgifter från vare sig Karlsson 
eller någon annan rörande dessa hypoteser och bedömer dem inte heller. 
De bara uttalas. Det är tydligt att Ruuth inte alls brytt sig om att söka 
undersöka dessa möjligheter. Dessutom förbiser Ruuth en rätt given och 
viktig hypotes, nämligen att uppgifterna tillkommit genom att utgå från, 
omtolka och förstärka/förvränga genom medveten lögn eller omedveten 
fabulering/minnesförändring de normala skeenden med t.ex. ömsesidigt 
önskat oralsex som ägt rum. Härtill kan ha lagts några konstruerade detaljer 
med t.ex. sprayburkar/stearinljus och det välkända, men förmodligen 
lågfrekventa fenomenet "urinering". Karlsson har medgett att hon sett på 
några pornografiska filmer och att urineringsbeteende förekommit i sådana. 
Scharnberg (1992) bedömer att de flesta fabuleringar antingen utgår från 
och förändrar vissa inträffade händelser eller lånar fabuleringarna från en 
existerande standardrepertoar (i detta fall t.ex. kulturellt sexuellt material).  
Samma principer bör kunna gälla vid medveten lögn.  
 
Ruuth diskuterar inte alls det förhållandet att de mycket allvarliga 
utsagorna efter den första anmälan växer fram medan Karlsson vistas på ett 
kvinnohus. En fråga att undersöka är om socialpsykologiska faktorer i 
denna förmodligen rätt speciella miljö kan ha inverkat. Ruuth diskuterar 
inte heller förhållanden kring separationen mellan Karlsson och Svensson 
och kring uppkomsten av den första anmälan, t.ex. att Svensson hade varit 
borta en natt, när separationen ägde rum.  
 
Det framstår som logiskt mycket anmärkningsvärt att Ruuth inleder 
avsnittet "alternativa bakgrunder" med att på lösa grunder utan för- 
respektive emot-prövning fastslå en bedömning och sedan av texten att 
döma visar upp ett ointresse för att utreda alternativa hypoteser. Ruuth 
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undersöker nästan inte alls hur andra faktorer än faktiskt inträffade 
övergrepp skulle ha kunnat ge upphov till utsagorna. Detta framstår som ett 
klart exempel på cirkulär ”logik” med utnyttjande av "confirmation bias" 
med ett tankemässigt, ev. defensivt, undvikande av sådant som stör den 
hypotes han föredrar.  
 
Utredningssamtal med Eva Karlsson (1991-12-02, kl  13-14.30 på 
kvinnohus) 
Metodbeskrivning saknas. Någon utskrift finns inte bifogad. Innehållet i 
samtalet summeras och samma uppgifter som i polisförhören återges. 
Metoden verkar ha varit att Karlsson fått berätta, eventuellt med hjälp av 
psykologen. Jag kan inte i texten se några formuleringar som tyder på att 
utredaren skulle ha bedrivit något slags kritisk prövning av Karlssons 
uppgifter och bristen på precisering är också ofta påfallande. Det är lätt att 
förstå att ett enda samtal inte räckt till för detta och det ter sig närmast 
nödvändigt med fler samtal i ett fall som detta. Utredaren har t.ex. inte 
frågat Karlsson om namnen på källorna till en del uppgifter. Det vore också 
t.ex. utomordentligt värdefullt för bedömning av såväl Karlssons 
sanningsenlighet som för bedömning av själva sanningsfrågan om källorna 
till följande påstående hade identifierats: 
"Eva K har senare träffat en del av dessa kvinnor och de har berättat för 
henne att de mått dåligt i sina förhållanden med Roger S." (s. 6) 
Observera här att det i citatet inte sägs något alls om Roger Svenssons 
beteende mot kvinnorna.   
Det är anmärkningsvärt att beskrivningen av den enligt polisförhören med 
Karlsson omfattande icke-sexuella misshandeln upptar endast 12 rader 
(s. 6-7). Ruuth verkar inte på något sätt ha berört de motsägelser som 
föreligger i utsagegenerationerna rörande fysisk misshandel. (se min bilaga 
1 för förtydligande) 
 
Det är uppenbart av texten att Ruuth inte har sökt efter 
uppkomstbetingelser kring utsagorna han redan kände till genom 
dokumenten och inte har prövat alternativa förklaringshypoteser med hjälp 
av samtalet. Han har låtit Karlsson berätta liksom hon gjort i polisförhören. 
Det verkar vara Karlssons version som gäller utan minsta prövning i 
samtalet.  
 
Diskussion kring Ruuths papper 
Diskussionen begränsas självfallet till de mycket begränsade uppgifter som 
utredaren  har tillgång till, dvs. vissa dokument plus ett enda berättande 
samtal med Karlsson. Ruuth verkar lägga mycket stor vikt vid det 
känslomässiga intryck Karlsson gett och lägger även vikt vid omfattningen 
och graden av detaljer i de beskrivningar Karlsson gett. Ruuth hävdar att  
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"De omständigheter som angetts ovan bedöms ge starkt stöd åt att Eva… 
Detta kan bedömas som utslag av vad man inom beslutsforskningen brukar 
kalla "overconfidence", dvs. i detta fall okritisk och överdriven tillit till en 
slutsats utifrån ett ofullständigt underlag.  
 
Ruuth för inget resonemang om huruvida de känslomässiga reaktionerna 
skulle kunna ingå som central strategi i ett medvetet eller omedvetet 
lämnande av felaktiga uppgifter som även skulle kunna dupera honom 
själv. Ruuth förbiser möjligheten att de nämnda fenomenen även kan ge 
stöd åt en fabuleringshypotes eller en lögnhypotes, då en del som fabulerar  
eller ljuger utnyttjar känslouttryckande och kvantitet av uppgifter (se även 
Scharnberg, 1992).  
Min bedömning är att Ruuth uppenbarligen i hög grad fixerat sig vid 
känslouttrycken och vid kvantiteten av uppgifter. Lika uppenbart är att 
Ruuth har förbisett att kritiskt granska innehållet i utsagorna och kritiskt 
granska deras utveckling. En noggrann sådan granskning kan ge en 
bedömning som strider mot Ruuths på känslouttryck och 
uppgiftskvantiteter grundade bedömning.  
 
Ruuth tar i diskussionen åter upp vad han benämner "alternativa 
bakgrunder" och konstaterar att "inget har framkommit". Detta torde vara 
en följd av att Ruuth föga ansträngt sig att ta fram sådana uppgifter och han 
verkar också ha ignorerat uppgifter som fanns i dokumenten. Det är också 
logiskt felaktigt av Ruuth att tala om "känslomässigt autentiska reaktioner" 
(s 10). Enligt Norstedts ordbok är ordet autentisk = def. "som verkligen 
existerat". Om Ruuth här syftar på att reaktionerna är uttryck för övergrepp 
som inträffat, så verkar ett cirkelresonemang föreligga. Ruuth måste på 
andra grunder avgöra om övergreppen inträffat och kan därefter eventuellt 
konstatera att reaktionerna är autentiska. De kan som påpekats lika gärna 
ingå som huvudstrategi i driven fabulering eller lögn. För detta resonemang 
finns stöd i internationell litteratur rörande upptäckt av falska fall.  
 
Yttrande 
Ruuth bedömer i sitt slutliga "yttrande" Karlssons uppgifter angående 
upprepade våldtäkter, misshandel och olaga hot som "tillförlitliga".  
Det står helt klart att Ruuth inte har sakligt underlag för bedömningen då 
han inte ens övervägt vissa alternativa förklaringar och andra förklaringar 
som han övervägt har inte undersökts, vilket klart framgår av den snäva 
metoden. Det är endast Karlsson som har intervjuats. Ett antal 
efterforskningar och kontroller med andra personer, inkl. den misstänkte, 
skulle krävas för att komma till någon klarhet om alternativa förklaringar. 
Ruuth har heller inte genomfört s.k. utsageanalyser utan fixerat sig vid 
Karlssons känslomässiga reaktioner och vid kvantiteten av uppgifter.  
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Det bör också påpekas att Ruuth inte på något sätt differentierar 
bedömningen. Tillförlitligheten hos Karlssons uppgifter skulle kunna 
tänkas variera mellan utsagorna. Jag ställer mig tvivlande till om Ruuth ens 
har täckning genom sina egna kriterier (känslomässiga reaktioner, 
detaljeringsgrad) för att bedöma alla väsentliga uppgifter som tillförlitliga.  
Det saknas vetenskapligt stöd för att bedöma uppgifter som uppvisar de 
två populära kriterier som Ruuth anför som sanna. Inom internationell 
forskning har man arbetat med många fler kriterier och metodiken anses 
inte av framstående forskare så väl grundad att den kan ges rättslig 
tillämpning. Exempelvis har påtalats att det är en logisk skillnad på om 
ett uttalande är sant respektive om det är övertygande och att det här rör sig 
om att utsagor ter sig övertygande om t.ex. den som talar gråter. Det ter sig 
även logiskt orimligt att ensidigt söka efter tecken på sanning utan att 
samtidigt söka efter tecken på lögn eller fabulering. Dessvärre torde det 
ofta vara omöjligt att avgöra om en utsaga är sann eller falsk, då den kan 
uttalas och framföras på samma sätt i båda fallen. Detta öppnar för mycket 
subjektiva avgöranden.  
 
Ruuth borde i sitt avslutande yttrande på ett mycket tydligt sätt ha angett de 
begränsningar i material och metod som föreligger och påtalat den tentativa 
karaktären hos sin slutsats. Exempelvis borde klart sagts att en analys, där 
uppgifter från ett antal andra källor, inkl Roger Svensson, inhämtas skulle 
kunna leda till en helt annan bedömning.  
 
Slutsatsen rörande frågeställning 1 om yttrandets vetenskaplighet är 
att utredarens mycket begränsade och partiska arbetssätt inte gör det 
möjligt att dra någon slutsats om tillförlitligheten av Eva Karlssons 
utsagor. Det är uppenbart att utredaren inte på ett godtagbart sätt har 
fullföljt uppdraget, t ex har "uppkomstbetingelserna" inte undersökts 
och utsageanalyser har inte genomförts. Dock skall påpekas att 
sammanfattningar av förhör är ett otillfredsställande underlag för 
utsageanalyser.  
 
I bilagorna 1 och 2 visar jag ett par icke fullföljda ansatser och endast  
ansatser till utsageanalys för endast delar av materialet för att göra det 
klarare vilket slag av analyser som kan krävas för att bedöma Karlssons 
utsagor.  
  
Jag har i båda bilagorna försökt antyda att det finns en hel del som borde 
göras för att öka sakligheten i bedömningen. Ruuths yttrande är så 
ofullständigt och partiskt genomfört att det snarast minskar sakligheten i 
bedömningen.  
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Frågeställning 2: Användning av yttrandet 
Jag ställer mig ur saklig och etisk synpunkt rätt frågande till att utarbeta det 
slag av mycket begränsat yttrande, som Ruuth utarbetat. Hur mycket av 
ansvaret för detta som ligger på beställaren respektive på utredaren vet jag 
inte. Det i yttrandet formulerade uppdraget innehåller inga begränsningar.  
Jag kan möjligen tänka mig att ett sådant här begränsat yttrande i princip 
med viss felrisk kan användas för att snabbt falsifiera en uppgiftslämnares 
utsagor och därmed som komponent i en motivering att avskriva ett fall. 
Men jag är mycket tveksam till detta av flera skäl, t ex att andra källor 
skulle kunna ge uppgifter som övertygande bekräftar de uppgifter som 
falsifierats med begränsade och kanske svaga data.  
Att använda ett partiskt och metodiskt tämligen naivt yttrande av detta slag 
mot den anklagade uppfattar jag som stridande mot grundlagens föreskrift 
om "saklighet och opartiskhet" (RF 1 kap 9§) och mot 
objektivitetsprincipen vid förundersökningar (RB 23 kap 4§).  Även det 
som talar till den misstänktes fördel skall enligt gällande lag tas tillvara.   
 
Möjligen skulle ett sådant här yttrande kunna användas för att ge någon 
idé, som kan följas upp. I detta fall är det dock tveksamt om yttrandet ger 
något utöver förhörsprotokollen. Yttrandets innehåll är trivialt, okunnigt 
och okritiskt samt bidrar till att förstärka vissa  onyanserade föreställningar 
om hur man bör se på vissa tecken  i materialet. Att yttrandet kan förmedla 
ett undermåligt metodiskt förhållningssätt är uppenbart. Antagligen skadar 
det betydligt mer än vad det möjligen kan bidra med.  
 
Slutsatsen rörande frågeställning 2 om användningen av yttrandet är 
att det inte bör användas i domstolarna främst på grund av  
- dels att det absolut inte är vetenskapligt-sakligt hållbart och  
- dels att något motsvarande partiskt yttrande för den anklagade mig 
veterligt inte tagits fram.  
 
Övriga synpunkter utöver frågeställningarna 
En grundlig psykologisk utredning, inkl utsageanalys, på rimlig 
vetenskaplig nivå borde gjorts redan från början. Det vore bl.a,  viktigt att  
undersöka vilka problem med hot, trakasserier, misshandel och sexuella 
övergrepp som möjligen kan ha förekommit mellan Roger Svensson och de 
andra kvinnor han varit tillsammans med. Av materialet framgår att hans 
tidigare hustru under sju år, Britt Svensson, tillskriver honom 
alkoholproblem, men inte de beteenden som han här anklagats för.  
En mer ingående bedömning av Eva Karlssons beteenderepertoar borde 
också höra till underlaget.  
En anatomisk-ergonomisk utredning av om vissa positioner är möjliga eller 
sannolika bör höra till det nödvändigaste att utreda.  



 
11

 
Referenser 
Edvardsson, B. Anmälarfallet. Modifierat, avidentifierat  
   sakkunnigyttrande, 1993.  
Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och  
         felkällor. 2:a rev. uppl. Stockholm: Liber. (omtryckt 2008, 2009) 
Pohl, R. (2004). Cognitive illusions: A handbook on fallacies and biases in  
        thinking, judgement and memory. New York: Psychology Press.  
Reisberg, D. (2007). Cognition. Exploring the science of the mind. New  
       York: Norton 
Scharnberg, M. Non-authentic evidence on sexual abuse. Unpublished  
   manuscript, 1992. (Chapter 3 sammanfattar fabuleringstecken) 
 
 
Bilaga 1: Exempel på en ansats till utsageanalys för utsagorna om 
fysisk misshandel 
Utsagorna om misshandel uttalades först. Flera utsagegenerationer 
förekommer. Givetvis innebär det en besvärande begränsning att enbart 
sammanfattningsprotokoll föreligger och inte bandinspelningar eller 
samtalsutskrifter.  
 
Separation 
Enligt Roger Svensson (s 182-183) så ville Eva fredagen den 25 januari 
inte gå med hem till hans föräldrar och han gick iväg ensam, men gav sig 
iväg i riktning mot Petterssons bostad, vilket Eva uppmärksammade. När 
Petterssons inte var hemma så gav sig Roger iväg till den familj där 
Petterssons var och var kvar där till påföljande söndag, då han återvände 
hem till lägenheten. Eva var inte kvar. På måndagen den 28 jan så gick 
Roger till arbetet på bowlinghallen och när han återvände hem efter kl. 21, 
så hade ett sjutillhållarlås satts in. Enligt Eva så blev hon slagen av Roger 
den 25 jan.  
 
Omkring den 31 jan tog Roger telefonkontakt med Eva. 
Nästa vecka försökte han nå Eva på telefon, men hon nekade att tala med 
honom. Eva vistades då hos sin svägerska. Han fick då veta att han var 
anmäld.  
 
Enligt Eva (s. 96) hade hon telefonkontakt med Roger den 6 februari, dvs. 
samma dag som första anmälan gjordes. Enligt Eva hotade Roger henne 
vid denna telefonkontakt. Dock framgår inte om det var före eller efter 
anmälan.  
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Anmälan 910206 om "misshandel och olaga hot" 
Beträffande fysisk misshandel förekommer i denna anmälan följande 
uppgifter om fysisk misshandel:  
 
"I samband med spritförtäring blir Svensson bråkig och vid ett par 
tillfällen har han misshandlat målsäganden. Misshandeln har bestått i att 
Svensson nypt Eva i hakan och kinderna så att stark smärta uppstått." 
 
I övrigt finns i anmälan enbart några uppgifter om trakasserande 
påståenden, om hotelser och om att Svensson lagat felaktig mat. Som 
brottsperiod anges "aug 90 till 910206". 
Inget vittne verkar ha varit med.  
 
Uppgifter i andra dokument tyder på att Eva Karlsson kort tid efter denna 
anmälan inleder en period av boende på ett kvinnohus.   
 
Polisförhör 910319 rörande "Grov misshandel, misshandel, olaga 
frihetsberövande alt. olaga tvång samt olaga hot"  
Exempel på mer konkreta utsagor rörande fysisk misshandel i detta förhör 
är följande (mina understrykningar): 
- "brukar med fingrarna ta tag i Evas kind och nyper henne i kinden så att 
Eva känner stark smärta". 
- "Han brukar också kasta henne mot väggar". 
- "slagit ryggen i dörrhandtag" 
- "kan kasta henne mot sängen" 
- "slagit huvudet i väggen" --- "bulor i bakhuvudet" 
- "fått blåmärken på kinderna" 
- "klämt fingrarna in i handen så att fruktansvärd smärta uppstått" 
- "vid några tillfällen sparkat Eva på utsidan av låren" 
- "vid några tillfällen brutit upp en av Evas armar på ryggen så att  
    hon känt smärta" 
- "Roger brukar, då han misshandlar Eva, vilket har skett så gott som varje 
helg sedan juli 1987, ta tag i Evas kläder på framsidan av halsen och 
vrider om kläderna med en av sina händer samtidigt som han håller upp 
Eva mot en vägg och uttalar att "akta dig jävligt noga så att jag inte slår 
ihjäl dig, det är bara en välgärning" 
- "fruktansvärt rädd" 
- "Eva har blivit misshandlad och hotad av Roger vid så enormt många 
tillfällen att hon inte kan redogöra för vad som har skett vid enstaka 
tillfällen. Däremot erinrar hon sig då hon blivit misshandlad julen -89, 
julen -90, påsken 90, pingsten -90, midsommarhelgen -90, under semestern 
1990 samt i samband med Evas födelsedag i november månad -90" 
- "julen 1989 ... slog med handflatan i ansiktet ... knuffade henne" 
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- "fick låsa in sig i sovrummet" 
- "ofantlig mängd alkohol" 
- "knuffade henne bakåt" 
- "nöp henne i kinden" 
- "ryckte upp henne ur sängen" 
- "slog då till henne med knuten näve som träffade på ena  
  kinden"(pingsten -90) 
Brottsperioden är nu angiven bakåt till juli 1987. 
 
Fortsatt polisförhör 1991-04-16 
Här finns mycket omfattande beskrivningar av konkreta förlopp för sex 
olika misshandelsdatum.  
900616, t ex sparkade, pressade ihop fingrar 
900714, t ex spark på vänster höft 
900716, t ex knuffade, "jag ska skjuta dig med mitt hagelgevär" 
901028, t ex knuffade, låsa vardagsrummet 
901222-23, t ex slog till henne med knuten hand, blåmärke; slag med 
knuten hand - en framtand slogs av 
910125, t ex ett slag mot Evas ansikte - en tand utslagen 
 
Tentativ kommentar 
Det är möjligt att Rogers bortovaro två nätter (25-26 och 26-27 jan) via 
 t. ex. känslor av övergivenhet, tolkningar om otrohet eller annat har utlöst 
separationen, även om de från Eva uttalade motiven var andra, dvs. 
misshandel, hot mm. Olika motivstrukturer är således tänkbara. 
 
Eva verkar ha vistats hos en svägerska, när anmälan gjordes. Möjligheten 
finns att en berättelse då i samtalen börjat ta form, som resulterar i en 
anmälan.  
 
Det är möjligt att anmälan den 6 feb kan ha något samband med en 
telefonkontakt med Roger samma dag. Men det är oklart när samtalet ägde 
rum och vad det innehöll.  
 
Vid den första anmälan talas enbart om "ett par tillfällen" med "nyp" och 
därutöver inget om fysisk misshandel, trots att anmälaren enligt vad som 
framkommit vid senare polisförhör uppger sig ha varit med om ett 
betydande antal mycket gravare misshandelstillfällen , t ex att bruka bli 
uppvriden i kläderna mot en vägg så gott som varje helg sedan juli 87 och t 
ex slag mot ansiktet och så sent som den 22-23 dec respektive  25 jan skall 
tänder ha slagits ut. Det ter sig psykologiskt rimligt att sådant skulle tagits 
upp i första hand vid anmälan den 6 feb - det bör inte vara sådana minnen 
som efter hand, först vid andra polisförhöret, kommer fram. Inte heller har 
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Karlsson enligt texten nämnt vid anmälan att hon skulle ha ett omfattande 
material att berätta. Vid anmälan den 6 feb anges brottsperioden bakåt till 
aug 90, medan den vid polisförhöret anges gå tillbaks till juli 1987 - en 
skillnad på tre år och många grava saker förläggs före aug 90. Vid första 
polisförhöret 19 mars så används uttryck som "brukar" samt vissa uttryck 
med stark intensitet och Karlsson hävdar att hon inte kan redogöra för vad 
som skett vid enstaka tillfällen. Vid det fortsatta polisförhöret den 16 april 
så lämnar Karlsson mycket detaljerade redogörelser för vad som skall ha 
hänt vid sex angivna datum, dvs. hon minns såväl datumen som det som 
hände mycket väl. Av texten att döma så finns inte heller några tecken på 
osäkerhet, luckor etc. i själva erinringen, vilket hade varit naturligt.  
 
Det står helt klart att olikheterna och förändringarna mellan de tre 
utsagegenerationerna om fysisk misshandel är synnerligen 
anmärkningsvärda. Varför kommer, t.ex. de misshandelsincidenter som är 
de allvarligaste och som ligger nära i tid före anmälan,  först med i 3:e 
utsagegenerationen? För att förstå dessa förändringar bättre behövs data 
som inte finns i materialet och som kan vara svåra att få tag på.  
 
Vad skedde kring och inom Eva Karlsson under den här perioden? Vad 
betydde miljön och samtalen på kvinnohuset? Förekommer där en 
standardrepertoar kring hur misshandel går till och som kan ge idéer åt 
någon med fabulerande läggning? Kom idén om hagelbössan (som inte 
fanns någonstans?) från kvinnohuset? Var fick Roger Svensson en 
hagelbössa ifrån? Föreligger behov av en viss nivå på hotbilden för att 
legitimera en vistelse på kvinnohuset?  Frågorna är många.  
 
Det finns anledning påminna om det fabuleringskriterium som innebär att 
uttalanden successivt stegras och blir logiskt oförenliga.  Den omfattande 
detaljrikedomen och säkerheten i utsagorna i 3:e utsagegenerationen i 
förhållande till 2:a utsagegenerationen verkar också vara ett tecken på 
fabulering eller medveten konstruktion, där tolkningar och tillägg kan ha 
skett utifrån vad som faktiskt inträffat de angivna datumen. 
  
Det finns i dokumentmaterialet antydningar  och uppgifter om att 
Karlssons sanningsenlighet varit tveksam i en del andra sammanhang, 
något som givetvis borde kontrolleras närmare i beaktande av den 
redovisade utvecklingen av utsagorna om fysisk misshandel. En 
anmärkningsvärd historisk parallell är att det finns uppgifter om att 
Karlssons tidigare make anklagades för fysisk misshandel och 
svartmålades efter att Karlsson på eget initiativ även i detta fall hade 
separerat från honom. Utreddes detta och vad visade utredningen? 
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Vad som här sagts är högst tentativt. Uppkomstbetingelserna kring 
utsagorna om fysisk misshandel bör närmare utredas.  
 
Jag går här inte in på våldtäktsutsagorna utvecklingsmässigt, men det 
förtjänar att påpekas vad polisassistent Agnes Eriksson skriver i en 
promemoria 911121: 
"I början av juli månad fick undertecknad i uppgift av en kollega, att höra 
ovan nämnda Eva Karlsson som målsägande, med anledning av att hon 
blivit utsatt för en våldtäkt av sin före detta sambo..." 
Således inte 200 våldtäkter, vilket Eva Karlsson senare uppgivit? 
Startpunkten för våldtäktsutsagorna förtjänar också att påpekas:  
"Representanten (för kvinnohuset) yttrade vidare: Ja, jag vet inte, men jag 
tror jag vet. Jag misstänker att du varit med om sexuellt övergrepp. Eva 
svarade ´ja´ och storgrät men förklarade att hon inte kunde prata om något 
sådant. "  
Denna händelse kan tolkas på mer än ett sätt. Observera att representanten 
här närmast verkar uttrycka sexuellt övergrepp i singularis. Uttalandet kan 
ha skapat ett instämmande från Eva Karlsson (då i ett gråtande förändrat 
medvetandetillstånd) som därefter avkrävs mer specifika uppgifter.  
 
 
Bilaga 2: Våldtäkternas diskurs: principerna om monotoni, 
maximering och tvåtal.  
De av Eva Karlsson i förhören lämnade uppgifterna uppvisar vissa 
egenskaper. 
Jag har bl. a. uppmärksammat vissa principer som är insnärjda i varandra i 
framställningen. 
 
a) principen om monotoni 
Denna princip i uppgifterna har även framskymtat i 
misshandelsberättelserna, t ex "Roger brukar .....så gott som varje helg...ta 
tag i Evas kläder på framsidan av halsen och ...håller upp Eva mot en vägg 
och uttalar att "akta dig jävligt noga så att ja inte slår ihjäl dig, det är 
bara en välgärning". Samma sak skulle alltså mycket upprepas. 
 
Beträffande de sexuella övergreppen så finns bl.a. följande exempel: 
- "inga avvikelser beträffande Rogers sexualitet" före sammanboendet, 
men efter så uppkommer enbart en monoton serie övergrepp av likartat 
slag hela tiden - "efter det att Roger började med de orala samlagen, hade 
de inte vid något tillfälle samlag på normalt sätt." 
- "Eva har varit utsatt för våldtäkter minst en gång i veckan från februari 
månad 1987 till januari månad 1991".   
- "Han började i regel med det sexuella när TV-programmen var slut" 
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- "Tillvägagångssättet var alltid detsamma vid de orala samlagen" 
- "avlånga föremål, som han tidigare lagt i sängen" 
- "Det blödde alltid..." 
- "Hon gav honom pengarna ... Då gick han ut, men kom alltid hem på 
natten. När han kom hem började han direkt att trakassera henne." 
- "fortsatte hon att ge honom pengar" 
- "full ... Då har han blivit arg och tagit tag med båda sina händer i håret 
på Eva och ruskat hennes huvud medan hon legat kvar i sängen. Sedan har 
han rest på sig och gått därifrån" 
- "Varje gång Roger framförde att han ville ha analsex med Eva så 
betalade hon honom mellan 1.000:- kr - 2.000:- kr." 
 
b) principen om maximering 
Denna princip innebär att övergreppen maximeras i kvantitet och kvalitet.  
- "Efter det att han fått utlösning kissade han i ansiktet eller också i 
munnen på henne. Han tvingade henne också att svälja ner urinen."  
- "Han kunde hålla på med föremålen i ca 2-3 timmar innan han slutade". 
- "Han förde in föremålen så djupt att det gjorde fruktansvärt ont och 
ibland var det blod på både antikljusen och burkarna." (varför ljusen fick 
fortsätta att stå på nattduksbordet är för övrigt obegripligt...?) 
- "Det blödde alltid efteråt ur Evas slida" 
- "hon kunde inte röra sitt huvud" 
- "Han tog aldrig hänsyn till om hon hade menstruation eller inte" 
- "Han har hotat att slå ihjäl henne om hon inte utfört det på honom" 
- "Om inte Eva har gått med på att onanera har Roger inte pratat  
   med henne på flera dagar" 
- "När han kom hem började han direkt att trakassera henne" 
  
c) principen om tvåtal (och i viss mån tretal) 
-  först anmälan om misshandel mm och senare anmälan om våldtäkter (2 
brottskategorier)  
-   två händelser med utslagen tand (22-23 dec 90 respektive 25 jan 91) 
- "vid ett par tillfällen har han misshandlat" (anmälan 910206) 
- "200 våldtäkter" 
- "ljus" respektive "frisyrskumburkar" (2 olika slags föremål) 
- "hålla på ... 2-3 timmar innan han slutade" 
- "klocka i sovrummet kunde den visa på både klockan 02.00 och 03.00”. 
- "utlösning" + "kissa" beträffande Roger (2 handlingar)  
- "oralsex" + "föra in föremål" (2 handlingar)  
- "Han har tvingat henne till att onanera på sig själv samtidigt som hon  
   varit tvungen att onanera med andra handen på Rogers penis" (2  
   handlingar) 
- "Vid varje tillfälle fick han 1000 - 2000 kronor" 
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- "Hon vet att det är två stycken av Rogers kompisar som har hört när  
    han har berättat det" 
- "blivit utsatt för formliga våldtäkter såväl oralt och analt" (2 varianter) 
- "Hon uppskattar att hon ... har gett ut cirka 200.000 kr till Roger" 
- "klockan var 02.00. Pelle  kom..." 
- "tvingats svälja sperma och urin" (2 vätskor) 
 
Tentativ kommentar 
Denna genomgång av våldtäktsutsagorna är mycket summarisk och inte 
uttömmande ens vad gäller de tre angivna principerna för utsagorna.  
Naturligtvis kan med rätta hävdas att verkligheten rymmer monotonier, 
maximeringar och tvåtal, men frågan är hur stor sannolikheten vad gäller 
verklighetsförankring är för den uppsättning uppgifter som här vuxit fram 
och presenterats.  
Har man inte varit med om saker ligger monotoni-utsagor nära tillhands. 
Vill man driva en tes av det här slaget ligger maximeringar nära tillhands. 
Maximeringar är också lätta att tillgripa när man inte själv upplevt hur 
osannolika de kan vara. Först "oralsex med utlösning", sedan "urinera" 
 (t o m i munnen), sedan "2-3 timmar med ljus och burkar" - sannolikheten 
för sådana sekvenser? Vill man driva  vissa teser kan tvåtal användas i 
maximerande syfte. Två är hela tiden dubbelt så mycket som en/ett och 
två-uppgifter kan ge bättre effekt. I vissa fall har de karaktären av två olika 
arter: inte bara A utan också B.  
 
Scharnberg (1992) som arbetat med ett betydande antal som  falska 
bedömda fall talar om "deficient feeling of reality because of lack of 
familiarity with the small-print features of reality". Scharnberg nämner 
också "unusual and inappropriate richness of details". Scharnberg nämner 
även att de som fabulerar kan referera till klasser av händelser i stället för 
till konkreta exempel. Uppgiftslämnaren repeterar vad som gäller för hela 
klassen av händelser. Det finns anledning att hålla dessa tecken i minne när 
Karlssons förhörsprotokoll granskas.  
 
Vad som här sagts är högst tentativt. Våldtäktsutsagorna och deras 
uppkomstbetingelser bör närmare utredas.  
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Tankefel: en summering 
 
Yttrandet innehåller ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 
2004; Reisberg, 2007) eller antydningar till sådana. Bakom metodfel finns 
ofta tankefel. De tankefel som summariskt listas nedan kan överlappa eller 
ibland avse samma fenomen. 
 
- alternativa hypoteser ignoreras, utreds ej  
 
- ansträngningsfel, dvs. att t.ex. påtala att inget som talar till stöd för en  
viss hypotes/möjlighet har framkommit när utredaren inte lagt ner någon 
betydande ansträngning på att pröva hypotesen 
 
- basfrekvenser ignoreras, dvs. inga överväganden kring 
basfrekvenser/sannolikheter hos påstådda beteeenden 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs på grundval av icke rimligt 
säkerställt och icke fullständigt material. 
 
- ”cirkulär logik” förekommer på så sätt att  utgångsantagandet får styra 
och bekräftelse söks, alternativ och motsägande uppgifter undviks 
 
- differentieringsfel på så sätt att olika typer av utsagor bedöms som grupp 
utan att göra skillnad mellan dem 
 
- dualistiskt tankefel, dvs. en ofta väl enkel indelning av fenomen i två 
kategorier, t.ex. i berättelser som genomgående sanna eller falska 
 
- ensidigt bekräftelsesökande används 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. ”tycka-tro-känna-
uppleva”-metodik används 
 
- fabulering, dvs. prat/uttalanden utan täckning i sak. 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. den inom 
socialtjänsten mycket frekventa ”tycka-tro-känna.uppleva” – kulturen 
förekommer även här , t.ex. ”Han upplevs som…” Men den kan även 
förekomma i form av kategoriska uttalanden utan de nämnda 
verben. 
 
- förhastad bedömning/slutsats, dvs. otillräckliga sakliga grunder föreligger 
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- generaliseringsfel, dvs. föreställning att olika personer, processer etc är 
likadana 
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. alternativa orsaker, 
tolkningar, hypoteser etc. övervägs inte. 
 
-  källkritiskt misstag, dvs. uppgifter används utan att kritiskt prövas. 
 
 - motsägelser ignoreras 
 
- noggrannhetsfel, dvs. bristande noggrannhet i läsningen av materialet 
 
- partiskhet, dvs. ena parten gynnas eller missgynnas i arbetssätt. 
 
- preciseringsbrister, vaghet 
 
  - säkerställandefel, dvs. uppgifter säkerställs  inte på  rimligt sätt genom  
bestyrkanden från uppgiftslämnare, genom systematisk replikering från 
berörda familjemedlemmar, genom möjliga kontroller i övrigt och genom 
källkritik i övrigt. 
 
- teckentydningsfel, t.ex. föreställningar att det finns en viss orsak bakom 
ett tecken, när det i själva verket finns ett flertal möjliga orsaker 
 
 - tolkningsfel, dvs. godtyckligt tolkande utan sakligt tolkningsarbete, där 
tänkbara tolkningar listas upp och jämförs med befintliga, rimligt 
säkerställda uppgifter och elimineringsarbete rörande listade tolkningar 
utförs.  
 
- uppkomstbetingelser för utsagor och utveckling av utsagor i successiva 
generationer ignoreras 
 
- överkonfidens, dvs. överdriven tilltro till eget minne, eget kunnande, egen 
bedömning m.m. 
 
 Fler tankefel kan förstås förekomma.  
 
Efterord 
För tydlighetens skull och för undvikande av missuppfattningar skall 
i denna justerade version påpekas att det är min uppfattning att det 
förekommer många våldtäkter, mycken kvinnomisshandel och i dessa 
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sammanhang förekommer även omfattande mörkertal. Men det betyder 
inte att alla utsagor om våldtäkt eller misshandel är sanna, så enkelt svart-
vit (dualistisk) är inte världen.  
 
Kvinnohusen gör mycket viktiga insatser och förföljande män måste 
stoppas, lämpligen med kraftfullare insatser från samhällets sida än idag. 
Detta hindrar inte att kvinnohusen någon gång blir missbrukade eller 
medverkar till uppkomst av någon felaktig uppgift.  
 
Det är även min uppfattning att objektivitetsprincipen i lagstiftningen bör 
gälla och att det skall i grundlagens anda gälla samma saklighetskrav och 
kritiska prövning kring både män och kvinnor vid utredningsarbete.  
 
  
 
 
 
 


