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Sammanfattning. Vid en vårdnads-, boende- och umgängestvist uppkommer 
anklagelser om sexuella övergrepp från en far mot hans son. I fallet sker inget 
klarläggande av de centrala utsagornas utveckling och omfattande påverkan  
av barnet sker från främst socialsekreterare, terapeut, kurator och psykolog. 
Socialtjänst och psykolog går på ett mycket kvasiprofessionellt, ensidigt och 
påverkande sätt in och försöker utreda brott, vilket är en uppgift för polis och 
åklagare.  
 
Utredandet uppvisar svårartade brister i noggrannhet vid dokumentation 
och sker ensidigt till bekräftande av en monsterhypotes om fadern och genom 
skevt urval samt under ignorerande av alternativa hypoteser. Allvarliga tankefel 
begås i utredningsarbetet. Utredningen kan bedömas som förfalskad i en ambition  
att få fadern att framstå som förövare av sexuella övergrepp.  
 
När pojken efter avgivandet av här redovisat yttrande polisförhörs så går han emot 
förhörsledarens tendens och säger sig ha hittat på uppgifterna. Detta verkar ha skett 
i samband med den förväntan och upprepade press han utsatts för av de vuxna. 
Inget åtal blev aktuellt och tvisten mellan föräldrarna, där anklagelserna utgjorde en 
spelbricka, drevs vidare.   
 
Bakgrund 
Av Anders Andersson har jag den 25 april 2007 fått i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig 
grund granska utredningsmetodik och innehåll i en social utredning rörande uppdragsgivarens 
son Lennart, född 990000-0000. Utredningen har utförts av socialnämnden i Socialstad 
kommun, är öppnad 2006-04-05 och undertecknad av två utredare 2006-07-10.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till de av utredningen 
berörda familjerna Johansson respektive Andersson. Däremot har jag för något 
tiotal år sedan varit inbjuden att föreläsa en heldag om utredningsmetodik 
för handläggare i Socialstad kommun och även personal från andra  
kommuner i länet deltog. Jag har även varit anlitad som sakkunnig i en 
skadeståndsprocess från en far mot Socialstad kommun rörande felaktig 
handläggning, vilken dock slutade med förlikning varför något vittnesmål 
aldrig behövde avges från mig. Jag har tidigare även avgett starkt kritiska  
sakkunnigyttranden rörande åtminstone en handfull utlåtanden från den av 
kommunen anlitade psykologen Britt Psykologson och i ett av fallen varit 
närvarande under hennes mycket anmärkningsvärda vittnesmål i länsrätt  
(där hon bl.a. inte gav barnens målsägandebiträde möjlighet att förhöra henne 
genom att hon avvek) och i ett annat fall polisanmält hennes 
utredningsmetodiska förfarande (att suggerera ett barn att det utsatts  



 2

för sexuella övergrepp).  
 
Mitt yttrande innebär inte en utredning av sakfrågor om påstådda  
sexuella övergrepp, vårdnad, boende och umgänge för barnet. Det 
är frågan om en metautredning, där utredningsmetodiken kritiskt 
prövas. En sådan kan naturligtvis, sammanvägd med annat material 
och andra analyser, av beslutsfattare bedömas få konsekvenser i sakfrågor.  
 
Mitt yttrande är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang enligt 
uppdragsgivarens bestämmande.  
 
Material 
Uppdragsgivaren har tillställt mig ett mycket omfattande fallmaterial 
mycket väl ordnat i sex pärmar samt på min önskan 
även en CD med Kristina Terapeutsons vittnesmål i länsrätten den 1 juni 2006.  
I den första pärmen har jag funnit den sociala utredning som  
uppdraget gäller (utredning 43 sidor, vårdplan 1 sida samt 32 bilagor 
enligt förteckning i utredningen). I de övriga pärmarna har jag funnit 
några dokument som ansluter till utredningen och mängder av material som 
 jag uppfattar som mer perifert eller föga relevant för uppdraget samt en del 
dubbletter. Jag har tagit del av Britt Psykologsons kompletterande utlåtande, 
även av Cristina Lundqvists granskning av Britt Psykologsons utlåtande 
och av Nils Wiklunds yttrande samt av Cecilia von Psykologs  
psykologutlåtande 2006-07-18 rörande Eva Johansson i pärmarna II och III 
samt avlyssnat CD med Kristina Terapeutsons vittnesmål. I fortsättningen 
hänvisar jag till de dokument jag åsyftar. Frånsett de tre nämnda sakkunniga 
 (Lundqvist, Svebak, Wiklund) på forskarnivå är denna version avidentifierad. 
  
Den sakkunniges metodik och utgångspunkter 
All granskning har skett genom att jag tagit del av dokument – inga 
intervjuer etc. kring utredningsmetodiken har genomförts.  
En grundläggande utgångspunkt vid granskning är föreskriften i svensk 
grundlag (Regeringsformen 1 kap 9§) om att inom offentlig förvaltning 
”iaktta saklighet och opartiskhet”. Detta gäller givetvis inom en kommunal 
verksamhet vid utredning och beslut och kravet innebär även att en kommun 
som anlitar privata utredare etc. har att tillse att dessa uppfyller krav på saklighet  
och opartiskhet. Lagen säger dock inget om vad saklighet skulle innebära  
mer i detalj utan den vedertagna källan till detta är grundläggande principer 
inom vetenskaplig verksamhet, dvs. principer som är vedertagna inom  
forskarsamhället. Exempel på sådana principer är tydlighet, öppen redovisning 
av metodik och underlag, allsidighet och relevans hos uppgifter, rimligt 
säkerställande av uppgifter (kräver bl.a. bestyrkanden från uppgiftslämnare, 
systematisk replikering från berörd, kontroller i övrigt och källkritiska  
överväganden såsom observans på felkällor och hot mot tillförlitligheten), 
precisering av uppgifter, källredovisning samt inte minst logisk struktur och  
logiska tillvägagångssätt (t.ex. styrning genom tydliga frågeställningar, 
metod anpassad till frågeställning, användande av alternativa hypoteser,  
undvikande av tankefel såsom förbiseenden av hypoteser, ensidigt bekräftelsesökande, 
förbiseende av egen påverkan vid uppkomst av uppgifter och ologiska förfaranden; 
allsidigt, relevant, preciserat och säkerställt material som underlag för bedömningar 
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och ev. slutsatser, tydlig språklig markering av förekommande osäkerhet i påståenden 
och bedömningar). 
 Jag hänvisar för mer utförlig framställning till min universitets- och högskolelärobok 
”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” (Liber,  
först utgiven 1996, omarbetad och reviderad 2003; omtryckt 2008, 2009, 2010),  
som nu varit i bruk i 15 år. Ett av de stora problemen vid utredningsarbete inom ett flertal 
områden är att utredare snabbt och förhastat skaffar sig en övertygelse som 
leder till en cirkulär logik, dvs. hur utredningen fortsättningsvis läggs upp, 
vilka frågor som ställs och hur de ställs, vad som söks och undviks, hur  
uppgiftslämnare påverkas, hur uppgifter tolkas etc. styrs av övertygelsen i början.  
Den påstådda (och inte korrekta) utredningen resulterar i det utredaren redan hade 
utgått från gällde.  
 
Det påpekas ofta i internationell utredningslitteratur att det inte är sakligt godtagbart 
med utredare som arbetar utifrån en övertygelse i utredningsfrågan och jag  
har inom vårt land under de 25 år jag haft kontakt med utredningsverksamheter 
sett redovisning av stora mängder sådana destruktiva utredningar (det är naturligtvis 
enligt en strikt definition av termen ”utredning” inga utredningar utan övertalningsdokument, 
ensidiga och logiskt förvirrade klippkollage av ofta icke säkerställda uppgifter etc.).  
 
En granskning av det slag jag gör här ansluter till en gammal och värdefull 
västerländsk tradition (ända från antikens greker och araber) av kritisk  
prövning i både intellektuella och praktiska sammanhang. Idag förekommer 
i stor omfattning i samhället inspektioner, revisioner, tekniska testningar, 
utvärderingar, oppositioner och disputationer. Beklagligtvis har kritisk 
prövning och kvalitetssäkring inte varit särskilt framträdande strävanden när 
det gäller en del utredningsverksamheter typ socialtjänst, barnpsykiatri eller polis- 
utredningar. Utredningsprocesser och utredningsdokument borde granskas 
mycket mer än vad som sker med syftet att minimera de misstag, mänskliga 
störningar, skador och kostnader som undermåligt utredande skapar.  
 
Jag kommer här att redovisa resultatet av min granskning i form av ett antal 
anmärkningar/kommentarer eller diskussionspunkter. Granskningen utgår 
från ett saklighetsperspektiv eller utredningsmetodiskt lämplighetsperspektiv 
och innebär inga juridiska bedömningar utöver att RF 1 kap 9§, Europakonventionen, 
och FN:s barnkonvention måste beaktas. Lagen ger ofta vida spelrum och de flesta 
olämpliga utredningsförfaranden torde inte förhindras av något lagrum. Det blir mer 
en fråga om intellektuell redlighet, saklig lämplighet och godtagbar etik.  
 
Anmärkningar och diskussionspunkter kring social utredning 2006-07-10 
 
1. Styrande frågeställningar saknas 
Dokumentet är ett omfattande, men traditionellt klippkollage av  
uppgifter. Det redovisas inga frågeställningar (utifrån kunskapsbehov) 
som fått styra utredningsmetodik och urval av uppgifter och som mot 
slutet tydligt besvaras. Det redovisas inträffade händelser som ger anledning 
till utredning. Vad kan förstås av dessa (fadern har hört av sig med  
oro kring hur modern mår och påverkan av detta på barnet; två anmälningar 
rörande misstanke om sexuella övergrepp har inkommit) skulle frågeställningar 
kunna ha formulerats utifrån dessa och lämplig utredningsmetodik ha övervägts 
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för respektive frågeställning och de skulle kunna ha tydligt besvarats vilket inte 
skett. Logisk förvirring råder i dokumentet.  
 
2. Tidslinje och diskussion kring påverkansfaktorer 
Det finns två tidslinjer på sid. 2 i utredningen. Den ena avser de inträffade  
händelser som gett anledning till utredning. Den andra avser pågående  
rättsprocess avseende boende för barnet. Det kan ofta bidra till förståelsen 
av vad som sker om olika händelser läggs in på samma tidslinje. Jag har t.ex. 
stött på ett avsevärt antal fall där anmälningar rörande sexuella övergrepp dyker upp 
inom några dagar eller ett par veckor efter att en konflikthändelse ägt rum.  
Det har sedan länge påtalats av kännare av socialtjänsten att anmälningar 
generellt sett ofta föregås av sociala konflikter (t.ex. i skrifter av psykoanalytikern 
och handledaren Bo Larsson, professorn i socialt arbete Sven Hessle).  
 
Utifrån enbart det som socialtjänsten eller några av de andra dokumenten  
redovisar (parterna redovisar fler händelser i sina uttalanden) kan vi här se 
följande tidsmässiga förlopp som socialtjänsten borde fördjupat och preciserat 
genom utredningsarbete.  
 
År 2006 
 
9 mars säger modern genom ombud upp ett avtal om boendet 
 
(7 dagar förflyter) 
 
16 mars begär fadern hos tingsrätt att det skall beslutas att barnet 
skall bo stadigvarande hos honom och genast ”tillbakalevereras” från 
 modern 
 
 
(nästa dag)  
17 mars ringer fadern till socialtjänsten och påtalar att modern  
behållit barnet hos sig efter umgänge under sportlovet och säger 
sig vara orolig för att modern inte mår bra psykiskt och att detta 
påverkar barnet negativt. Konfliktskapande telefonsamtal mellan 
föräldrarna har då förekommit.  
 
(10 dagar förflyter) 
  
27 mars är modern och barnet på akutbesök hos psykolog Anna Psykén,  
BUP, Större stad. I de uppgifter som då journalförts finns 
underliga uppgifter om att fadern skulle springa med gevär på 
nätterna, men inget som helst om sexuella övergrepp. (denna 
27-mars-händelse anges ej i själva utredningen vad jag kunnat se,  
finns i bilaga 16) 
Modern och barnet hänvisas till fortsatt hjälp från BUP, Socialstad. 
 
(samma dag)  
27 mars talar modern med kurator Ola Davidsson, BUP Socialstad, per telefon. 
Inget nämns om sexuella övergrepp i journalanteckningen. 
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(dagen efter) 
28 mars talar modern med kurator Davidsson per telefon. Inget nämns om  
sexuella övergrepp i journalanteckningen. Det verkar som symtom diskuterats. 
”Hon (modern) vidhåller att så länge sonen är hos henne och inte är rädd för att 
återvända till fadern, så visar han inga symtom.” Det kan t.ex. tänkas att  
kuratorn här gjort antydningar kring möjligheten av sexuella övergrepp som  
modern tagit till sig. Allt som sagts skulle behövt läggas upp på bordet.  
 
(dagen efter) 
29 mars talar modern med kurator Davidsson per telefon och berättar då att hon  
talat med socialtjänsten Stina Social, där ärendet skall tas upp i gruppen. 
”Modern framför att det kommit fram nya uppgifter från sonen”.  
Inget nämns om sexuella övergrepp, men det skulle kunna vara något sådant 
modern syftar på här. En viktig fråga är huruvida modern genom att t.ex.  
förvänta sig uppgifter eller ställa frågor har bidragit till uppkomst av nya 
uppgifter.  
 
(2 dagar efter)  
 
31 mars kommer modern akut till BUP Socialstad med sonen (efter att först ha 
haft kontakt med en kurator BUP Större stad - enligt Terapeutsons vittnesmål), och berättar 
för kurator Kristina Terapeutson i sonens närvaro att denne berättat”efter det att han  vaknat 
upp ur en mardröm natten till idag att pappa brukade ta på hans snopp. ”  
”Vidtecknad samtalar kort med mor och son och sedan med sonen enskilt. Lennart 
bekräftar det mamma har berättat och berättar också att pappa uttryckt att han  inte 
ska berätta för någon annan. Lennart ger ett trovärdigt intryck.”  
Av Terapeutsons vittnesmål framgår även att modern skall ha uppmanat Lennart att berätta.  
Det framgår också att Terapeutson ställt ledande fråga (vilket uppmärksammades i 
domstolen), ung. ”Är det så att pappa brukar röra vid Din snopp?” och fått ett ”Ja” utan 
precisering eller utveckling (givetvis värdelöst i sak då det föregåtts av suggestion och är 
opreciserat). Hon säger sig ha talat enskilt med Lennart i cirka 40 minuter och inte frågat mer 
utan ägnat sig åt att ”tolka leken” i sandlåda – särskilt intresserad verkar Terapeutson ha varit 
av att Lennart bl.a. lekt med en ”apa”. Lektolkningen skall ha förstärkt det Lennart sagt. 
Varför hon ställt en ledande fråga och på vad sätt lektolkningen sakligt grundat skulle 
förstärka det Lennart sagt kunde inte Terapeutson göra reda för i vittnesmålet. Terapeutson 
kunde inte redogöra för någon som helst vetenskaplig grund när hon fick fråga om sådan. 
Terapeutson menade dessutom i ett annat anmärkningsvärt uttalande att det inte var hennes 
uppgift att ställa korrekt utformade frågor då hon inte var polis. Hon verkade inte ha förstått 
att hon arbetade med utredning i det här fallet och givetvis är underkastad saklighetskrav på 
minst samma nivå som polisens förhörsledare i barnförhör. Distinktionen mellan utredning 
och behandling verkar inte ha stått klar för Terapeutson. Det verkar inte heller ha fallit 
Terapeutson in att det kan vara helt trivialt att en far har rört vid sin lille sons snopp. Alla 
fäder som deltar i omsorgen om sina gossebarn har anledning göra det någon gång.  
Kuratorn kontaktar polismyndigheten som vill ha en skriftlig anmälan, vilken 
upprättas och skickas den 3 april.  
 
Det första anförda uttalandet om påstådda sexuella övergrepp är av vag generaliserande art 
och anges ha uttalats efter en mardröm. Det är ett förekommande fenomen hos både barn och 
vuxna att drömmaren i enstaka fall kan tro att drömmen inneburit ett verkligt händelseförlopp 
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eller återger ett korrekt minne. Att en far rör vid sin lille sons snopp torde för övrigt i de flesta 
fall vara ett trivialt fenomen som ingår i vanligt familjeliv. I detta fall leder det tydligen till 
akutbesök och polisanmälan. 
 
Uttalandet har under de tre dagarna närmast före föregåtts av en serie kontakter mellan 
modern och två BUP samt socialtjänsten. Det kan i dessa ha förekommit förväntningar 
kring sexuella övergrepp, som är ett vanligt förväntanstema i dessa organisationer. Det kan 
allmänt anmärkas att sådant underligt som inträffar i mardrömmar vanligtvis inte har inträffat 
för drömmaren i verkligheten, om vi nu bortser från triviala inslag. För ett barn som är 
indraget i en vuxenkonflikt och upptaget med negativt tänkande kring sin far kan det förstås te 
sig annorlunda och mardrömmar som barnet tror på kan bli ett sätt att hantera situationen. 
Drömmar eller dagdrömmar erbjuder naturligtvis obegränsade möjligheter till att skapa och 
utveckla just underliga uppgifter.  
  
(3 dagar förflyter) 
 
3 april inkommer uppgifter från BUP Socialstad, att det finns misstanke om att barnet 
utsatts för sexuella övergrepp av fadern och att polisanmälan gjorts. Uppgifterna inkommer 
muntligen genom kurator Ola Davidsson.    
 
(3 dagar förflyter)  
 
7 april inkommer skriftlig anmälan till socialtjänsten från  
Kristina Terapeutson, BUP Socialstad, angående misstanke om sexuella övergrepp.  
 
Vid betraktande av tidslinjen så framgår att en konflikt om barnets  
boende på mindre tid än en månad (9 mars till 31 mars) accelererar till tidigare 
aldrig uttalade anklagelser om sexuella övergrepp. Modern verkar i  
detta material starta konflikten 9 mars och fadern motagerar dubbelt 
den 16 och 17 mars, vilket följs av ett  motagerande från  
modern genom att barnet tas till två BUP. Tidsintervallen är av den  
storleksordning som jag tidigare erfarit i andra fall med konfliktdynamik, 
dvs. anklagelser uppstår relativt snabbt efter konflikthändelser, när  
dynamiken är het.  
 
En viktig utredningsfråga är att så noggrant som möjligt klarlägga detta 
förlopp, vad som skedde tiden före anklagelserna uppkommer och så  
noga som möjligt alla de  faktorer som fanns med i bilden när de uttalas 
och utvecklas. Det kan gälla sådant som vad barnet och de vuxna (även 
besökare) i hemmet talat om i barnets närvaro, vilka stämningar och samspel som  
förekommit särskilt gentemot fadern och mellan barnet och modern, vad som 
förekommit av förväntningar gentemot barnet från närstående eller personal, 
vilka lekar med kamrater och på daghem, förskola eller skola som kan ha 
inträffat även långt tillbaka (barn kan minnas länge), vad barnet kan ha fått 
för idéer via media som TV-filmer, vad barnet kan ha sett tidigare av föräldrarnas 
sexliv eller moderns samliv med sin nuvarande sambo. Från studier med  
daghemspersonal (vi har gjort sådana vid Örebro universitet) som uppgiftslämnare 
är väl känt att det i den naturliga utvecklingen inträffar en hel del sexuellt  
färgade händelser på daghem och barn emellan.  
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En ofta påtalad felkälla är barns benägenhet att säga sådant som de tror att 
en vuxen vill höra (det behöver alltså inte vara vad den vuxne faktiskt 
vill höra utan vad barnet tror den vuxne vill höra – det är nog för många inte 
särskilt roligt att få höra om t.ex. sexuella övergrepp). En annan faktor är 
social responsivitet (term från socialpsykologen Asplund). 
Precis som vuxna, fast ibland mer fritt från verkligheten (även vuxna fabulerar) 
försöker barn svara om de får frågor och det kan ske även om de inte har något  
svar. Studier har även visat att såväl barn som vuxna har en benägenhet att 
svara på logiskt obegripliga frågor. Det bör även påpekas att genom ett  
omfattande forskningsarbete (flera hundra studier) av Rosenthal och andra sedan 50 år 
tillbaka, så är klarlagt att det förekommer förväntanseffekter för både barn och vuxna. 
Förväntningar behöver inte uttalas utan överförs via ett 30-tal kanaler såsom 
blickar, rörelser, tonfall, tystnader, kroppshållning etc. Från inlärningsforskning 
sedan så där 75 år tillbaka finns även anledning peka på förekomst av inlärningsförlopp 
med successiva approximationer, t.ex. att uppmärksamhet ges för vissa rörelser 
eller uttalanden och att andra rörelser eller uttalanden får mindre eller ingen 
uppmärksamhet. Detta gör att beteenden i den riktning som ges uppmärksamhet 
kan uppkomma (utan att parterna ens är medvetna om processen). Om en liten 
Kalle råkar antyda lite att pappa är dum kan han få uppmärksamhet för detta 
från t.ex. mamma. Uppmärksamheten förstärker beteendet och ökar sannolikheten för  
att det skall återkomma. Utvecklar Kalle sina antydningar lite så får han ännu 
mer uppmärksamhet osv. Det finns t.ex. förhörsfall rörande sexuella övergrepp 
där de mest fantastiska och orimliga historier utvecklats i interaktion med  
förhörsledare som varit omedvetna om hur de själva var med och skapade  
uppgifterna genom sina reaktioner på svaren. Även sanningsbegreppet kan hanteras 
annorlunda av barn (därmed vare inte sagt att vuxna alltid hanterar begreppet på 
sakligt sätt), t.ex. kan ett barn tro att sanning är vad en vuxen auktoritet bestämmer 
eller att det som inte blir motsagt är sant etc. Sanningsbegreppet anses 
bli av mer vuxen natur först i 12-års-åldern.  
 
Inverkan av de här nämnda faktorerna måste uteslutas innan man påstår/bedömer att 
fadern skulle ha gjort sig skyldig till sexuella övergrepp. Detta kräver  
noggrant, klargörande utredningsarbete. Det är inte sakligt godtagbart att 
strunta i hur uppgifter tillkommit (vilket gäller även uppgifter från vuxna).  
 
En av flera alternativa hypoteser (frånsett anmälningshypotesen och den av fadern 
uttalade manipulationshypotesen, dvs. att modern manipulerat barnet) kring vad 
som skett är att barnet i den rådande familjedynamiska konflikten tämligen naturligt 
solidariserat sig med den förälder som barnet bor hos, har fått uppmärksamhet för negativa 
uttalanden rörande fadern och på något sätt lånat eller formulerat idéer om sexuella övergrepp 
i ett eget bidrag till konflikten (som kanske modern inte velat få höra). Hypotesen borde 
ha utretts. Även förväntningar från anhöriga eller professionella rörande 
att sexuella övergrepp inträffat kan ge upphov till uttalanden från ett barn.  
  
Det är självfallet mycket allvarligt om sexuella övergrepp faktiskt ägt rum 
och i den omfattning som antyds. Det är även mycket allvarligt för framför 
allt barnet och fadern och deras framtida relation om det falskeligen hävdas 
att sexuella övergrepp ägt rum.  
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Det finns även anledning påpeka att Sverige anslutit sig till Europakonventionen, som 
föreskriver att en person skall betraktas som oskyldig så länge personen inte är dömd. 
 Enligt Svensk författningssamling, SFS 1994:1219 artikel 6, punkt 2 gäller  att 
”Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent 
until proved guilty according to law.” 
(svenska lagar och förordningar finns på www.lagrummet.se) 
 
Alla formuleringar i utredningsmaterial enligt vilka fadern antas eller  
kategoriskt påstås ha begått sexuella övergrepp är därför inte acceptabla.  
Det är för övrigt en allmänt vedertagen princip att bevisbördan åvilar den 
som påstår något. Fråga om brott begåtts tillkommer polis, åklagare och 
i sista hand brottmålsdomstol att utreda. Brottsutredning ligger inte inom 
socialtjänstens kompetensområde. Däremot åligger det socialtjänsten att 
göra riskbedömningar och vidta lämpliga åtgärder som i vissa fall måste 
prövas i domstol. Detta kräver sakligt utredningsarbete. Osakligt utrednings- 
arbete är förkastligt och bör inte förekomma och skall inte bedrivas på så sätt 
att en polisutredning försvåras eller inte har tillgång till exakt dokumentation av 
socialtjänstens samtal med ett barn kring ett eventuellt brott. Vid mycket ingripande  
avgöranden kring människor och i synnerhet barn måste kraven på saklighet 
ställas högt. Barn skyddas inte genom osakligt utredande som leder till felaktiga 
bedömningar, felaktiga beslut, misstag och skador för barnet eller andra. 
Noggrannhet och saklighet gäller som arbetsprinciper.   
 
3. Socialtjänstens utredningsmetodik 
På sid 3-4 finns ett avsnitt med rubriken ”Utredningens genomförande” 
I avsnittet uppräknas ett stort antal samtal, skriftligt inhämtade uppgifter 
och från föräldrarna inkomna handlingar.  
Det saknas dock öppen redovisning och resonemang kring hur man tänkt 
i utredningsmetodiskt avseende. Som redan framgått saknar utredningen  
tydligt uttalade, styrande frågeställningar, vilka genom lämplig metodik 
skall besvaras. Det saknas därmed i metodavsnittet redovisad koppling 
mellan frågeställningar och metodik. Om det t.ex. är en frågeställning att  
klargöra frågan om barnet utsatts för sexuella övergrepp – hur har man 
metodiskt tänkt sig att klargöra frågan? Om det t.ex. är en frågeställning 
att klargöra föräldrarnas omsorgsförmåga och lämplighet – hur har man  
metodiskt tänkt sig att klargöra frågan? Nu finns det inga frågeställningar 
och utredningsarbetet har bedrivits enligt den vanliga klippkollage- 
metodiken, där man föga bekymrar sig om den logiska strukturen i arbetet. 
  
Det sägs heller inget om hur man sökt att rimligt säkerställa de uppgifter 
man fått in. Det finns en del material från främst referenter där  
uppgiftslämnarna fått höra uppläsningar eller fått genomläsa och rätta 
och godkänna det som tillförts utredningen. Men det finns stora mängder 
material från främst föräldrarna och även barnet, där det inte framgår att 
uppgiftslämnarna fått kontrollera det som tillförts utredningen, dvs. det som 
läggs till grund för det fortsatta utredningsarbetet och bedömningarna (detta 
problem löses inte genom att hela utredningen efter att arbete och bedömningar 
genomförts kommuniceras till parterna – utredarens eget tänkande och bedömningar 
skall självfallet grundas på rimligt säkerställda uppgifter, något som anses  
självklart i t.ex. vetenskapliga sammanhang; skräp måste bort före analysen,  

http://www.lagrummet.se/
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inte efter, annars kommer ”skräp in–skräp ut”-principen att råda).  
 
Det framgår inte heller att utredarna skulle ha låtit de berörda (föräldrarna, 
men det kan även vara aktuellt för barnet) systematiskt replikera på uppgifter 
som berör dem själva och barnet. Stora mängder uppgifter tillförs därmed 
utredningen utan att ha prövats mot berörd person. Förälder A påstår något 
om förälder B eller en referent påstår något om förälder B och förälder B 
får inte i utredningsarbetet möjlighet att replikera. Hur många människor 
skulle vilja att stora mängder påståenden om dem själva tillförs en utredning 
utan att de får möjlighet att systematiskt replikera? Anses en uppgift så  
viktig att den tillförs en utredning, så bör den även rimligt säkerställas genom 
kritisk prövning mot den berörde och även på andra möjliga sätt. Tar man  
frågan om att skydda barn på allvar, så måste även frågan om därvid använda 
uppgifters kvalitet tas på allvar.  
 
Metodproblemet med frånvaro av systematisk replikering i metodiken löses 
inte heller det genom kommunicering i efterhand. Då har mängder av  
suspekta uppgifter redan använts i utredningsarbetet och i utredarnas  
tänkande och bedömningar. Dessutom förekommer ofta en psykologisk 
tröghet vad gäller att i efterhand korrigera och omarbeta utredningstexter.   
Systematisk replikering är ett oeftergivligt krav vid sakligt utredande 
och barn är värda ett sakligt utredande. Det behöver knappast påpekas att 
att ur källkritisk synpunkt så kan uppgifter som inte är bestyrkta av uppgifts- 
lämnare eller inte är systematisk replikerade misstänkas vara felaktiga 
på grund av den otillförlitliga metodiken och skall källkritiskt förkastas.  
Den grundläggande principen vid källkritik är att förkasta uppgifter som 
på sakliga grunder misstänks vara felaktiga (de behöver inte alls bevisas 
vara felaktiga, något som skulle leda till orimligheter). Sådana sakliga  
grunder är t.ex. frånvaro av bestyrkande från uppgiftslämnare eller frånvaro 
av replik från berörd eller bristfällig dokumentation (t.ex. subjektiva anteckningar 
eller minnesanteckningar – ingen objektiv registrering).  
 
Det kan för övrigt anmärkas att det i utredningen förekommer en del uppgifter som 
tillhör kategorin hörsägen, t.ex. någon berättar vad någon annan berättat/påstått sig 
veta eller ha iakttagit. Vanligen brukar sådant material betecknas som skvaller 
och rykten och är givetvis inte källkritiskt godtagbart. På andra ställen i infört material 
kan man undra hur en uppgiftslämnare kan veta det som påstås, t.ex. vid  
långtgående generaliseringar av en källa om föräldrarna eller deras familjeliv. 
En person saknar förutsättningar att generalisera över mängder av situationer 
som personen aldrig iakttagit eller varit deltagande i. Sådant måste utredare tänka 
på innan de godtar en uppgift. En viktig kontrollfråga är ”Hur kan du veta detta?” Det kan en 
källa ha svårt att göra reda för i en del fall och i en del fall är det i sak omöjligt att källan 
kan veta det källan påstår.    
 
Det förekommer i metodavsnittet ingen redovisning av vilka principer som 
styrt inval respektive bortval av information/uppgifter i utredningsarbetet. Det 
saknas helt redovisning av vilka frågestrategier/frågeurval som använts, 
när man sökt efter uppgifter. Det saknas helt resonemang om kvalitetskriterier 
för uppgifter. Inga bortvalsprinciper redovisas och det kan verka som utredarna 
sopat ihop allt skräp de kommit över, men glömt att sopor hör hemma i en  
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soppåse.  
 
Utredarna har tagit med stora mängder (många papperssidor) med material från  
föräldrar och referenter (inte mycket från barnet). Om det är relevant för 
tydligt angivna frågeställningar, krävs för att klargöra frågeställningarna 
och om uppgifterna är allsidiga, rimligt preciserade och rimligt säkerställda 
(bestyrkta av uppgiftslämnare, systematiskt replikerade av berörd,  
kontrollerade på annat möjligt sätt och källkritiskt prövade), så behöver 
det inte vara något fel med en tjock utredning. Men när man utan styrande 
frågeställningar klipper ihop stora mängder uppgifter som inte är rimligt 
säkerställda och därmed källkritiskt skall förkastas, så blir det mer fel desto 
fler sidor som skrivs med sådant undermåligt material.  
 
4. Utredarens samtal med barnet och dokumentation av samtalen 
På sid. 6-7 finns ett förhållandevis kort avsnitt med rubriken ”Barnet 
Lennart”. Barnet är 7 år och verkar inte ha några problem med att  
samtala med utredaren. Det ter sig mycket anmärkningsvärt att utredaren 
inte verkar ha samtalat med barnet om hur det haft det hos fadern respektive  
modern, om livssituationen och vad som inträffat i stort, hur barnet har det 
i förskolan, om kamrater och intressen, om relationen till mamma och till 
andra släktingar. Några allmänna uttalanden finns från barnet om fadern och 
dennes familj. Barnet verkar inte ha fått möjlighet att tala om hur det har 
det hos sin mamma. Utredaren verkar av textinnehållet att döma snävt och 
ensidigt negativt ha fokuserat på påstådda övergreppshändelser hos fadern.  
Ingen fråga verkar ha ställts om det skett övergrepp även hos modern. Alternativa 
hypoteser kring uppkomsten av uttalandena verkar inte ha prövats tillsammans 
med barnet.  
 
Utredaren har träffat barnet 7  gånger (tidslängden redovisas inte 
och jag kan bara finna sex samtal med datum i uppräkningen), 
vilket resulterade i endast en dryg sida samtalsreferat? Sades inget mer? 
Vad i så fall? Vad påstod och frågade utredaren själv?  
Utredaren har här gått in på polisens område och måste rimligen vara 
väl medveten om vilken noggrannhet i dokumentationen som polisen 
tillämpar i sådana här fall (video- och ljudbandsupptagning av hela 
samtalen med barnen och från uppgiftslämnare med någon kännedom 
bestyrkta förhörsprotokoll). Varför spelades inte samtalen in? 
I en så viktig fråga som påstående om sexuella övergrepp mot ett barn 
använder sig socialutredarna här av icke rimligt säkerställda referat- 
anteckningar från samtalen. Bortfall, missuppfattningar, minnesfel, felaktiga 
tolkningar, felaktiga tillägg etc. finns  för det mesta i sådana och som inte går att 
upptäcka. Samtalsminnesforskning har påvisat att det förekommer mycket 
minnesbortfall  och minnesfel även vid mycket korta samtal.  
 
Vid det första samtalet 4 april i bostaden sitter modern med och ”uppmanade”  
barnet att berätta (liksom dagen före hos Terapeutson), en mycket olämplig 
samtalssituation. Påverkan från mamma är tydlig.  
Efter detta första samtal så berättar tydligen barnet mer enligt uppgifter 
på sid. 7-8 om vad mamman sagt att barnet berättat den 10 april, dvs. 
utsagorna utvecklas. Utredaren har sedan fem ytterligare samtal med 
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barnet, varav ett i bostaden. Det framgår av referatet att utredaren ställt 
frågor och påverkat barnet (förmodligen mycket mer än vad som framgår 
av de summariska referaten). Exempelvis redovisar utredaren för samtalet 
den 19 juni en förutsättande fråga om ”vad som  händer om han gör det” 
(åker tillbaka till pappa). Observera här att utredaren förutsätter att något 
händer eller att barnet kan tolka det utredaren säger som att något kommer 
att hända. Enligt referatet svarar barnet med en berättelse med egendomliga 
uppgifter, varav en del inte refererats tidigare. ”Lennart tror att pappa gör detta 
 ´för han är dum, han är dum´. Utredaren verkar inte ha nöjt sig med dessa uppgifter 
 utan skall ha ställt frågan ”Vad  händer om  pappa hämtar Dig”. ”Då kommer jag 
 att dö sa Lennart, men sedan sa han att han blir ledsen och springer så det ryker.” 
 
Ett barn kan ha skaffat sig idén att pappa är dum, t.ex. från sin omgivning, 
och kan sedan skapa uppgifter som styrker detta. En utredare som helt  
verkar sakna begrepp om kritisk prövning och motfrågor kan hjälpa barnet 
att utveckla sin negativa attityd till pappan – det är en möjlig tolkning 
av det redovisade materialet. Varför spelades inte samtalen in? Eller  
spelades de in utan att redovisas? En mer detaljerad bild kunde då ha funnits 
av hur modern och utredaren påverkar barnet. Varför har utredaren inte tagit 
upp frågan om att tala sanning och sin egen kritiskt prövande roll med barnet?  
 
Och varför ställer inte utredaren några frågor kring alternativa uppkomst- 
möjligheter såsom förskola, kamrater, media, uttalanden från mamma, mormodern 
eller  andra vuxna?  
 
Av de uppgifter som modern påstås ha redovisat (avsnittet ”Lennarts berättelse  
för modern” sid. 7-8 är obestyrkt av källan) framgår exempelvis att modern ställt 
ledande och påverkande frågor (”Eva frågade om det gjorde ont och om 
Lennart grät”, ”Eva visade en kondom och frågade…”).  
 
Jag finner ingen redovisning av material från modern kring den eller de 
situationer då de allra första uppgifterna om övergrepp från fadern uppstår. 
Sådana uppgifter måste tas fram om frågan om sexuella övergrepp skall 
klargöras. Ingen verkar ha brytt sig om eller ens tänkt på att noga fråga modern 
om de situationer då de allra första uppgifterna dyker upp och om vad som skedde 
kort före de dök upp.  Det som redovisas i utredningen är vuxenpåverkat material. 
Det är ofta ett grundläggande metodproblem vid utredning av sexuella övergrepp 
att vuxna påverkar utan att begripa (vara medvetna om) att de gör det. Det är därför 
viktigt och nödvändigt att förhöra sig med alla berörda vuxna om exakt vad som 
hänt och sagts runt och till barnet. Har det funnits antydningar eller förväntningar 
om att det behövdes argument kan barnet ha sett till att skapa sådana. Har det 
funnits även outtalade funderingar i omgivningen att barnet kan ha vart utsatt, så  
behöver de redovisas som en möjlig källa till påverkan (förväntanseffekt, ett 
30-tal kanaler). Allt måste upp på bordet så långt det går att få upp det.  
 
Socialtjänstens ensidiga och förutsättande utredningsmetodik har här förstört 
förutsättningarna för en polisutredning. Att både påverka barnet och underlåta 
att noggrant dokumentera genom inspelning och samtalsutskrifter är grova metodfel. Att 
ignorera alternativa uppkomstgrunder är även det ett grovt metodfel.  
Barn är värda mer respekt. Socialtjänsten har inte tagit sitt ansvar på allvar 
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och utredningsarbetet har bedrivits omdömeslöst.  
 
5. Utredningens bedömning 
På sid. 40-43 finns ett avslutande avsnitt med rubriken ”Bedömning”. 
I underlaget till detta avsnitt har som framgått redovisats stora mängder 
uppgifter som inte är rimligt säkerställda genom såväl bestyrkanden av 
uppgiftslämnare som systematisk replikering från berörd eller källkritiskt 
prövade på annat sätt. Som framgått är även uppgiftsunderlaget kring 
samtalen med barnet mycket magert och nästan enbart inriktat på uppgifter 
kring barnets uttalanden om övergrepp. Några tydliga, styrande  
frågeställningar som skall besvaras i slutavsnittet har inte tidigare angivits.  
En underförstådd frågeställning om klargörande kring uppkomsten av 
uttalanden om övergrepp har inte nöjaktigt utretts. Det har inte nöjaktigt 
utretts hur barnets negativa inställning till fadern i övrigt har uppkommit.  
Barnets uppfattningar om sin livssituation och vad som hänt i stort saknas. 
Utredarna har uppenbarligen saknat intresse för annat än att barnet anklagar 
fadern och inte vill ha med honom att göra. Barnets uppfattningar om modern 
och boendet där verkar inte ha eftersökts. Utredningen har inte rimligt svarat 
upp mot FN:s barnkonvention, artikel 12, om barns rätt att komma till tals.  
Utredarna refererar själva till LVU-texten om att ”den unges inställning 
skall så långt möjligt klarläggas”. Att uppmuntra barnet att anklaga fadern 
och därvid blanda in frågan om boende utgör knappast ett sakligt klarläggande.  
Utredarna verkar inte heller ha intresserat sig för den stegvisa, och delvis  
dokumenterade utvecklingen av konflikten mellan föräldrarna inom tiden 
för vilken barnets påståenden uppkommer.  Ett närmare klarläggande av 
denna utveckling kunde givit viktig information om hur anklagelserna 
mot fadern uppkommit och barnets negativa inställning till fadern uppkommit. 
 
Det är således ur saklig synpunkt ett klart otillräckligt underlag för  
bedömningsresonemang som finns i utredningen och rätt lite blir kvar 
när allt det material som helt klart bör källkritiskt förkastas avförs. Stora  
mängder material, inräknat material från barnet, är inte rimligt säkerställt.  
Utredningen har även felaktigt prioriterat informationer/uppgifter som 
är mer perifera (t.ex. vad som hänt tidigare i föräldrarnas relation) än de 
uppgifter om konfliktutveckling och konfliktdynamik, exakt dokumentation 
kring uppkomst av utsagor om övergrepp, barnets syn på sin livssituation 
och vad som i övrigt hänt m.m., som skulle behövts för att besvara de  
icke uttalade frågeställningar som borde styrt utredningsarbetet (klargörande 
kring uppkomsten av utsagorna om övergrepp respektive klargörande av 
föräldrarnas omsorgsförmåga). Det har framförts ovanligt mycket perifera, 
föga relevanta  och icke rimligt säkerställda uppgifter i utredningsarbetet. 
Det kunde nog varit en fördel om en del inte skrivits in för att inte förstärka 
konflikten och belasta barnet framgent. Det är t.ex. svårt att se vad någon  
påstås ha sagt för något elakt till någon för åratal sedan skulle ha för betydelse. 
  
Det är omsorgsförmågan i nuläget som är viktig. Det är frågan om hur  
Anklagelserna om övergrepp nyligen har uppkommit och vad de innebär 
som är viktig.   
 
Utredarna uppehåller sig i bedömningsavsnittet så mycket och ensidigt 
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argumenterade vid enbart anmälningshypotesen att det verkar som de 
har en övertygelse i frågan som gör dem blinda för alternativa tolkningar 
av materialet. Eftersom ingen närmare utredning av anklagelserna om  
övergrepp skett, så finns givet uppgiftsläget möjlighet till ett flertal alternativa 
tolkningshypoteser. 
 
Det tillhör naturligtvis ett sakligt utredande att klargöra för beslutsfattare 
i själva utredningen att det finns alternativa tolkningar som även de är  
förenliga med befintliga uppgifter, en tolkning är inte korrekt därför att den 
råkar vara den värsta. I materialet står typiskt nog två monsterhypoteser mot 
varandra (fadermonstrets bisarra sexuella övergrepp (= utredarens favorithypotes) kontra 
modermonstrets manipulerande av sitt barn ( = faderns mothypotes), ett dualistiskt och 
polariserat tänkande om parterna). 
 
Det finns i detta fall mer naturliga och närmare till hands liggande hypoteser att  
pröva, t.ex. hur barnet psykologiskt hanterar den rådande konflikten när den hettar 
till och hur omdömeslösa, förfalskande utredare uppmuntrar konstruktion av uppgifter.  
 
Det tillhör även en saklig prövning av en enda hypotes (som den utredarna fixerat sig vid) 
att eftersträva att falsifiera den (dvs. söka efter sådant och påtala sådant som talar emot den). 
Detta är som bl.a. vetenskapsfilosofen Popper betonat nödvändigt vid  
hypotesprövning. Har man inte försökt falsifiera en hypotes kan man  
logiskt sett omöjligen hävda att den gäller. Det är logiskt sett ungefär samma 
som att det är svårt för en bilägare att hävda att en bil inte har några allvarliga defekter 
ur säkerhetssynpunkt utan att Svensk bilprovning fått försöka falsifiera 
tesen om att den är godtagbar ur säkerhetssynpunkt genom att leta efter motevidens.   
 
Det kan finnas anledning att ge några exempel (märk väl!) på alternativa hypoteser 
som kunde fått uppmärksamhet i utredningsarbetet och närmare klarlagts 
för respektive emot. 
 
H1: Det har förekommit negativt tal kring fadern vid sonens boende 
       hos modern under veckorna närmast före anklagelserna uppkommer. 
 
H2: Sonen har under veckorna närmast före känt att han utvecklat en  
       nära relation till sin mamma och vill fortsätta att bo hos mamma.  
 
H3: Sonen utvecklar själv argument för att få bo hos mamma. 
 
H4: Sonen har dragits in i den heta konfliktdynamiken som redovisades på punkt 2 
       i mitt yttrande. Faderns motagerande till att modern sagt upp ett avtal 
       kan ha lett till upprörda känslor och upprört tal i vilket sonen dragits  
       med i interaktionen eller som åhörare påverkats.  
 
H5: Sonen har drömt underliga saker om sig själv och fadern och tror 
       att det är något som faktiskt inträffat (det förekommer åtminstone 
       enstaka sådana fall där personer hanterar en dröm som något verkligt 
       inträffat – jag har själv samlat in ett sådant material från vuxna. I ett rättsfall 
       med äldre barn vägde en svensk hovrätt in en empiriskt underbyggd drömhypotes, 
       från mig som sakkunnig, i domskrivningen). 
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H6: Sonen vill gärna vara mamma till lags. 
 
H7: Sonen befinner sig i en naturlig utvecklingspsykologisk fas där han 
       levererar historier som är kopplade till men friflytande från verkligheten. 
       Detta är något som förekommer för en del barn i den här åldern. En av 
       mina egna söner kunde exempelvis sitta och löpande uppfinna timslånga 
       historier, när det fanns imponerade åhörare, i den här åldern. Alla begrep 
       att det var påhittat.  
 
H8: Utsagor uppkommer först vid ledande utfrågning och uppmaningar att 
       berätta som en form av social responsivitet (benägenhet att svara vid tilltal).  
 
H9: Det har i omgivningen förekommit outtalade förväntningar om 
       att barnet varit utsatt för övergrepp och  barnet svarar upp mot dessa.  
 
H10: Det har i omgivningen förekommit uttalanden om att barnet inte haft 
         det bra hos fadern, något som barnet kan tänkas utveckla.  
 
H11: Modern har själv varit utsatt för övergrepp (om det nu är så?) 
         och får förväntningar eller tolkar tecken utifrån detta, vilket  
         påverkar barnet. Det har påtalats i internationell facklitteratur 
         att personer som varit utsatta felaktigt kan söka driva att andra 
         varit utsatta – gäller både privatpersoner och professionella.  
 
H12: Den i materialet anförda manipulationshypotesen – skulle t.ex. 
        kunna innebära att modern medvetet påverkar barnet genom  
        antydningar och ledande frågor. Detta är en monsterhypotes som 
        jag inte uppfattar som särskilt stark, men i och för sig möjlig.  
 
H13: Barnet har fått idéer från media, t.ex. TV-program, serietidningar etc.  
 
H14: Barnet har fått idéer från kamrater.  
 
H15: Barnet har påverkats av samtal med mormor (negativt inställd 
         till fadern antyds det).   
 
Det finns fler möjliga hypoteser och sådana kan uppstå efterhand som ett 
utredningsarbete fortskrider (jag har ju inte i uppdrag att utreda det som  
socialtjänsten inte utredde) och påvisar med denna lista på hypotes-exempel 
ensidigheten i socialtjänstens utredningsbeteende. För att man skall kunna 
hävda en hypotes så starkt som socialtjänsten här hävdar övergreppshypotesen 
 (den ena monsterhypotesen) (”stort skyddsbehov i förhållande till fadern” lyder 
bedömningen på slutet), så krävs att rimliga alternativa hypoteser har undersökts och 
eliminerats. Så har inte skett i detta fall. Man värnar inte om ”barnets bästa” (FN:s 
barnkonvention, artikel 3, som utredarna själva hänvisar till) genom  
bristande saklighet i utredningsarbetet. En misstanke som lätt uppkommer 
är att utredarna har bestämt sig från början för vad som gäller och underlåtit 
att såväl söka falsifiera sin egen hypotes/övertygelse som att undersöka 
och eliminera alternativa hypoteser, men kanske är det bara metodiskt 
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okritiska och okunniga klippkollageutredare som är i verksamhet.  
 
De litteraturhänvisningar och citat till Svedin respektive Heap som ges 
i bedömingstexten säger givetvis inget om det enskilda fallet. Citaten 
verkar dessutom mest utgå från sådana fall där övergrepp faktiskt ägt rum,  
vilket inte påvisats i detta fall. Det går t.ex. inte för sig att vända en betingad 
sannolikhet i andra riktningen. Åtminstone en del faktiskt utsatta barn  
uppvisar olika symtom (som blir allvarligare ju allvarligare övergrepp). 
Det finns en viss sannolikhet för vissa symtom om man faktiskt varit utsatt (sannolikheten för 
ett symtom givet att övergrepp inträffat), t.ex. rädsla/ångest i kanske 20% av fallen.  
 
Om man har ett barn där utredningsfrågan inte är symtom efter faktiskt konstaterat  
övergrepp utan är huruvida barnet varit utsatt eller inte, så kan inte ett symtom som har ett 
flertal andra och ofta vanligare orsaker anföras som evidens (detta har ofta 
påtalats i internationell utredningslitteratur). Alla andra möjliga orsaker  behöver 
då elimineras i utredningsarbetet. Exempelvis rädsla skulle kunna uppkomma 
genom t.ex. någon händelse i ett brett urval av traumatiska händelser, misshandel, brott, 
otrygg miljö, att ha blivit lämnad ensam, familjekonflikter, mobbning, videofilm, 
mardrömmar etc. Givet symtomet rädsla skulle t.ex. sannolikheten för att personen varit utsatt 
för sexuella övergrepp kunna vara t.ex. 0,2% och kanske betydligt högre för flera av de mer 
vanliga orsakerna som familjekonflikt etc.  Sannolikheten blir i vart  fall annorlunda i den 
andra riktningen. Sannolikheten för symtom givet övergrepp är en annan än sannolikheten för 
övergrepp givet symtom (s.k. betingade sannolikheter) och skillnaden kan vara mycket stor.   
 
Det har av bl.a. Underwager (1990; forskare och sakkunnig kring utredning av sexuella 
övergrepp) hävdats att teckenlistorna för symtom vid familjekonflikter respektive sexuella 
övergrepp är mycket lika varandra. I detta fall vet vi att det föreligger familjekonflikt sedan 
länge (och även att det förekommit många flyttningar och omställningar för barnet). Dessa 
alternativa orsaker låter sig inte enkelt elimineras, men utredarna förbigår deras tänkbara 
inverkan med tystnad. Detta är ingen godtagbar logik.  
 
Skall man hävda något beträffande symtom så krävs noggrann symtomutredning 
symtom för symtom. Längs en tidslinje klarläggs vad som hände före symtomet 
uppkom, när och i vilka sammanhang det uppkom, i vilka situationer det visar sig respektive 
inte visar sig, vilka faktorer som verkar påverka symtomets intensitet, exakt hur det tar sig 
uttryck, om det varit frånvarande en eller flera perioder osv. Utredarnas resonemang blir 
mycket osakliga när de dels inte har symtomutredningar som grund och dels inte begriper att 
det inte går att vända på betingade sannolikheter och inte heller förstår att alternativa och ofta 
vanligare orsaker måste utredningsmässigt elimineras. 
 
 Det förtjänar att påpekas att uppkomsten av påståenden om övergrepp 
 mycket väl kan vara ett ytterligare symtom hos barnet, ett symtom som 
 t.ex. kan uppkomma genom konflikten likaväl som rädsla, symtom på stress etc. 
kan uppkomma.  
 
Tillsammans kan symtomen uppkomma genom t.ex. familjekonflikten och alla 
 de känslor, spänningar och prat som denna leder till för barnet. Symtomet kan förstärkas 
av den vuxna omgivningen i stället för att hanteras som ett symtom, där man 
t.ex. behöver komma åt orsaker såsom att dämpa konflikten och konstruktivt lösa den.  
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Bedömningsavsnittets resonemang uppvisar stor partiskhet. Sådant som 
skulle kunna tala till faderns fördel anförs inte samtidigt som utredarna 
söker knyta honom till sexuella övergrepp genom i sak ohållbar, men kanske 
övertalningsmässigt effektfull argumentation. Det finns t.ex. gott om litteratur 
om hur man utreder sexuella övergrepp och där uppkomst av falska  
anklagelser och faktorer som leder till sådana diskuteras – ingen 
sådan litteratur hänvisas till här. Resonemangen är ensidiga.  
 
Några påpekanden förtjänar att göras kring sådant som skulle 
kunna ha diskuterats i bedömningsavsnittet om detta haft en 
intellektuell redlighet och ambition till saklighet.  
 
a) det är fadern som den 17 mars först kontaktar socialtjänsten 
angående hur modern och sonen mår. Om han begått de  
egenartade övergrepp som beskrivs, skulle han då dels  
uppvisa en sådan tendens till omsorg om sonen, dels vilja  
få socialtjänstens uppmärksamhet på sina förehavanden 
och riskera att bli avslöjad genom någon utredning?  
Troligen skulle han varit väl medveten om vart en kontakt 
med socialtjänsten kunde leda utredningsmässigt 
och inte tagit någon kontakt.  
 
b) det saknas helt tidigare kopplingar till sexuellt intresse för 
barn eller pedofili vad gäller både flickor och pojkar  
för fadern i det befintliga materialet. 
 
c) fadern anklagas även för fysisk våldsamhet, dvs.  
anklagelserna kombineras (om det är sant är en annan 
fråga). Enligt psykiatrisk och rättspsykiatrisk forskning 
och expertis är kombinationen sällsynt. En av dem som  
uttalat sig i frågan är professorn emeritus i psykiatri Jan-Otto Ottosson i sin 
lärobok ”Psykiatri” (2001) för svenska läkarutbildningar.  
Beträffande sexuella övergrepp på barn konstaterar Ottosson: 
"De som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn har ofta en 
 omogen personlighet. De är inte lika kriminellt belastade som 
 våldtäktsmän och har sällan gjort sig skyldiga till våldsbrott. " 
Om fadern i detta fall är pedofil så framstår de våldsamheter han 
även anklagas för i materialet som osannolika. Om han är en  
aggressiv och våldsam person så framstår den pedofili han anklagas 
för som osannolik (det har upprepat hävdats att fadern bråkat i ett flertal 
sammanhang).  
Frågan är väl även om faderns personlighet är tillräckligt omogen, störd 
och lågaggressiv för att lämpa sig för pedofili?  
 
d) det är enligt tillgänglig forskning extremt sällsynt att fäder förgriper sig 
sexuellt på sina egna söner. 
Rice & Harris (2002) konstaterar i en forskningsgenomgång att 
"sons are extremely unlikely to be molested by fathers 
 even though extrafamilial molesters often target boys".  
(min understrykning)  
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e) psykiatriprofessorn emeritus Ottosson (2001) anger i sin lärobok 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" 
Detta uttalande gäller  visserligen far-dotter-övergrepp, men kan nog ge en tankeställare 
även beträffande faktorer kring far-son-övergrepp – troligen är graden av störning 
större i sådana fall. I detta fall går det inte att i det befintliga materialet konstatera 
någon av de faktorer som Ottosson nämner. Det finns däremot ett antal kontraindikationer 
kring fadern såsom ordnat boende med starkt socialt stöd från en ursprungsfamilj med som 
det verkar normala värderingar, innehav av arbete, frånvaro av psykisk störning, frånvaro av 
missbruk, frånvaro av personlighetsstörning, ingen låg begåvning hos sonen. Inga andra 
riskindikationer såsom kriminalitet, utslagning, ekonomisk och social kollaps går att finna. 
Det befintliga materialet tyder på ett väl fungerande tänkande.  
 
f) inte minst innehållet i det barnet påstås (inte rimligt säkerställt, märk väl!) ha sagt 
ter sig rätt underligt och osannolikt, men utredarna tiger om det. En möjlighet som 
ligger närmare tillhands än faktiska övergrepp är att det kan röra sig om artefakter (icke 
korrekta uttalanden som uppkommer genom felaktig metodik) 
av de känslor, de uttalanden, den utfrågning och de ledtrådar som barnet utsatts för inom 
ramen för rådande konfliktdynamik mellan föräldrarna och från okunniga utredare.   
 
g) det befintliga materialet i det icke rimligt säkerställda skick det är pekar på att vuxna har 
påverkat barnet i samband med uppkomsten av utsagor om övergrepp. Vuxnas påverkan 
är ofta ett stort och utbrett problem som det ofta finns indikationer på, när uppkomsten av 
utsagor av den här typen undersöks. Inte ens professionella vuxna inser att de håller på med 
påverkan och ibland närmast lägger orden i ett barns mun.  
 
h) fadern har på eget initiativ låtit professor Sven Svebak testa honom enligt 
forskningsbaserat förfarande med lögndetektormetodik. Enligt denna testning (bilaga 17), 
som utredarna inte nämner, så har han inte begått de övergrepp han anklagas för.  
Det här slaget av tester leder inte till helt säkra resultat, men utifrån den samlade 
forskningen står klart att detta slag av testning ligger på en tillförlitlighetsnivå  
långt över mänskliga, intuitiva bedömningar som ungefär ligger på slumpnivå 
vad gäller att bedöma om en person talar sanning eller ljuger.  
 
Resonemang av det här slaget med en stor mängd för utredarnas tes besvärande  
låga sannolikheter för att sexuella övergrepp inträffat intresserar inte utredarna, men  
resonemangen hör förvisso till en kritisk prövning av materialet innan bedömningar görs.  
 
Utredarna har underlåtit att kritiskt pröva sin egen tes både genom att underlåta att 
inhämta lämplig empiri och i mer generell kritisk prövning. Utredarna ignorerar 
väsentligen alternativa hypoteser och har inte utrett sådana på något nöjaktigt sätt.   
 
6. Psykologpapper m.m. hänvisade till i utredningen 
I bilaga 16 har jag funnit ett journalblad på två sidor från psykolog Anna Psykén, 
BUP, Större stad. Modern och barnet har den 27 mars akut besökt psykologen och som 
besöksorsak anges att barnet inte vill åka tillbaka till sin far.  
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Av journalbladet framgår hur modern sitter i sonens närvaro och berättar vad sonen skall ha 
sagt om sin fars beteende på nätterna. Det är av texten oklart om sonen berättat något vid 
besöket. Det sonen har anfört är i stora drag mycket underliga uppgifter om att fadern springer 
omkring med gevär på nätterna och låtsas skjuta och att han blir väckt av fadern. Det finns i 
uppgifterna från modern om vad barnet skall ha sagt ingen antydan om något i riktning mot 
sexuella övergrepp. Det kan alltså konstateras att sådana uppgifter utvecklas efter besöket 
den 27 mars. Det som berättats ”händer allt oftare de senaste månaderna”. Så långt verkar 
det alltså ha uppfattats som ett repeterat skeende utan ingrediensen sexuella övergrepp. 
Om inslag av detta förekommit och omtalats av barnet borde de varit så framträdande genom 
sin art och repetition att de  redovisats i moderns berättelse den 27 mars. Inte heller i samtalets 
enskilda del med psykologen uttalar modern några misstankar i den riktningen.  Journalbladet 
motbevisar påståenden i den sociala utredningen sid 40 om att ”Det är Lennart själv som 
berättat om övergreppen” (den 27 mars berättar modern helt eller delvis såvitt jag kan förstå 
texten med inledningen ”Berättar för sin mor att fadern…..”). Ännu viktigare är att 
journalbladet motbevisar utredningens påstående om att det är frågan om ”samma berättelse 
med små avvikelser” vid olika berättartillfällen. Att  de sexuella övergreppen inte finns med 
kan omöjligen anses vara en liten avvikelse. Misstanken/hypotesen ligger nära tillhands att 
den vuxna omgivningen haft förväntningar eller rentav ställt frågor i riktning mot sexuella 
övergrepp och påverkat Lennart att efter den 27 mars tillfoga sådana inslag i faderns nattliga 
beteende. Det skulle kunna ha börjat redan vid detta akutbesök utan att det uttalats eller 
förts in i journal. Att journalbladet inte använts i texten och bifogats utredningen tyder på 
bristande noggrannhet eller på den vanliga metodiken att undvika motsägande evidens. Även 
journalblad från BUP Socialstad visar att uppgifter om något som påstås vara sexuella 
övergrepp, ”pappa brukade ta på hans snopp” (pappor kan faktiskt ibland behöva göra det av 
hygieniska skäl, så uppgiften kan vara tämligen trivial i den form den har) 
redovisas efter en mardröm natten till den 31 mars. Det är den första uppgiften 
som i dokumenten hävdas ha någon anknytning till sexuella övergrepp, trots att det  
inte alls behöver röra sig om det.          
 
Jag har funnit tre papper från psykolog Britt Psykologson, Större stad Psykologbyrå, som  
anlitats av socialtjänsten efter att omedelbart omhändertagande genomförts. Alla papperen 
gäller Lennart. Det första papperet är en kort rapportering om det första samtalet med Lennart 
den 22 juni. Det refereras i detta med omväxlande referattext och citat vad Lennart skall ha 
sagt. Det framgår inte hur uppgifterna skulle ha rimligt säkerställts. Varken löpande 
anteckningar eller noteringar ur minnet efteråt är rimligt tillförlitliga på grund av bortfall,  
selektivitet, missuppfattningar, felaktiga tolkningar, minnesfel och falska tillägg. Omfattande 
belägg finns för otillförlitligheten hos samtalsminnen även vid mycket korta samtal, bl.a. har 
vi gjort stora mängder experiment vid Örebro universitet. Även experiment med omedelbar 
överföring av en kort berättelse mellan några få personer leder oftast till avsevärda 
förändringar, fel, felaktiga tillägg etc. snabbt uppkommer. Det mesta brukar falla bort och 
förändras mellan källan och den förste mottagaren (i detta fall är barnet källa och psykologen 
den förste mottagaren).  
Psykologen vet mycket väl att polisförhör ännu inte ägt rum och vilka dokumentationskrav 
(dvs. inspelning och dialogutskrifter) som gäller för barnförhör. Ändå ser inte psykologen till 
att skydda barnet genom att dokumentera genom inspelning och i detta fall även 
videoinspelning då Lennart gör saker under samtalet. Det finns i en jämförelse mellan  
rapporteringen av första samtalet och psykologutlåtandet 27 juni ett belysande exempel 
på hur nonchalant och slarvigt psykologen hanterar dokumentationen.  
 
 



 19

22 juni (utdrag ur utredningstext) 
Lennart tillfrågas efter denna berättelse om hans pappa sagt att han får berätta om det eller 
om han har sagt att han inte skall berätta. Lennart svarar att pappa har sagt: ”Berätta inte 
om det här”. 
Han tittar sedan förvånat upp på mig och säger: ”Men hur kunde du veta att pappa sagt att 
jag inte fick säga något?” Lennart uttalar den här frågan med genuin överraskning.  
 
Psykologen redovisar här först en förutsättande och ledande två-valsfråga, vid vilka barn  
i förhör nästan varje gång (så där 9 gånger av 10) brukar välja det sista alternativet, så även 
här (det mänskliga arbetsminnet har lättare att hålla kvar det sista alternativet i flervalsfrågor 
vid muntlig presentation). Sedan följer ett citat som Lennart påstår att pappa sagt. Därefter 
kommer en tolkning av Lennarts beteende, ett ytterligare citat av Lennart och till sist en 
tolkning till.  
 
Tolkningar är ofta felaktiga, då de utgår från den tolkandes uppfattningar. Det kan vara 
lämpligt att i text hålla isär observationer och tolkningar och inte ge det  felaktiga intrycket 
att tolkningarna skulle vara observationer (som för det mesta och väl genomförda bör vara 
avsevärt säkrare).  
 
Det är belysande att se hur samma uppgifter från den 22 juni återges i psykologutredningen 
fem dagar senare (strax under mitten på sid. 2).  
 
Jag frågar Lennart: ”Har pappa sagt något om att du får berätta eller inte?” Han svarar:  
”Jo det har han sagt. Du skall inte säga det till någon. Hur kunde du veta att han sagt 
det?” utropar Lennart.  
 
Det är uppenbart vid jämförelse att citaten av vad Lennart skall ha sagt uppvisar stora 
skillnader (därmed inte sagt att det skulle ha någon betydelse i just detta utredningsexempel). 
Det kan verka som psykologen sitter och tar saker ur minnet vid båda tillfällena (en 
gemensam källa i form av anteckning från den 22 juni borde lett till samma citat).  Det troliga 
är att inget av dem utgör en korrekt återgivning. I andra exempel skulle ett enda ord kunna 
vara avgörande för hur man skall bedöma något ett barn har sagt. Det kan finnas hur mycket 
fel som helst i psykologens papper rörande vad barnet och även psykologen sagt. Det är 
vanligt att utelämna de egna frågorna (t.ex. förutsättande, ledande, upprepade, 
argumenterande etc.) i referat. Saklighetskraven för rimligt säkerställande är inte uppfyllda 
utan en slarvig utredningssituation med ”noll koll” råder. Sociala utredningar är en allvarlig 
verksamhet och skall naturligtvis inte använda sig av icke rimligt säkerställt material. Det 
framgår inte i något av Psykologsons tre papper att uppgifterna skulle vara rimligt 
säkerställda. 
 
Det finns stora saklighetsproblem i Psykologsons sätt att utreda kring sexuella övergrepp. 
Psykologson arbetar inte logiskt genomtänkt utan med att klippa ihop material som hon i  
hög grad är med om att skapa själv i interaktion med barnet. Psykologson arbetar inte med 
alternativa hypoteser kring hur uppgifter uppkommit eller vad de betyder och inte heller 
med att söka falsifiera sin hypotes/övertygelse utan föredrar ensidigt bekräftelsesökande 
och pseudopsykologiska resonemang inom ramen för det ensidiga bekräftelsesökandet. 
Psykologson resonerar om symtom utan att prestera nödvändiga symtomutredningar.  
Symtom kan inte hävdas bero på sexuella övergrepp när inte symtomutredningar  
genomförts och när inte alternativa tänkbara orsaker eliminerats genom utredningsarbete.  
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En mycket besvärande omständighet vad gäller frågan om saklighet och opartiskhet är att 
Psykologson talar med modern, men inte med fadern enligt redovisningen i det tredje 
papperet den 10 juli. Fadern får inte heller systematiskt replikera på uppgifter som berör 
honom, dvs. Psykologson agerar partiskt. 
 
Socialtjänstens utredningsfrågor till Psykologson är angripliga. Den första frågan lyder: 
”Uttalanden eller tecken på misstänkta sexuella övergrepp eller annat skadligt  
bemötande av Lennart.”  
Det finns ingen logiskt kompletterande frågeställning om tecken som talar emot 
sexuella övergrepp och skadligt bemötande. Socialtjänsten har inte begripit logiken vid 
hypotesprövning, att även falsifiering måste eftersträvas. Det finns heller ingen frågeställning 
om att utreda hur uttalanden och tecken uppkommit (analyser av utsageutveckling 
respektive symtomutveckling). Det kan vara mycket svårt att göra en korrekt 
tolkning av ett uttalande eller tecken om inte dess uppkomst noga klarläggs. Psykologson 
har naturligtvis ett professionellt ansvar när det gäller att diskutera lämpligheten 
i frågeställningarnas formulering med uppdragsgivaren. Detta har hon inte tagit här.  
 
Den fjärde frågeställningen antyder faderns mothypotes om att modern manipulerar,  
men det finns många andra tänkbara alternativa hypoteser som inte nämns i socialtjänstens 
beställning. Kunde man inte tänka sig fler?  
 
Det finns även anledning ställa sig kritisk till den sammanblandning av utredningsmetodik 
och behandlingsmetodik som inte bara Psykologson utan även barn- och 
ungdomspsykoterapeuten Kristina Terapeutson står för (i ett vittnesmål den 1 juni 2006 i  
länsrätten i Större stad – inspelad CD). Där framkommer att Terapeutsons anmälan baseras 
mycket på dels ett trivialt ja-svar utan medföljande precisering och på en trivial ledande fråga 
(ung. enligt hennes minne ”Är det så att pappa brukar röra din snopp?” – basfrekvenserna i 
populationen är höga för en del intima beröringar mellan just familjemedlemmar) och dels 
tolkningar av barnets sandlådelek. Det förtjänar att påpekas att användning av projektiv 
metodik i samband med utredning av sexuella övergrepp saknar stöd inom forskarsamhället 
(Terapeutson kunde på fråga inte det minsta ge någon vetenskaplig grund till sin metodik) och 
jag har inte kunnat finna sådan i internationell facklitteratur kring utredning av sexuella 
övergrepp. Vid t.ex. världskonferensen i psykologi i Stockholm år 2000 hölls en workshop 
om utredning av sexuella övergrepp, där jag med anledning av det frekventa missbruket av 
projektiv metodik av svenska psykologer ställde frågan om användning av projektiv metodik 
till professorerna Lamb och Sternberg, som producerat mycket forskning och läroböcker kring 
utredning av sexuella övergrepp. Svaret var klart avvisande. Metoden med anatomiska dockor 
som förekommit även i Sverige, är den som undersökts mest, men utan att det gått att visa att 
den är användbar för differentialdiagnostik (dvs. åtskiljande av äkta och icke-äkta fall; i 
samtliga svenska fall jag sett den användas på videobanden har den använts suggererande och 
felaktigt). Även svenska professorer i barnpsykiatri som Gillberg och Svedin är kritiska till 
projektiv metodik (se t.ex. Gillberg & Hellgrens stora lärobok i Barn- och ungdomspsykiatri). 
Att varken Psykologson eller Terapeutson verkar inse problem med förutsättande och ledande 
frågor och påverkande situationer gentemot barn vid utredning utgör en ytterligare varning för 
projektiv metodik för utredningssyften.  
Terapeuter som använder sådana metoder verkar sakna insikt i felkälleproblem – den  
vetenskapliga träningen är otillräcklig. En stor mängd olika faktorer tidigare i livet och 
i den aktuella miljön och situationen kan påverka hur barn och vuxna hanterar projektiva 
material.  
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Barn kan utsättas för långtgående påverkan med sådana metoder, t.ex. genom terapeutens 
påverkande frågor och förväntningar. En helt annan sak är om sandlådemetodik etc. fungerar i 
behandlingssammanhang – det kan kanske finnas sådana fall eller situationer. Vid behandling 
är syftet att påverka, men det är inte syftet vid utredning, varför sammanblandning blir 
problematisk.  
 
Det hänvisas i den sociala utredningen till begärt psykologutlåtande angående modern 
och ett sådant finns daterat den 18 juli och undertecknat av psykologen Cecilia von Psykolog. 
Utlåtandet av typen klippkollage omfattar 2,5 sidor och saknar helt frågeställningar och 
baseras på endast två sammanträffanden och ett samtal med kontaktperson till modern som 
redovisas på två rader (!). Det redovisas inte hur länge respektive möte med psykologen varat, 
men en betydande del av tiden kan ha gått åt till testningarna. Som jämförelse kan nämnas att 
Utlänningsnämnden i Sverige enligt protokollerat beslut sedan många år inte accepterat intyg 
och utlåtanden om personer som baseras på färre än tre sammanträffanden.  
Underlaget för utlåtandet ter sig tunt. Mycket anmärkningsvärt är att en stor del av texten 
i utlåtandet handlar om moderns uttalanden om barnets far och utan att denne givits möjlighet 
till systematisk replikering, vilket är både sakligt och etiskt icke godtagbart. Det var rimligen 
modern som skulle bedömas, inte fadern. Det anges inte heller att modern själv skulle ha fått 
bestyrka sina lämnade uppgifter. Det är självfallet elementärt att den som är föremål för ett 
utlåtande skall få i lugn och ro läsa igenom detta och få möjlighet att korrigera, förtydliga etc. 
Ett annat anmärkningsvärt inslag i utlåtandet är att psykologen skriver om den bedömdes 
fysiska utseende, till och med hårfärg, ögonfärg och tändernas utseende beskrivs och 
beskrivningen upprepas till och med i den omfattande sammanfattningen – varför? Jag 
behöver knappast nämna vilka obehagliga ideologiska associationer som sådana 
ovidkommande beskrivningar kan ge upphov till. Om det finns lite att skriva om så behöver 
inte en utredare fylla på med ovidkommande text. Har man inte styrande frågeställningar för 
en utredning kan resultatet lätt bli ett logiskt förvirrat klippkollage, som i detta fall en 
uppvisning i hur ett psykologutlåtande inte bör se ut. Även psykologen har här ett ansvar för 
att styrande frågeställningar inte tagits fram i samråd med uppdragsgivaren.  Vad ville 
utredarna veta? Vilka frågor ville utredarna ha svar på?  
 
Frågan förtjänar att ställas hur Socialstad kommun upphandlar sina psykologtjänster? 
Jag syftar då på anlitandet av både Psykologson och von Psykolog. Det finns avsevärt mer  
kompetenta psykologer, men de kanske inte låter sig styras lika lätt. Ingen av de här 
två tycks ha haft några skrupler när det gäller att partiskt skriva ner negativa uttalanden om  
pappan utan att denne ens givits möjlighet till replik. Det finns utöver saklighet något som  
brukar kallas ”etik” – att utan vidare kontroll (systematisk replikering) med den omtalade 
skriva in negativa uttalanden om tredje person (motparten i en konflikt) skall inte förekomma.  
  
Det finns inget hinder för socialtjänsten att underkänna en beställd psykologutredning och inte  
använda sig av den på grund av dess undermålighet. Att tillföra utredningen detta slag av 
material, som kan verka ge stöd åt utredarnas monsterhypotes, är sakligt och etiskt förkastligt.  
 
Sammanfattande bedömning av den sociala utredningen som helhet 
Omfattande och grava brister i utredandets logik och etik,  

- särskilt beträffande skev sökning och skevt urval av uppgifter 
-  samt beträffande säkerställande av uppgifter  
- samt i underlåtenhet att klargöra uppkomst av utsagor  
- och i att formulera och pröva alternativa hypoteser,  

gör att den sociala utredningen bör förkastas.  
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Barn skyddas inte genom osaklighet. Det kan hävdas att det uppvisade sättet att utreda 
riskerar att skada barnet.  
 
Det finns anledning att åter erinra om kraven på saklighet och opartiskhet i svensk grundlag. 
Utredningen är i relation till elementära saklighetskrav att bedöma som klart förfalskad.   
Utredningsmaterialet är inte heller etiskt godtagbart, något som gäller både 
barnavårdsutredning och förekommande psykologpapper.  
 
Efterskrift 2010 
När pojken så småningom blir polisförhörd uppvisar förhörsledaren sedvanlig tendens i linje 
med anmälningshypotesen. Pojken meddelar dock att han hittat på uppgifterna om sexuella 
övergrepp från fadern. Återtagandet får även stöd av att uppgifterna tillkommit under 
föräldrakonflikt och vid upprepad påverkan samt av att uppgifterna tedde sig mycket 
underliga till sitt innehåll. Åtal mot fadern blir inte aktuellt.  
 
En tänkvärd artikel att läsa i anslutning till detta fall är Trankell (1956), där uttalanden om 
sexuella övergrepp av en liten pojke vid närmare undersökning verkar handla om att något 
helt annat skett.  
 
Med anledning av införande och spridning av den av socialstyrelsen förespråkade s.k. BBIC-
metodiken (Barns Behov i Centrum; se t.ex. kritisk granskning av Hedlund & Lovén, 2008) 
vid utredande i barnavårdsärenden, så finns anledning kritiskt fråga sig hur BBIC:s 
rubriker/checklistor skulle kunna leda till en saklig utredning av konflikt och anklagelser och 
alternativa tolkningshypoteser om innehållet i ett sådant här fall.  Utredare som arbetar 
påverkande får lätt felaktiga utsagor från barn. Dessa utsagor kan föras in under lämpliga 
rubriker i BBIC. Skeva urval av uppgifter kan också laddas in under rubrikerna i BBIC. 
Energin bör i stället satsas på att genom sakligt hållbar metodik få rimligt säkerställda svar på 
logiskt styrande frågeställningar.  
 
Tankefel: en summering 
De granskade materialen innehåller ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; 
Reisberg, 2007) eller antydningar till sådana, vilka jag här söker summariskt specificera i 
denna version 2010. Bakom metodfel finns ofta tankefel. De tankefel som summariskt listas 
nedan kan överlappa eller ibland avse samma fenomen. Genom att förse yttranden med 
tankefelslistor försöker jag göra det tydligare hur det går snett i utredningsarbete. Tankefel i 
ett stort antal granskade fall kommer även att sammanställas.  
 
- alternativa hypoteser formuleras inte och/eller ignoreras utredningsmetodiskt 
 
- barnperspektivfel på så sätt att ett barn påverkas att göra uttalanden som utredaren förväntar 
sig eller vill ha. Det blir då inte barnets äkta perspektiv utan barnets försök att tillgodose 
utredarens perspektiv som framkommer.  
 
- cirkulär ”logik” tillämpas på så sätt att utredarna kommer fram till stöd för det som de från 
början föreställde sig gällde. Flera tankefel används därvid för att ge stöd åt den cirkulära 
logiken, t.ex. ensidigt urval, ensidigt bekräftelsesökande, undvikande av motevidens, 
undvikande av alternativa hypoteser, evidensfabrikation m. fl.  
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- doktrinen om nollpåverkan, dvs. professionella inser inte eller vill inte inse att barnet blir 
påverkat av innehållet i ett eller flera suggererande samtal 
 
- dokumentationsfel, dvs. mycket viktig information, och dessutom mycket viktigt exakt vad 
som frågas och sägs, har inte dokumenterats, vilket starkt minskar möjligheterna att reda ut 
vad som hänt eller pågår. Dokumentationsfel innebär även att den som fört samtal med ett 
barn kan missuppfatta, minnas fel, fabulera eller göra falska tillägg kring vad som sagts 
omedvetet eller medvetet. Den påverkan som kan ligga i utredarens frågor och svar döljs.  
 
- dualistiskt tänkande (t.ex.  modern = vit, fadern = svart; två monsterhypoteser, där utredarna 
satsar på den ena, dvs. att fadern är ett monster som gör underliga saker med sin son på 
nätterna. Utredarna undviker att utreda den andra av fadern framförda monsterhypotesen att 
modern manipulerar sonen till de uttalanden han gör. ) 
 
- enkelspårig fixering, t.ex. bita sig smalt fast vid en enda möjlighet eller hypotes och enbart 
söka information (ofta dessutom mest eller enbart bekräftande) om denna 
 
- ensidigt bekräftelsesökande (gällande fadern = svart). Den välkände psykologiske 
teoretikern Maslow talade både om ”fruktan för kunskap” och om ”pseudodumhet”, 
dvs. att människor ibland inte vill veta, inte vill ta reda på saker. Här underlåter utredare att ta 
fram sådant som talar till faderns fördel och sådant som talar till moderns nackdel, dvs. en 
självklar allsidighet sätts ur spel. Kan detta ske omedvetet? Kanske finns anledning tala om 
organisationspsykos med bristande insikt i att verklighetsrelaterande inte fungerar godtagbart. 
Psykoser på individnivå utmärks just av bristande insikt i hur dåligt verklighetsrelaterandet är.   
 
- etikfel, t.ex. slarvig hantering av information, bristande noggrannhet när mycket står på spel, 
att skriva skit om personer utan att låta dem få möjlighet till systematisk replikering, att sprida 
icke replikerad skit om människor, att utreda partiskt, att förfalska utredningen genom att 
använda skevt urval av uppgifter och genom att undvika att pröva alternativa hypoteser osv.  
 
- falsifieringsfel på så sätt att utredarna inte söker falsifiera/fälla sin favoriserade hypotes 
genom att söka efter och uppmärksamma motevidens 
 
- frågeställningsfel på så sätt att logiskt styrande frågeställningar saknas 
 
- generaliseringsfel, dvs. generaliserande påståenden om t.ex. personer över mängder av 
situationer som källan eller utredaren aldrig iakttagit 
 
- klippkollagefel, dvs. ett logiskt förvirrat klippkollage av påståenden/uppgifter utan styrande 
frågeställningar och rimlig logik i metodiken presenteras. En utredning skall ha en rimlig 
logisk struktur, t.ex. kunskapsbehov – styrande frågeställning – till frågeställningen anpassat 
arbetssätt – analys med logiska krav – besvarande av frågeställning – bedömning som är 
sakligt grundad. 
 
- kompetensöverskridande, dvs. socialsekreterare, kuratorer och psykologer saknar kompetens 
att utreda hypoteser om sexuella övergrepp. Så som vårt samhälle är organiserat är det 
dessutom ordnat så att utredning av påståenden om sexuella övergrepp är en uppgift för polis 
och åklagare.  
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- kvantitetsfel, dvs. tron att en större kvantitet uppgifter har mer sakligt värde än en mindre 
kvantitet. Denna föreställning verkar utgå från ett felaktigt antagande att alla uppgifter är 
relevanta, allsidigt valda, tillräckligt preciserade och korrekta. Om uppgifterna är av dålig 
kvalitet (och kanske dessutom högre procent fel vid många uppgifter p g a slarv, mindre 
kontroll etc) så ökar mängden felaktiga uppgifter med uppgiftsmängden. Högre kvantitet 
uppgifter kan enligt forskning försämra beslutsprocesser och leda till sämre beslut även om 
alla uppgifter skulle vara korrekta. Den kognitiva belastningen och svårigheter att hantera 
information ökar vid fler uppgifter. Det är centrala och avgörande uppgifter som bör 
fokuseras och säkerställas.   
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter som skall källkritiskt förkastas blir accepterade och 
vidareförmedlas 
 
- metakognitiva tankefel, t.ex. att utredare underlåter att granska och reflektera över det egna 
tänkandet, att utredare överskattar sin förmåga att minnas och korrekt notera samtal, att 
utredare tror sig tänka rätt när de lägger fram en utredning med grova tankefel som skevt 
urval och undvikande av uppenbara alternativa hypoteser.  
 
- metaminnestankefel, t.ex. tankefelet hos utredaren själv eller andra att utredaren minns exakt 
vad som sagts (tankefel om hur minnet fungerar). Detta tankefel har vederlagts i mängder av 
experiment med samtalsminne.  
 
- noggrannhetsfel, t.ex. är dokumentationen av vad utredaren och barnet sagt mycket löslig 
och summarisk och troligen felbemängd. Samma gäller Psykologsons referat. Att noggrannhet 
vad gäller att ta fram tänkbara hypoteser eller att hitta viktig avgörande information inte 
förekommer är uppenbart.  
 
- observationer och tolkningar sammanblandas. De skall så långt möjligt hållas isär och det 
skall vara tydligt att en tolkning är en tolkning och det skall även vara tydligt i texten att det 
kan finnas andra tolkningar och att dessa inte eliminerats.  
 
- omvändning av sannolikhet är ett tankefel. Om, givet att sexuella övergrepp inträffat, 
sannolikheten för ångest hos ett barn är säg 20%, så kan det därför inte hävdas att givet ångest 
så är sannolikheten för att sexuella övergrepp inträffat 20%. Eftersom en stor mängd 
omständigheter kan ge upphov till ångest och det faktum att ångest förekommer i mängder av 
kliniska sammanhang så kan misstänkas att den senare procentsiffran är mycket lägre, t.ex. 
0,2% (siffrorna är fiktiva).  
 
- partiskhetsfel, dvs. utredningen läggs upp och resonemang förs till nackdel för den ena 
föräldern och sådant som talar till den anklagade förälderns förmån förtigs. Den andra 
föräldern granskas inte närmare.  
 
- prioriteringsfel beträffande information till utredningen på så sätt att mycken perifer och 
historisk information har tillförts utredningens text, medan klargörande kring de centrala 
utsagorna rörande sexuella övergrepp prioriterats lägre 
 
- projektiv metodik används – detta utgör ett tankefel då vetenskaplig underbyggnad saknas. 
Det är, märk väl, användaren som har bevisbördan. Mängder av faktorer kan påverka avgivna 
svar etc. vid projektiv metodik.  
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- relevansfel, t.ex. införsel av perifera och historiska uppgifter i utredningen. Exempelvis att 
personer sagt elaka saker för länge sedan.  
 
- sammanblandning av det enskilda fallet med teori (i införda litteraturhänvisningar, referat 
och citat).  
Teori och forskningsresultat kan inte säga något om ett enskilt fall som ofta avviker från en 
generell teori. Dessutom är teorier och forskningsresultat ofta mer eller mindre felaktiga och 
rör sig på gruppnivå. Exempelvis kan ett undersökningsresultat att medellängden i en grupp 
är 172,5 cm inte generaliseras till en enskild medlem i gruppen. En utredare måste ta reda på 
hur det förhåller sig i det enskilda fallet.  
 
- samtalstankefel på så sätt att samtalen dels inte dokumenteras godtagbart genom inspelning 
(tankefel: noggrann dokumentation inte viktig) och dels genom att samtalen förts smalspårigt 
(tankefel: alternativa uppkomstmöjligheter behöver inte införskaffas information om) och dels 
genomförts påverkande (tankefel: förstår inte att påverkan sker; doktrinen om nollpåverkan 
antas gälla) 
 
- skev sökning efter information, t.ex söks i barnsamtalen information kring fadern och barnet 
men inte kring modern och barnet och kring barnets boende hos modern. Om då problemet 
ligger där i form av t.ex. påverkan till uttalanden så upptäcks inte det.  
 
-skevt urval av information, dvs. partiskhet gäller 
 
- ”skräp in – skräp ut” – felet, dvs. om skräpuppgifter (t.ex. obestyrkta, icke replikerade, icke 
kontrollerade, icke källkritiskt prövade i övrigt) matas in i en utredning och används så blir 
resultatet med hög sannolikhet skräp 
 
- symtomutredningsfel, dvs. att inte noga längs en tidsaxel och genom letande efter 
inverkande faktorer och händelser/förhållanden söka klarlägga ett symtoms utveckling och 
vilka faktorer som kan tänkas påverka eller tidigare ha påverkat det.  
 
- säkerställandefel, dvs. det förekommer uppgifter där sammandragen inte är bestyrkta av 
uppgiftslämnare och där berörda personer som är föremål för utredning inte erbjudits att 
systematiskt replikera på uppgifter som berör dem eller som de har kännedom om 
 
- tidslinjefel på så sätt att det som sker inte läggs in på en tidslinje och att inte reflektion sker 
över de tidsmässiga sammanhangen och vad det är för processer som pågår 
 
- tolkningsfel på så sätt att tolkningar utan vetenskaplig grund görs vid projektiv metodik eller 
i andra sammanhang. Vid tolkningsarbete skall tänkbara tolkningar/tolkningshypoteser listas 
upp och prövas mot befintliga, rimligt säkerställda uppgifter. De tolkningar som inte är 
förenliga med uppgifterna skall elimineras. Ytterligare uppgifter kan behöva införskaffas.  
 
- utredning och behandling sammanblandas i metodiken – de har helt olika syften (att ta reda 
på hur det förhåller sig respektive att förändra). En metod kan fungera för det ena syftet men 
inte för det andra och t.ex. suggestiva behandlingsmetoder kan leda till att uttalanden 
uppkommer (resultat av påverkan) som inte ger en korrekt bild av vad som är fallet eller av 
något som hänt. Vid utredning skall en utredare i regel söka minimera påverkan (= felkälla).  
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- utsageanalytiska tankefel på så sätt att utredaren inte söker noga klarlägga 
uppkomstbetingelser och utvecklingen av de centrala, påstådda utsagorna om sexuella 
övergrepp och i relation till vad som sker runt barnet. 
 
-urvalsfel på så sätt att principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter till 
utredningen inte öppet redovisas. Att urvalet är manipulerat till faderns nackdel och till          
moderns fördel är uppenbart av textinnehållet.  
 
- övertygelsefel, dvs. förekomst av en övertygelse hos utredare påverkar alla moment i 
utredningsprocessen, t.ex. urval av material, förväntningar, val av ställda frågor, hur frågorna 
formuleras, om alternativa hypoteser ges en chans eller inte osv. 
 
-övertalningsfel, dvs. att en s.k. utredning (snarare klippkollage) utformas som 
övertalningsdokument enligt propagandans grundprinciper med skevt urval, vaghet, 
upprepning, evidensfabrikation, bristande logik etc.  
 
Det förekommer säkerligen fler tankefel i materialet.  
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