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Sammanfattning. Ett BUP-utlåtande som innehåller metod- och tankefel 
granskas. Utlåtandet tillhör ett fall med mångårig konfliktbakgrund mellan 
modern och fadern och där utredande instanser verkar ha uppvisat sin förmåga 
att förvärra konflikten och försvåra relationen mellan en far och dennes dotter. I 
denna version 2010 summeras tankefel i BUP-utlåtandet, som uppvisar missbruk 
av psykologi och psykisk  barnmisshandel.   
  
Bakgrund 
Av Lars Johansson har jag 2006-02-22 fått i uppdrag att genomföra en kritisk-
vetenskaplig granskning av utlåtande rörande dottern Cecilia Johansson, född 
1993. Granskningen inriktas mot utredningsmetodik, tillförlitlighet och 
tolkningsmöjligheter kring materialet. Yttrandet syftar inte till något 
ställningstagande i sakfrågan om umgänge från min sida utan kan betraktas som 
ett bidrag till ärendets hantering och i synnerhet så att barnet Cecilia Johansson 
kan komma fram till en för henne mer tillfredsställande livssituation. Yttrandet 
är avsett för användning i rättsliga sammanhang och i sammanhang i övrigt som 
uppdragsgivaren finner lämpligt. Jag har aldrig haft någon  icke-yrkesmässig 
kontakt eller relation med vare sig föräldrarna eller barnet.  
 
Jag har tidigare yrkesmässigt haft befattning med ärendet och min tidigaste 
kontakt var fyra dokumenterade samtal med Cecilia Johansson (2000-11-03, 
2000-12-04, 2001-10-23, 2002-06-27) och senare ett antal 
dokumentgranskningar.  
 
I ett tidigare yttrande 2005-04-25 över polisförhör med Cecilia Johansson 
förtecknas tidigare material från min sida i fallet och underlagsmaterial 
redovisas i respektive yttrande. Detta yttrande är enligt min bedömning det 
viktigaste av de tidigare yttrandena från min sida. Även yttrande 2004-10-07 
över anmälan och skolkurators minnesanteckningar av samtal med Cecilia 
Johansson kan anses viktigt och belysande. Båda dessa yttranden klargör till 
någon del de föregående påverkansprocesserna kring Cecilia Johansson, även 
om mycket sannolikt inte syns i dokumenten. Såvitt jag kan förstå har BUP-
utredarna inte haft tillgång till vare sig dessa dokument eller till 
underlagsmaterialet för dessa. Det enda externa dokument som nämns i BUP-
utlåtandet är domstolens begäran om barnpsykiatrisk utredning.     
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Material 
I samband med detta uppdrag har jag av uppdragsgivaren fått tillgång till 
följande material. 
- Utlåtande från BUP, Socialstad sjukhus, 2006-02-15 
- Journalkopia från 2005-09-23, bifogad utlåtande. 
- Kopia av email från handläggare H, Socialstad kommun, till Lars Johansson 
2005-10-17 
- Utdrag på 2 sidor ur utredning till socialnämnden i Socialstad, 2005-11-06 
- Underrättelse om åklagarbeslut 2005-04-27, ärendenummer XXXXXXXXX.  
 
Den sakkunniges metod 
I detta fall granskar jag på kritisk-vetenskapliga grunder det mig tillställda 
materialet, men under något hänsynstagande till det tidigare material jag fått 
tillgång till och de tidigare granskningar jag utfört. Inga samtal har genomförts 
och påförts eller vägts in i yttrandet. Resultatet av min genomgång av yttrandet 
redovisas i form av ett antal anmärkningar och med något lite diskussion. Det är 
självfallet så att de begränsningar som finns i utredningsmaterialet, t.ex. vad 
gäller metodiska begränsningar, allsidighet och tillförlitlighet, får verkningar 
även för mitt yttrande. Därtill kommer alltid risken för egen felbarhet. Som bör 
framgå har en del av det jag skriver en diskuterande karaktär.  
 
Anmärkningar 
Fokuserat dokument är BUP-utlåtandet 2006-02-15. 
 
1. Det anges allmänt att det skall röra sig om en ”barnpsykiatrisk utredning 
gällande Cecilia Johansson”. Det saknas styrande frågeställningar (som med 
lämplig metodik skall besvaras) i utlåtandet och det har närmast karaktären av 
ett okritiskt klippkollage av material från flera källor och där det på slutet görs 
bedömningar som inte har saklig grund i redovisad metodik och redovisat 
material.  
 
2. Det föreligger här en sammanblandning av behandling och utredning, 
åtminstone vad gäller kuratorns insats. Och denna insats påbörjas långt tidigare 
än de båda andra utredarnas insatser. Det som Cecilia Johansson säger till de 
båda senare utredarna kan därför vara påverkat av kuratorns påstådda 
”stödjande samtalsbehandling”.  
 
Vid utredning är syftet att ta reda på vad som hänt eller hur det förhåller sig eller 
vad som bör göras. Vid behandling är syftet förändring till det bättre och frågan 
huruvida förekommande uttalanden/uppgifter är korrekta eller inte av 
underordnad eller ingen betydelse. Vid utredning skall påverkan undvikas vad 
gäller sakuppgifter, medan behandling med nödvändighet innebär påverkan som 
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bör leda till positiv förändring (men inte alltid gör det; ibland inträffar 
försämring till följd av behandling och sådana uppgifter kan då komma att 
presenteras som utredningsuppgifter och med antydningar om annan orsak; 
ibland kan uppgifter uppkomma i behandling som följd av förutsättande, 
ledande, upprepade, argumenterande etc frågor och särskilt som behandlare inte 
brukar vara särskilt medvetna om sådana påverkansproblem). 
 
Tidsföljden är den att samtalsbehandlingen påbörjas 2005-02-28 (datum saknas i 
övrigt). Den redovisade psykiatriska bedömningen av läkare gjordes 2005-09-
22. Den utredande psykologen  träffar Cecilia Johansson vid fyra tillfällen från 
november 2005 (datum saknas). Behandling föregår alltså i stor utsträckning 
utredande samtal och kan ha påverkat uppgifterna.   
 
3. På sidan 1 i utlåtandet redovisas som det verkar kuratorns egen tolkning och 
sammandrag av vad den påstått ”stödjande samtalsbehandlingen” innehållit. 
Det framgår inte att texten på något sätt skulle vara bestyrkt eller kontrollerad av 
Cecilia Johansson själv. I texten framställs det innehåll som förekommit i 
samtalsbehandlingen som negativt. Det talas t.ex. om ”kartläggande frågor om  
rädslors innehåll”, ”bearbeta störande minnen”, ”att kunna minnas” etc. Jag 
ställer mig mycket frågande till att det här skulle vara frågan om en ”stödjande” 
behandling utan det verkar snarare som en beskrivning av en icke 
evidensbaserad psykodynamisk behandling som löper risk att försämra snarare 
än förbättra. Tyvärr är risker och försämringseffekter i samband med 
psykodynamisk metodik, t.ex. ångestökning, något som kunnat konstateras inom 
den internationella forskningen. Det är väl känt att negativt ältande kan 
vidmakthålla eller försämra symtombilder. Att döma av innehållsbeskrivningen i 
utlåtandet förefaller inriktningen snarare ha varit att försämra relationen till 
fadern än att förbättra den. Detta är något som skall ha pågått sedan 2005-02-08, 
dvs. i ett års tid och med en frekvens av en gång per 2-3 veckor. Jag ställer mig 
utifrån innehållsbeskrivningen mycket frågande till denna form av behandling, 
som knappast befrämjar en kontakt mellan barnet och fadern.  
 
4. Det finns av referaten att döma anmärkningsvärda inslag även i de redovisade 
läkar- och psykologsamtalen. Exempelvis förs på andra sidan i journalbladet en 
negativ diskussion kring pappa och flickan pressas att svara på vad som är ”det 
värsta” som skulle kunna hända och därefter på om det finns ”något värre som 
hon är rädd skulle kunna hända” (en idé om kidnappning framförs av flickan). 
Ännu fler negativa aspekter kring pappan berörs.  
               
 Efter detta frågar läkaren om hon kan tänka sig träffa sin pappa och om hon 
längtar efter sin pappa och får nej-svar. Först därefter (enligt följden i 
journalbladet) frågar läkaren om hon haft roligt med pappa också och det svarar 
flickan ja på! Av beskrivningen att döma är den praktiska psykologin här dålig. 
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Att fylla ett barns medvetande med negativitet kring pappa och strax därefter 
fråga om barnet vill träffa pappan är ingen lämplig väg till framgång.  
 
Även psykologen arbetar av referaten att döma med att befästa rädslan för 
fadern. Exempelvis får flickan skatta sin rädsla för fadern på en 
känslotermometer och får ”frågor beträffande eventuella upplevelser av 
kränkningar, övergrepp eller trauma kopplat till någon person eller situation”. 
Psykologen lyckas här pressa flickan till en i ärendet helt ny uppgift om att ”han 
har tvingat henne att ta på hans penis”. Denna uppgift har inte tidigare 
förekommit i materialet, trots den upprepade press efter mer uppgifter som 
förekommit från skolkurator, socialsekreterare, förhörsledare och förmodligen 
(av sättet att driva den påstådda behandlingen att döma) även BUP-kuratorn. 
Som framgick mycket tydligt av polisförhöret (som utredarna inte läst och 
funderat igenom) ville flickan dels tala om konfliktteman snarare än övergrepp 
och dels kunde hon inte konkretisera och precisera de vaga uppgifter om 
övergrepp som ursprungligen föreslagits av skolkurator, socialsekreterare och 
förhörsledaren själv (för mer utförlighet se mitt sakkunnigyttrande över 
polisförhöret 2005-04-25). Det kan tilläggas att flickan tidigare av skolkurator, 
socialsekreterare och förhörsledare utsatts för omfattande ledtrådar och inlärning 
i fråga om övergrepp.  
 
Enligt underrättelse om åklagarbeslut 2005-04-27 lade åklagaren ned 
förundersökningen rörande såväl misstanke om misshandel som misstanke om 
sexuellt ofredande. Även beträffande misstanke om barnpornografibrott som 
någon falskeligen anklagat fadern för skedde 2005-04-18 en nedläggning efter 
att faderns datorer undersökts. Falskanmälan utgör symtom på det psykologiska  
och sociala påverkansfältet kring Cecilia Johansson.  
Att Cecilia Johansson upprepat varit utsatt för påverkan framgår av handlingarna 
i fallet och har mer preciserat påtalats i mina tidigare yttranden. BUP:s 
behandlare och utredare verkar av texten i utlåtandet att döma ha fortsatt att 
påverka Cecilia Johansson i negativ riktning vad gäller hennes far.  
 
Det är faktiskt så att barn kan må dåligt av att påverkas att felaktigt tala illa om 
sin förälder och även bli rädda för den de talat illa om. Och det är knappast en 
framkomlig väg att lösa umgängesfrågan.  
 
5. En mycket anmärkningsvärd utredningsmetodisk brist av sådan art att den 
leder till att hela utlåtandet bör avföras från saklighetens domän är att inga 
kontakter förekommit med fadern. Utredarna har inte redovisat några som helst 
kontakter eller sammanträffanden med fadern. Däremot framgår av texten att 
man haft samtal med modern och några uppgifter i texten på sid. 2 härrör 
källangivet från modern. En ovedersäglig partiskhet föreligger därmed på så sätt 
att utredarna haft kontakt med och vägt in den ena förälderns uppgifter, men inte 
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den andras. Ett sådant förfarande kan aldrig accepteras ur saklighetens 
synvinkel.  
 
Fadern har inte fått framföra sina uppgifter och uppfattningar och inte fått med 
några som helst repliker i det så kallade utlåtandet på de negativa påståenden 
som där förekommer om honom. Det är även så att fadern skulle kunna ha haft 
helt andra perspektiv och tolkningar kring materialet än de som utredarna har. 
Skall materialet uppfylla rimligt ställda saklighetskrav och skall det kunna ge ett 
sakligt underlag till bedömningsavsnittet så måste fadern ges möjlighet framföra 
sin syn och ges möjlighet att systematiskt ge replik på de påståenden som berör 
honom och även påståenden om barnet (han är dock far med ingående 
kännedom).  
 
Det är för mig fullständigt obegripligt hur man till en domstol kan ta sig för att 
inge ett utlåtande med ”Bedömning”, där man underlåtit att ta kontakt med den 
ena föräldern. Saknar BUP helt utredningsmetodisk väckarklocka? Även 
nybörjarstudenter i psykologi på universitet brukar baxna när de får beskrivet 
eller ser material med sådana saklighetsbrister, som ju inte är särskilt ovanliga 
när det gäller BUP-utlåtanden.  
 
Mycket värdefullt för att lösa fallet positivt hade varit om BUP-utredarna genom 
praktisk psykologi kunnat förhandla fram försök till sammanträffanden under 
för barnet trygg form med fadern. Jag anser att den samlade kompetens som de 
tre utredarna borde besitta skulle kunnat åstadkomma detta i stället för att 
ägna energi åt det något redovisade negativa ältandet om fadern med flickan.  
 
6. En annan mycket grundläggande brist är att symtomutredning inte gjorts för 
centrala påstådda symtom. Vid en symtomutredning så utreds ett symtom 
systematiskt med avseende på uppkomst och utveckling. Exempelvis så söker 
man klargöra faktorer som kan ha gett upphov till symtomet, i vilka situationer 
det förekommer respektive inte förekommer, vilka faktorer som påverkar 
intensiteten och frekvensen, tidsmässiga förhållanden kring symtomet och andra 
händelser, prövning av alternativa hypoteser kring uppkomstfaktorer och 
vidmakthållande faktorer. Ett för umgängesfrågan centralt symtom är den 
påstådda rädslan för fadern. När och hur uppkom den och hur har den utvecklats 
och vidmakthållits, t.ex. genom hjälpare som bidragit till att befästa den? 
Exempelvis kan en sådan rädsla uppkomma genom att ett barn av omgivningen 
förmåtts att ljuga om sin far och därför tror att fadern är arg. Hjälpare kan sedan 
se till att vidmakthålla barnets rädsla för fadern genom att se till att den upprepat 
pratas om.  
 
7. Barnet lever med modern och har sedan länge inte umgänge med fadern. 
Ändå tycks finnas en föreställning (sammanhanget inbjuder till en sådan 
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läsning) om att symtomen har samband med fadern. Det kan naturligtvis finnas 
något historiskt samband med fadern. Men det är rimligen så att man vid en 
allsidig undersökning noga bör söka i närmiljön (hemmet, skolan, kamrater) där 
symtomen förekommer. Kan symtom oberoende av  fadern uppstå eller 
vidmakthållas i samspelet med modern eller med skolmiljön? Behöver t.ex. den 
nämnda separationsångesten gentemot modern ha något med fadern att göra 
överhuvudtaget? Behöver nödvändigtvis den omtalade rädslan ha med fadern att 
göra? Kan flickan även vara rädd för modern? Det talas av kuratorn om 
”aggressivt utloppsbeteende som går ut över modern”. Kanske är det i 
relationen mellan flickan och modern som grunden till detta skall sökas? Det går 
inte per antagande att hävda att fadern eller flickans reaktioner på honom är 
roten till ett antal symtom. 
 
Det krävs noggranna symtomutredningar för att möjligen reda ut saken. Det 
skulle kunna vara så att flickan mår dåligt och symtom utvecklas, därför att 
umgänget med fadern har förstörts. Att rädslor för fadern uttalas behöver inte 
nödvändigtvis innebära att de finns. Uttalande av  rädslor för fadern kan 
exempelvis vara ett sätt att säga sådant som flickan tror att omgivningen vill 
höra – det är tydligt av dokumenten att omgivningen gärna vill 
diskutera negativa aspekter kring fadern med flickan och håller på och förstärker 
rädslorna.  
 
8. Avsnittet ”Bedömning” sist i utlåtandet innehåller kategoriska uttalanden 
(”råder ingen tvekan”, ”råder heller ingen tvekan”, ”Vi är övertygade” etc.) 
men saknar erforderlig saklig grund. Det har en tydlig övertalningskaraktär. Det 
redovisas inget om att utredarna skulle ha satt sig in i barnets tidigare påverkans- 
och inlärningshistoria enligt dokumenten och konfliktutvecklingen i familjen 
vad gäller en del av det som berörs i utlåtandet. Det har t.ex. i tidigare dokument 
klart kunnat beläggas att barnet ljugit i vissa frågor och att barnet inte alls 
kunnat konkretisera och precisera former av övergrepp som hon fått 
omgivningens (märk väl) förslag på. Fadern är inte hörd och det är starka 
anklagelser mot honom som utredarna här indirekt antyder. Symtomutredningar 
av barnets centrala symtom har inte gjorts. Samspelet mellan barnet och modern, 
i vars närhet barnet utvecklat och lever med sina symtom, har inte närmare 
utretts.  Trots grava brister i underlaget görs tvärsäkra uttalanden om ”verkliga 
upplevelser” etc.  
 
Det är som lögndetektionsforskning många gånger visat ofta vanskligt att avgöra 
om det en person berättar är sant eller falskt bl.a. därför att både den som talar 
sanning och den som ljuger söker framställa sitt budskap på ett övertygande sätt. 
Till detta kommer bl.a. att vi som bedömare lider av s.k. ”truth bias” 
(sanningsillusion), dvs. en relativt stark benägenhet att tro att det människor 
säger är sant och även när de ljuger. Ett sant och ett falskt uttalande kan göras på 
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samma sätt och därmed vara i praktiken omöjliga att skilja åt. Intuitiv metodik 
fungerar på det hela taget inte enligt lögnforskningen. De kriterier som används 
är i regel godtyckliga, t.ex. är det inte förknippat med lögn generellt sett att en 
person tittar bort.  Mödosamt arbete med uppföljningsfrågor, begäran om 
preciseringar, att låta personer tala på (och upptäcka motsägelser), upprepade 
begäranden om beskrivningar, jämförelser mellan och inom samtal och 
kontroller av de slag som är möjliga kan ibland ge resultat vid lögndetektion.  
 
Jag har i utbildningssyfte genomfört många lögnexperiment med utredargrupper, 
psykologelever, socionomelever etc. En handfull deltagare i en klass får gå fram 
och dra några korta historier. Övriga skall skriftligt bedöma för varje historia om 
den är sann eller falsk och motivera. Resultatet är som i forskningen i stort 
samma som vid kronkastning (ibland sämre) och en varierande men avsevärd 
andel satsar vid varje historia på vardera alternativet (sann/falsk). Till 
roligheterna hör att samma motiveringar ofta används av dem som gör motsatt 
bedömning, dvs. motiveringarna anförs godtyckligt. Samma resultat har erhållits 
när vuxna fått bedöma sanningshalten hos barns berättelser på videosnuttar. 
Enligt forskning av Ceci m.fl. (Cederström, 1996) har liknande resultat erhållits 
när professionella bedömare kring barn fick bedöma falska berättelser från barn 
– ju tokigare berättelse desto mer trodde bedömarna på den. Subjektiva metoder 
fungerar inte för att avgöra om en vuxen eller barn ljuger eller inte. När det 
gäller just bedömning kring sexuella övergrepp har inom internationell 
forskning konstaterats en mycket omfattande överdiagnostik från professionella 
yrkesgruppers sida. Benägenheten att hävda övergrepp när sådana inte skett är 
mycket stark.   
 
Bedömningsavsnittet befinner sig i relation till det redovisade underlaget långt 
utanför saklighetens domän. Utredarna har inte begripit vilken underbyggnad i 
sak som krävs för de uttalanden som görs och dessutom görs med sakligt 
oberättigade säkerhetsmarkeringar. Ur saklig synpunkt skall 
bedömningsavsnittet förkastas.  
 
9. Enligt utlåtandet uppvisar Cecilia Johansson flera symtom. Det är möjligt att 
uppställa olika hypoteser om hur dessa uppkommit och vidmakthålls (det 
behöver inte vara samma faktor/er för uppkomst respektive vidmakthållande). 
För att påvisa möjliga grunder skall jag här enbart antyda några hypoteser. 
Givetvis kan grunderna skilja sig mellan olika symtom och grunder kan 
kombineras. Påståendena nedan är hypoteser, märk väl, d.v.s. påståenden på 
försök som kräver prövning och som mycket väl kan vara helt felaktiga. Jag kan 
inte påta mig att pröva dem i detta sammanhang. Med hypoteserna vill jag 
antyda att processerna runt Cecilia Johansson kan vara på annat sätt än vad som 
antas. Flera hypoteser skulle kunna äga någon giltighet samtidigt.  
Utredningsmetodiskt bör man i första hand söka falsifiera/eliminera hypoteser.  
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H1: Faderns göranden och låtanden historiskt har skapat symtomen hos Cecilia, 
t.ex. kan det ha förekommit bråk eller som utomstående hävdat – övergrepp av 
olika slag. Detta skulle kunna ha efterverkningar i nuet. Detta är logiskt sett två 
hypoteser, en om bråk och en om övergrepp. Det kan påpekas att bråk kan 
omtolkas till övergrepp, något som förekommer även bland vuxna.  
 
H2: Grunden ligger i Cecilias föreställningar om fadern, t.ex. föreställningen att 
han är arg för att hon påstått saker om honom. 
 
H3: Fadern har inte lyckats skydda henne mot modern och så vänder Cecilia på 
det i t.ex. besvikelse över fadern. 
 
H4: Hjälppersonal av olika slag har haft negativa förväntningar kring fadern och 
sett till att grundlägga och vidmakthålla Cecilias rädslor inför fadern, t.ex. 
genom att suggerera och upprepat uppehålla samtal vid negativa fadersteman.  
 
H5: Den s.k. stödjande samtalsbehandlingen (och kanske andra samtal) har lett 
till psykiska försämringar och mer negativ inställning till fadern.  
 
H6: Det finns problem i Cecilias samspel med sin mor. 
 
H7: Cecilias mor har medvetet eller omedvetet påverkat henne till negativ 
inställning till fadern och andra symtom.  
 
H8: Den gamla konflikten mellan föräldrarna har efterhand lett till Cecilias 
symtombild, t.ex. som en reaktion på den psykologiska spänningen, som kan 
vara stark under ytan.   
 
H9: Cecilias symtom är ett sätt för henne att kontrollera situationen, kanske ett 
sätt att svara på de krav som ställts från föräldrarna eller från fadern 
(”bortskämda barnet som inte vill bli vuxen” - hypotesen). 
 
H10: Cecilia har prestationsproblem i skolan. 
 
H11: Cecilia har kamratproblem.  
 
H12: Cecilia har något medicinskt problem, som ger psykiska symtom.  
 
När man tränger in i ett fall uppkommer ofta fler hypoteser än i början, vilket 
sammanhänger med att uppgifter tillkommer. Listan ger lite konkretion åt ett sätt 
att arbeta genom att skapa och pröva hypoteser, men gör naturligtvis inte 
anspråk på att vara uttömmande. Listan avser att ge en motvikt till de 
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kategoriska bedömningarna och den enkla verklighetsbilden i BUP-utlåtandets 
bedömningsavsnitt.  
 
Ett intressant exempel som väl belyser att det kan finnas andra faktorer på den 
familjepsykologiska spelplanen än de som hävdas från en del håll utgör de 
kommentarer som finns i ett email från handläggare H 2005-10-17 till fadern. 
 
”Har du genom att placera Cecilia på piedestal bäddat för hennes egna utspel 
och gett henne för mycket makt (ansvar). Vad vi mer pratade om var att det i 
längden blir för kravfyllt och otryggt att leva som prinsessa, barn 
(och även vi vuxna) behöver både oxfilé och spenat, vara det där andra som vi 
också är, dumma, osmarta, elaka, viljelösa, ambitionsfria etc. etc.  
Att vara prinsessa och diktera andra, är inte vad barn BEHÖVER även om det 
är det de i stunden VILL! Har du tänkt på vilken makt du gett Cecilia? Om du 
lever för henne, har du gett henne makten att krossa dig. Det är otryggt!!!! 
Problemet är inte så ensidigt och enkelt som att det bara är mamma som 
hjärntvättar. Cecilia har och har haft två föräldrar att förhålla sig till och ni får 
vara så vänliga att stå upp för det, dvs. att reflektera över er själva och vad ni 
har för del i att det blivit som det nu är. Det ger mig anti-teser till Cecilias egna 
utsagor.” 
 
Som framgår innebär handläggare H:s funderingar, som verkar värda att 
överväga, att det kan förhålla sig på annat sätt än vad Cecilia själv hävdar och en 
antydan om familjedynamiska faktorer.  
 
I en utredning till socialnämnden 2005-11-06 finns följande stycke. 
 
”Cecilia har beskrivit sin pappa utifrån en mycket mörk och onyanserad syn. En 
pappa som kräver, skriker, skäller, ´kladdar´, manipulerar, sviker sina löften, 
har ett häftigt humör, utnyttjar andra, är snål, slarvig, inte kan eller vill ändra 
på sig och som aldrig ger sig. Listan är lång och Cecilia har INTE velat träffa 
pappa, på något vis i någon form, eventuellt någon gång på något sätt, men inte 
nu.” 
 
Utredaren har här efter åtta samtal uppfattat en ensidig psykologi och brist på 
nyans från Cecilias sida. En del som utredaren skriver här och på andra ställen 
kontrasterar mot BUP:s mer konflikt-vidmakthållande arbetssätt, t.ex. har 
utredaren/behandlaren haft ett ”fruktbart” samarbete med fadern och prövat 
olika närmandeansatser.  
 
Få barn har nog haft det materiellt så väl förspänt som ensambarnet Cecilia och 
när jag talade med henne 2000 – 2002 hade hon en positiv relation till  sin pappa 
(något hon senare ändrat uppfattning om). Att Cecilia själv menar att hon vid 
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flera tillfällen ljugit, bl.a. för mig, har redovisats i tidigare yttranden från mig. 
Tvärtemot vad BUP-utredarna okritiskt hävdar så är det lätt att påvisa att det inte 
står rätt till med en del uppgifter som Cecilia uttalat. Det är dock svårare att 
komma till klarhet om varför det inte står rätt till med Cecilias uppgifter.  
 
Sammanfattning och avslutande diskussion 
Det har obestridligen framgått att det granskade utlåtandet ligger långt utanför 
saklighetens domän och det bör källkritiskt avföras. Det rör sig om ett okritiskt 
och ologiskt klippkollage av övertalningskaraktär och utan styrande 
frågeställningar som besvaras. Exempelvis har fadern inte alls hörts, inte fått 
systematiskt replikera och inga symtomutredningar har gjorts för centrala 
symtom. Modern har däremot hörts och utlåtandet är därmed att bedöma som 
partiskt. Metodiken kan ha lett till förstärkning av barnets negativa inställning 
till umgänge med sin far. Detta innebär bland annat att de avslutande 
kategoriska bedömningarna  i avsnittet ”Bedömning” inte kan bedömas som 
värda att ta på allvar, då erforderlig underbyggnad i sak saknas.  
 
Det finns även anledning ifrågasätta om den inom BUP pågående (om jag 
förstått rätt) s.k. ”stödjande samtalsbehandlingen” verkligen är konstruktiv för 
Cecilia Johansson eller om den är skadlig. Det kan även diskuteras om det är 
barnet som bör gå i behandling när det kanske snarare är lämpligt att föräldrarna 
får familjebehandling tillsammans, något jag framförde redan för några år sedan.  
 
Det ter sig knappast som en framkomlig väg i umgängesfrågan att gång på gång 
med barnet älta sådant som varit. Det gäller att lämna det som varit och söka 
bygga upp ett samspel mellan Cecilia och hennes far. Det är möjligt att det är 
Cecilia som lider mest av den nuvarande låsta situationen. Det förefaller av 
materialet att döma som krafter i omgivningen låser situationen, vilken kräver 
praktisk-psykologiska lösningar – lokal kreativitet. Bland annat bör Cecilia få 
mycket klart för sig att hennes far inte bryr sig om det som hänt, inte är arg på 
henne och att han älskar henne. Det finns förmodligen sådant Cecilia skulle vilja 
framföra till sin far. Det framstår som viktigt att Cecilia med stigande ålder 
hjälps in i en roll med större ansvarstagande och inte stannar upp i ett ältande av 
sådant som påstås ha hänt. Även inblandade hjälpare bör nu om inte förr inse 
sakläget att den polisutredning och den åklagarbedömning som utförts inte lett 
till någon saklig grund för att hävda att fysiska övergrepp skett. Mina i 
sakkunniga yttranden redovisade detaljanalyser (2004-10-07, 2005-04-25) av 
skolkuratorns verbala övergrepp mot Cecilia och av det smalspårigt 
förutsättande och ledande polisförhöret ger starkt stöd åt den bedömningen. 
Fortsatta förutsättande, ledande, pressande, upprepade, argumenterande etc. 
frågor till Cecilia och historiskt ältande kan inte förändra det sakläget utan är 
mer att anse som en form av psykisk barnmisshandel och omdömeslöst 
användande av barnet som spelbricka mot fadern. Möjligheten finns att Cecilias 
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påstådda rädsla för sin far står för t.ex. något som omgivningen förväntar eller 
skapat eller utgör någon slags förhandlings- eller kontrollposition från hennes 
sida, t.ex. inför upplevda krav från faderns sida. Det är inte rädslor som bör 
fokuseras utan positivt närmande och kanske då i successiva steg, där 
möjligheten till framgång i varje steg är hög.    
 
Tankefel: en summering 
 Utredningen 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, formuleras inte och prövas inte 
 
-antagandefel, t.ex. antas symtom ha sin grund hos fadern utan att saklig grund visats 
 
- bedömningsfel, dvs. påståenden framförs för vilka saklig grund inte redovisats 
 
-behandling FÖRE utredning 
 
-  erforderlig information för att avge utlåtande har inte tagits fram och använts 
 
- frågeställningar som logiskt skall styra utredandet och som skall besvaras saknas, 
dvs. logisk förvirring föreligger 
 
- historiskt ältande, vilket kan vara föga konstruktivt 
 
- imperfecta enumeratio, dvs. förbiseende eller ofullständig uppräkning rörande 
uppkomstfaktorer till de anklagelser som framförts 
 
- negativa suggestioner kring pappan framförs till barnet, något som är både osakligt och 
oetiskt 
 
- nyckelinformant intervjuas inte, dvs. utredarna bryr sig inte om att höra fadern, vilket 
innebär grov utredarpatologi 
 
- partiskhet på så sätt att uppgifter inhämtas från den ena parten men inte från den andra 
 
- psykisk barnmisshandel genom att påverka barnet på så sätt att upplevelsen av konflikt 
med fadern ökar 
 
-saklig grund saknas för vissa påståenden 
 
- sakligt oberättigade säkerhetsmarkeringar 
 
-  sanningsillusionen, dvs. överdriven tro att sådant som påstås är sant 
 
- symtomutredningar görs ej 
 
- säkerställandefel, dvs. brister vad gäller bestyrkande och systematisk replikering.  



 12

Fadern får inte systematiskt replikera.  
 
- tidsfel vad gäller att inte ange datum. Var på tidsaxeln olika saker händer skall alltid vara 
tydligt.  
 
- tidsföljdsfel vad gäller ordningsföljden mellan utredning och behandling. Att först  
påverka genom behandling (som då inte föregåtts av utredning?!) och sedan utreda  
innebär felaktig tidsföljd och att utredningen kontamineras av den påverkan som skett i 
behandlingen.  
 
- undvikande av utredning av barnets relation till modern 
 
- överkonfidensfel genom kategoriska påståenden  
 
  Fler tankefel kan förstås förekomma.  
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