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Sammanfattning. En tvist rörande vårdnad, boende och umgänge leder till 
att BUP-personal uttalat inspirerar modern till att intressera sig för frågan om att 
fadern skulle ha begått sexuella övergrepp på sina båda barn. Under stöd av 
främst BUP skapar modern alltfler uppgifter. Polisanmälan görs och  
polisförhör sker, men fallet avskrivs, då det av förhörsmaterialet bör ha stått 
klart för polis och åklagare att modern konstruerade uppgifter och en del 
uppgifter tedde sig mycket underliga. Detta hindrade inte den 
övergreppsinriktade M-mottagningen inom landstingets barnpsykiatri att utan 
sakligt underlag uppmana fadern att erkänna. 
Fallet anmäls (och med stöd av detta yttrande) till socialstyrelsen av fadern och 
resulterar i omfattande och skarp kritik från socialstyrelsen (som anlitar expertis 
i socialstyrelsens vetenskapliga råd). I sitt första svar inser klinikchefen inte 
allvaret och lämnar efter socialstyrelsens genomgång och rapport sin befattning. 
Några mindre justeringar och en utförligare redovisning av tankefel i fallet finns 
i denna skrift jämfört med den ursprungliga. Rapporten antyder hur ett bristande 
utredningstänkande inom barnpsykiatrin kan leda till mycket allvarliga skador 
på människor och i detta fall mest för barnen och deras relation till sin far.   
 
Bakgrund 
Nils Karlsson ("fadern") gav 2004-07-19 mig i uppdrag att "granska" i första 
hand vårdnadsutredning och i andra hand barnavårdsutredningar 2004-02-25 
rörande uppdragsgivarens två barn. Dessa kommer här att betecknas som barnet 
A respektive barnet B. Modern kommer i yttrandet att betecknas som "modern".  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i utredningarna berörda 
personer, dock att jag tror mig tidigare ha haft utredaren XX som elev, vilket 
möjligen kan gälla även andra utredare. 
 
Min granskning avser inget ställningstagande i frågor om vårdnad, boende och 
umgänge. Granskningen är inriktad på utredningsmetodik och saklighet i det 
mig tillställda materialet. Mitt yttrande är avsett för användning i domstol eller i 
annat sammanhang som uppdragsgivaren finner lämpligt. I detta fall blev det så 
att uppdragsgivaren ingav granskningen även i anmälan till socialstyrelsen.  
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Material 
Uppdragsgivaren har tillställt mig två pärmar med material.  
Den ena pärmen innehöll polisanmälan och polisens förundersökning mot fadern 
rörande sexuellt utnyttjande av barn.  
Den andra pärmen innehöll 
- odaterad skrivelse med faderns egna kommentarer 
- mail- och faxmeddelanden mellan fadern och socialtjänsten 
- information om M-mottagningen (hemsidekopia plus 
  artikel i landstingets tidning ”Sjukan”  nr 00/00. 
- barnavårdsutredningar (en för vardera barnet) 2004-02-25 
- familjerättens utredning 2004-06-18 med  
  M-mottagningens redogörelse som bilaga 
- barnavårdsutredning med beslut 980603 ("ej att granska") 
- intyg från M-mottagningen 2004-01-30 med  
  kopia av journalblad för barnet A 
- psykiatrins journalblad 1998-10-12 respektive 1998-10-13 för fadern (och  
  delvis modern) 
- socialtjänstens material 1998-10-12 respektive 1998-10-13 
- intyg från Socialstad BUP 2004-05-14 
- ett antal brev, mail, fax till socialtjänsten från fadern  
- brev 2004-06-23 till socialtjänsten i Socialstad 
- ett allmänt papper om föräldra-alienationssyndrom 
 
Den sakkunniges metodik 
Jag har gått igenom texten vad gäller utredningsmetodik och saklighet (för 
närmare klargörande av dessa begrepp se min universitetslärobok "Kritisk 
utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor", Liber, 2003) och med 
fokus på de båda angivna utredningarna. Jag har gått igenom hela det bifogade 
förundersökningsmaterialet, då utredningsmetodiken kring frågan om påstådda 
sexuella övergrepp framstår som central och avgörande i materialet. Då detta 
inte är ett brottmål och åklagare avskrivit fallet så redovisar jag ingen 
utrymmeskrävande och ingående redovisad detaljanalys av förhören. De 
anmärkningsvärda fenomenen i förhörsmaterialet torde för övrigt vara rätt 
uppenbara för alla som läser igenom dem utan att ha en bestämd 
förhandsuppfattning. Jag söker  klargöra utredningsmetodiken i tvistefrågan om 
sexuella övergrepp utifrån de befintliga dokumenten, innan jag nedan redovisar 
vissa påpekanden rörande de angivna utredningarna. Min framställning är 
givetvis begränsad till några valda, av mig som väsentliga bedömda aspekter. 
Att gå in på alla tvivelaktigheter i utredningsmaterialen skulle leda till ett alltför 
omfattande yttrande och arbete. 
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Frågan om påstådda sexuella övergrepp 
Hur denna fråga bedöms spelar roll för hur man skall bedöma de två utredningar 
som uppdragsgivaren nämner. De två utredningarna fokuserar nämligen starkt 
frågan om sexuella övergrepp och på bekostnad av andra aspekter, t ex viktiga 
utredningar av symtom, hemmiljö och familjedynamik. Jag ägnar därför det 
mesta textutrymmet åt att söka utredningsmetodiskt klargöra frågan om påstådda 
sexuella övergrepp som senare utredare, efter att polis och åklagare avskrivit 
saken, tydligen inte kan släppa och tämligen ologiskt då de inte redovisar egna 
analyser av förhörsmaterialet utan enbart verkar kapabla till att återge fragment.  
 
Sexuella övergrepp behöver inte ha inträffat därför att uttalanden av olika slag 
om sådana görs. Det är därför viktigt att uttalandenas uppkomsthistoria och 
utveckling samt eventuella inverkande faktorer klargörs innan uttalanden 
bedöms. Det samlade materialet medger klargöranden.  
 
Av polisförhöret den 19 sept med modern (och även av polisanmälan) 
framkommer följande: 
"Modern uppger att hon 20 eller 21 augusti  2003 hade kontakt med BUP 
angående att barnet B inte ville åka till pappa för umgänge. Modern nämnde då 
barnet A:s problem med avföringen. Den person som modern pratade med 
frågade då om barnet A kunde ha varit utsatt för något övergrepp i samband 
med att hon började bajsa på sig. Modern blev helt omtumlad av denna 
frågeställning. Hon hade aldrig tänkt i dessa banor." 
(min understrykning, suggestionseffekt föreligger) 
 
I detta fall framgår klart att själva idéen om sexuella övergrepp kommer från 
personal på en BUP-filial och då avses en möjlig förklaring till 
att barnet A har avföringsproblem. Modern uppges ha blivit "omtumlad" av 
suggestionen.  
 
I Gillberg & Hellgrens (red.) lärobok i "Barn- och ungdomspsykiatri" (2000) 
finns ett forskningsbaserat kapitel om enures (ofrivillig urinavgång) och 
enkopres (ofrivillig bajsning) av medicine dr och överläkaren inom 
barnneuropsykiatri Suzanne Steffenburg. I detta betonas behovet av grundlig 
utredning och påpekas att somatisk utredning alltid bör göras, då det finns ett 
antal somatiska faktorer som kan leda till sådana problem. Även psykosociala 
faktorer kan finnas med i bilden och det nämns t ex skilsmässa, nytt syskon, 
dålig sanitär standard m fl. Dock nämner inte dr Steffenburg något om sexuella 
övergrepp. Beträffande enkopres som verkar ha varit i fokus vid BUP-
kontakten, så påpekas att  
"enkopres har inte kunnat kopplas till någon speciell typisk fysiologisk eller 
beteendemässig störning. Det är dock vanligare hos barn med mental 
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retardation, autism och hos hyperaktiva barn". "Senare tids forskning har 
fokuserat mer på fysiologisk bakgrund till enkopres". (min understrykning) 
 Dr Steffenburg påpekar även att  
"En noggrann anamnes rörande matvanor, toalettrutiner, moment som utlöser 
enkopres, förstoppning/diarré är en grundförutsättning för att förstå barnets 
enkopres. Det är också viktigt att bedöma om barnet har komplicerande 
psykiatrisk problematik." 
 
BUP verkar ha nöjt sig med att ge föräldrarna suggestioner  
om orsaker i stället för att på professionellt sätt hänvisa problemet till 
barnmedicinsk och barnpsykiatrisk utredning. Att suggestioner om sexuella 
övergrepp kan leda till svåra psykosociala komplikationer verkar man inte alls 
ha insett på detta BUP. Att suggestioner om sexuella övergrepp kan leda till 
uppkomst av uppgifter om sådana, dvs. att de kan fungera självuppfyllande, är 
väl känt både från facklitteratur och från en del fall, där terapeuter eller 
sjukvårdspersonal gett sådana suggestioner. Detta borde vara känt även för BUP 
i detta fall. Det kan nämnas att sådana personegenskaper som 
personlighetsstörning, psykisk störning och brister i förmågan till 
verklighetsrelaterande kan leda till ökad benägenhet att ta till sig suggestioner 
och att utveckla vanföreställningar. Detta är väl känt inom psykiatrin, t ex pekar 
professorn emeritus i psykiatri Jan-Otto Ottosson i sin lärobok i "Psykiatri" 
(2000) på hur vanföreställningar kan induceras genom påverkan av andra 
människor och han nämner bl.a. falska incestminnen.  
"Falska minnen om incest ("the false memory syndrome") som framkallas under 
oskickligt bedriven psykoterapi kan ibland uppfylla kriterierna på eller ligga 
nära vanföreställningar. Utvecklingen är extra olycklig eftersom induktionen 
skett genom en behandling." (s 220) (min understrykning) 
Även i avsnittet om störningar av sexuell identitet tar Ottosson upp frågan om 
falska incestminnen och påpekar även att  
"Framkallande  av falska minnen under terapi är oförenlig med de för vården 
grundläggande etiska principerna om att göra gott, inte skada och att 
respektera patienternas integritet."  
 
Det förtjänar även att påpekas att Ottosson beskriver hur medlemmar i en familj 
kan påverka varandra till vanföreställningar av psykotisk art. Psykologiska 
faktorer som dominans, undergivenhet och isolering inverkar.  
"Kvinnor både inducerar och blir inducerade oftare än män. Den vanligaste 
konstellationen är syster-syster följd av mor-dotter." (s 219) 
Sådana inducerade vanföreställningar kan gälla även det sexuella området.  
Påverkan kan vara oavsiktlig eller i vissa fall avsiktlig. Existensen av det 
ovanliga kliniska fenomenet "Münchhausen syndrome by proxy", där en förälder 
(oftast modern) ser till att ett barn får symtom och söker upp sjukvården och 
visar upp symtomet förtjänar att nämnas. Enligt Ottosson har dessa mödrar ofta 



5 
 
histrioniska (hysteroida) eller instabila personlighetsstörningar. Dessa 
påpekanden görs här för att generellt påvisa att utredningsarbete inte är så enkelt 
som att utan källkritik återge och hålla för sant alla möjliga uppgifter som 
hävdas – ett tankefel som kan betecknas "det källkritiska misstaget".   
 
I detta konkreta fall tar modern till sig suggestionen om sexuella övergrepp från 
en vårdgivare, trots att hon säger sig aldrig tidigare ha tänkt i dessa banor.  
 
Det framgår av förhörsmaterialet med modern mycket tydligt ett antal följande 
steg. Modern börjar söka information om sexuella övergrepp kring  barnen och 
ställer frågor utifrån förutsättningen att övergrepp ägt rum, inte utifrån 
alternativa förklaringar till barnens symtom som t.ex. mycket väl kan ha med 
henne själv och familjedynamiken att göra.  
 
Senare samma dag talar modern med mamman till en av barnet A:s kompisar 
och påstår sig då ha blivit upplyst om att barnet A lekt sexlekar 
(riktigheten av detta verkar inte ha utretts). 
Det förtjänar att påpekas att enligt tillgängliga undersökningar, bl.a. under min 
handledning vid Örebro universitet, så förekommer enligt såväl 
daghemspersonal som en stor grupp vuxna tillfrågade genom anonym enkät 
sådana lekar av varierande slag som normala fenomen i här aktuell ålder. Även 
utländska studier, t.ex. av Friedrich, pekar i samma riktning. Den uppföljning 
som görs i polisförhören med barnet A visar heller inget anmärkningsvärt kring 
den lek som påstås ha förevarit.  
 
Den 22 eller 23 aug. tog modern bort springmask från barnet A:s slidöppning 
och modern påstår då att barnet A "reagerade med kraftig rädsla inför 
bomullstopsen", som modern använde. Om det var så eller om detta är en 
tolkning i stunden eller omtolkning i efterhand är svårt att säga. 
Ett flertal anledningar att reagera med rädsla kan givetvis finnas.  
 
Den 29 aug var det ett möte på BUP där även fadern deltog. Efter BUP-mötet 
tog modern kontakt med kuratorn på mötet och berättade vad kompisens 
mamma sagt om sexlek.  
 
"Modern fick rådet att fråga barnet A och barnet B om de hade några 
hemligheter." (min understrykning) 
 
Detta utredningsmetodiskt sett olämpliga råd tar modern till sig och har samma 
kväll ett samtal med barnet A. Modern får då veta av barnet A att sexleken ägt 
rum och att barnet A självt hittat på den.  
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Några dagar efteråt ringer modern till barnpsyk och talar med en sköterska som 
dels gav modern telefonnummer till M-mottagningen och dels "rådde modern 
till att fråga barnet A lite mer".  
 
Det är således barnpsykiatrins personal som hos modern först skapat idén om 
sexuella övergrepp och därefter upprepat påverkar modern att fråga ut barnet A.  
 
Modern pratar då ännu en gång med barnet A om sexleken och pratade sedan 
med barnet A "om hemligheter".   
 
"Modern frågade barnet A om hon sett pappas snopp. Barnet A sade att hon sett 
den. Modern frågade vad pappa gjorde med snoppen. Barnet A svarade att han 
kissade med den. Modern frågade då om pappa gjorde något annat med 
snoppen. A sade då "nä, han läser sagor för mig bara". Modern tyckte barnet 
A:s uttalande var lite underligt". 
Modern frågade vidare om barnet A hade några hemligheter. " 
(mina understrykningar) 
 
Som svar på frågandet om hemligheter redovisas uppgifter från barnet A om att 
pappa skulle ha "tittat på musen". (se förhöret med modern och uppgiften blir 
sedan central i det första polisförhöret med barnet A). Om han gjort det skulle 
det kunna ha en naturlig hygienisk förklaring. Svaret kan även vara ett försök att 
tillgodose moderns krav på uppgifter av sexuell natur. Observera att det här är 
modern som ledande för fram idén att snoppen kan användas till annat än att 
kissa. Modern inducerar tankar inom den sexuella sfären hos barnet och tvingar 
barnet till uttalanden inom den sexuella sfären. Observera här hur modern först 
ställer ledande sexuella frågor och sedan går över till att fråga om hemligheter, 
dvs. suggererar sexuellt först och sedan för in hemligheter, vilket det då ligger 
nära tillhands för barnet att uppfatta bör ha någon sexuell karaktär.  
 
"Vid ett samtal dagen efter frågade modern barnet A om hon visste att en del 
pappor vill hålla på med snoppen på barn. Barnet A svarade ´ja, jag vet, så här 
och så här´ samtidigt som hon drog med sin hand i underlivet på sig själv.” 
 
"Modern frågade om pappa gjort så på barnet A någon gång. Barnet A svarade 
´nä, jag bara vet det ändå´. Barnet A tillade sedan ´dom kan göra på axeln 
också´."  
 
Dessa båda exempel på ledande frågor inom den sexuella sfären innebär givetvis 
påverkan och inlärning. Observera tekniken att först tala om en del pappor 
generellt och sedan föra över idén om sexuellt utnyttjande till barnets pappa.  
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Det framgår hur modern ställt fler ledande frågor, men jag nöjer mig med 
exemplen ovan. Det framgår också av det föregående och av följande 
textstycke att modern verkar benägen att fundera över eller tolka olika av henne 
upplevda (inte nödvändigtvis av andra upplevda) fenomen som tecken på 
sexuella övergrepp, ett vanligt bekräftelsesökande fenomen. 
Genom tankefelet "confirmation bias" (ensidigt bekräftelsesökande) söks 
bekräftelse (ofta pseudobekräftelse) och undviks motevidens.  
 
"Modern har nu tänkt tillbaka och har då kommit att tänka på att barnet A vid 
flera tillfällen legat på sängen med benen isär och hållit isär blygdläpparna. 
Barnet A har även hållit isär blygdläpparna då hon suttit på toa. Barnet A har 
även stått upp och hållit isär skinkorna. Modern har fått intrycket att barnet A 
poserat." 
 
Det kan konstateras att de av BUP-personal upprepat givna suggestionerna och 
råden i sin tur enligt uppgifterna från modern själv leder till att modern 
  
dels påverkar barnet A (och därmed antagligen även barnet B som  
       bor under samma tak och hör sådant som sägs och interagerar med  
       barnet A – framgår av barnförhör) 
dels söker efter andra tecken och börjar tolka eller omtolka eller mentalt  
       efterkonstruera olika fenomen som bekräftelse på att sexuella  
       övergrepp ägt rum (detta är givetvis möjligt att mentalt göra för i  
       stort sett alla barn som rör på sig och för en stor mängd triviala  
       fenomen)  
Med de här båda teknikerna och anslutande tankefel kan antagligen uppgifter 
produceras som kunde föranleda misstankar om sexuella övergrepp rörande i 
stort sett alla barn. Logiken är cirkulär. Man utgår från att barnet är utsatt och 
ser sedan till att genom påverkan och lämpliga tolkningar och omtolkningar 
skapa pseudoevidens, vilka anses bekräfta det man från början antog. Ett av de 
grundläggande tankefelen i detta utöver själva cirkelresonemanget är att inte 
formulera och överväga alternativa tolkningar/förklaringar/hypoteser (det 
mycket utbredda tankefelet "imperfecta enumeratio", dvs. ofullständig 
uppräkning).  
 
Modern ger upprepat barnet A suggestioner/ledande information och bedriver 
utfrågning kring hemligheter, pappa, pappas snopp. Enligt materialet är det 
modern som ger suggestioner utan att barnet självt tagit upp frågorna. En inom 
facklitteratur ofta påtalad central felkälla vid barnsamtal är att barn har en 
tendens att ge sådana svar som de tror att den vuxne vill höra. Den omfattande 
forskningen om förväntanseffekter från 1960-talet till nu av Rosenthal m fl har 
gett tydliga resultat rörande att förväntningar får effekter (genom något 30-tal 
kanaler, t ex tonfall, gester, tystnad, blickar etc) även om de inte uttalas. Vilka 
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förväntningar modern haft i det här fallet står klart. I detta fall verkar 
utfrågningen (som antagligen var avsevärt mer omfattande, då stora 
minnesbortfall av samtalsinnehåll normalt sker) ha bedrivits pressande och det 
verkar som flickan får söka konstruera det ena svaret efter det andra för att göra 
sin mamma nöjd. Barnets svar när en förälder på detta ledande, upprepade och 
pressande sätt utfrågar sitt barn  är givetvis källkritiskt angripliga. Ceci och 
medarbetare (se Cederström, 1996 + referensförteckningen) har visat hur barn 
vid upprepat ställande av en ledande fråga kan börja utveckla en berättelse 
utifrån frågan (om något som inte inträffat, t.ex. att ha fastnat med fingret i en 
råttfälla). Barnet får ledtrådar och befinner sig i en beroendeställning. Det 
känner även liksom vuxna att det bör svara (principen om social responsivitet). 
Dessutom brukar enligt ett antal utskrifter av privat utfrågning som jag sett, och 
som även återkommer i detta förhörsmaterials text, sättet att ställa frågor ofta 
vara grovt felaktigt.  
I detta fall har heller ingen dokumentation genom inspelning skett, varför det 
enligt vad vi vet från samtalsminnesforskningen i Örebro och annorstädes bör 
finnas många bortfall och brister i överensstämmelsen med vad som faktiskt 
sades.  
 
Det framgår av de följande polisförhören med modern att hennes påverkan av 
barnen fortsätter även efter den första omgången polisförhör, som knappast gav 
något i termer av sexuella övergrepp. Det är sällan jag sett så tomma 
förhörsprotokoll. Det framgår även att personal på kvinnohuset kommer in som 
påverkande faktor på modern och kvinnohusmiljön bör även ha påverkat barnen.  
 
Polisförhör med modern den 23 sept  
(dagen efter första förhöret med barnet A) 
Modern tar på kvällen den 22/9 upp frågan om några bilder som fadern tagit på 
döttrarna med en kvinna som arbetade på kvinnohuset. Denna tyckte att modern 
skulle tala med barnet A om dessa.  
 
"Modern frågade barnet A om pappa tagit kort på henne då hon varit naken 
eller då ´musen´ synts. Modern relaterade även till händelsen då flickorna fick 
bilder av fadern. (min understrykning; ledande frågor) 
 
Barnet A svarade att pappa inte tagit några bilder på henne. Modern uppger att 
hon ´pressade´ barnet A. Modern frågade även om fadern instruerat henne att 
´posera´. Modern visade barnet A hur hon gjort vid ett tidigare tillfälle då hon 
stått lutad mot en vägg och ´poserat´. Modern slutade fråga och ´pressa´ barnet 
A eftersom barnet A blev ledsen."  
 
Modern beskriver här hur hon ställer ledande frågor och lär upp barnet både 
verbalt och genom att visa med kroppsställning. Av moderns redogörelse 
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framgår att det blir tydligt för barnet vad modern vill ha för slags historia. 
Modern använder själv som det verkar termen "pressa" (förutsätter korrekt 
protokoll, dock bestyrkt av modern). Den typ av uppgifter om bilder som 
modern här lärt barnet  kommer senare upp i det andra polisförhöret med barnet 
A den 10 okt och fanns inte alls med i det första. Det framgår av 
förhörsmaterialet med modern att flickan utsatts för suggestion och inlärning 
rörande dessa uppgifter. Det kan även anmärkas vad gäller posering att 
allehanda media översvämmas av alla möjliga poseringar. Det finns gott om 
inlärningstillfällen. Modern frågar dock inte i riktning mot media eller mot 
kamrater. Ett mer trivialt tolkningsalternativ är förstås att poseringen 
uppkommit som en tolkning/fantasi inspirerad av moderns farhågor.   
 
Ibland vid press så faller barn undan och anpassar sig, något som syns i en del 
felaktigt genomförda polisförhör. Efter vändpunkten söker barnet vara tillags 
och återger då ofta i sin egen tolkning sådant som förhörsledaren gett  
ledtrådar om och använder sig av ord i förhörsledarens frågor.  
 
I detta fall inträffar en påtaglig anpassning och barnet levererar en version som 
nära ansluter till den som modern lärt ut. 
 
"Barnet A kom och sökte upp modern efter en stund. Barnet A började då fråga 
modern om pappa fick ta bilder när barnet A hade bikini på sig. Barnet A 
berättade sedan mer och mer. Barnet A berättade att pappa tagit kort på både 
´musen´och rumpan. Barnet A sade även att pappa sagt att hon inte fick berätta 
för någon att han tagit kort på ´musen´.  
 
Senare samma kväll, 22/9, pratade modern med barnet A och sade att hon tyckte 
att barnet A varit duktig som berättade som det var. Modern förklarade även att 
hon och barnet B ´håller på´ barnet A. "  
 
Sekvensen visar hur barnet A med sin beroendeställning till modern efter 
pressen intill gråt en stund efter producerar den typ av sexuella uppgifter modern 
vill ha. Det framgår även hur modern socialt förstärker/belönar ("duktig") de 
presterade uppgifterna. Enligt modern inlärningsforskning är  
social förstärkning en effektiv teknik. När en person/djur uppvisar beteenden 
som approximerar (närmar sig) det önskade beteendet, så förstärks de successiva 
approximationerna till dess att det önskade beteendet har nåtts.  
Cirkusdjur, hundar m.fl. tränas enligt sådana principer som även kan fungera i 
mänskliga sammanhang, men en människa kan välja att t.ex. ignorera 
förstärkningen. I detta fall verkar det önskade beteendet vara uttalanden om 
avsevärda sexuella övergrepp.  
Uppgifter som uppkommer genom ledtrådar och förstärkning på detta sätt bör 
avvisas ur källkritisk synpunkt.  
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Polisförhör med modern 13 okt 
Av detta framgår hur modern den 5 okt upprepat frågat ut döttrarna om vad de 
gjort med en docka och med utgångspunkt från uppgifter från en annan mamma. 
Enligt förhörsmaterialet övergår sedan modern plötsligt till att fråga om 
flickornas pappa, när barnet B verkar ha gått in i ett förändrat 
medvetandestillstånd. Vi ser här hur moderns tidigare påvisade och 
påverkande/manipulerande växlings- och associationsteknik återkommer: först 
tankar om sexuellt material sedan omedelbart in med pappan i utfrågningen och 
pressen.  
 
"Modern uppger att barnet B ´blev konstig´ och hon ´fick ingen kontakt med 
henne´. Modern sa ´är det något som pappa har gjort så måste du berätta´, jag 
blir inte arg på dej, har det hänt något´. Barnet B lugnade ner sig efter en stund 
och då frågade modern igen om ´pappa gjort något´ men barnet B svarade 
´nej´. Modern fortsatte ´du måste berätta så att jag kan skydda dej´. Barnet B 
´stirrade´ då på modern och sa ´han har gjort samma sak på mej´.  (OBS här 
hur modern upprepar, pressar, tillgriper ordergivning av typ "måste" och inte 
kan ta ett ”nej”-svar utan fortsätter att pressa; vi ser här ett allmänt och 
kopierande svar som innebär en vändpunkt (”samma sak på mej”, dvs. barnet 
har det äldre barnets svar att kopiera.); mina understrykningar) 
 
Modern uppger att barnet B sedan sagt att ´han har tittat på musen och pillat´. 
Hon hade sedan sagt att ´han har stoppat in fingret och en grej´och då modern 
frågat vad det var för grej han stoppat in så svarade barnet B att han sa att det 
var ´musmedicin´ och att hon inte visste hur det såg ut för han säger att hon inte 
får titta. Barnet B hade vidare sagt att när hon inte vill så ´blir han så arg och 
skriker att du måste´. Hon visar att han slår med knuten hand i sängen när han 
säger att hon måste. 
(En möjlighet är att det ord "måste" som här används av barnet har sin idékälla i 
moderns ordergivning med "måste". En möjlig inpirationskälla att hämta svar ur 
kan vara barns sexuella lekar. )  
 
Modern uppger att barnet B också sa att ´han är otäck mamma´och att faderns 
fru brukar komma in och fråga saker när han stoppat in ´musmedicin´. Då 
modern frågade vad faderns fru brukar fråga om så svarade barnet B att ´hon 
står vid dörren och tittar och frågar vad vi skall ha till middag´."  
 
Det framkommer även i förhörsprotokollet att modern pressat flickorna om 
dockan på felaktiga förutsättningar, då hon "missuppfattade" vad mamman till 
flickornas kompis sagt om vad de hade gjort med dockan. Detta upptäckte 
modern efter att hon pressat flickorna.  
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"Denna (kompisens mamma) hade inte sagt att flickorna hade slickat dockan 
där den var trasig (vid musen) utan de hade slickat dockan på munnen." 
 
En fråga i sammanhanget är onekligen varför barnen A och B:s mor hade 
missuppfattat den andra mammans uppgifter. Kunde hennes 
förhandsuppfattning och ensidiga sökande efter evidens för sexuella övergrepp 
ha inverkat? Det är väl känt inom psykologin att varseblivningar kan bli 
felaktiga (s.k. perceptuell distorsion) i samband med förutfattade meningar och 
fördomar. En ytterligare fråga är hur många av de uppgifter i övrigt som modern 
rapporterat som inbegriper missuppfattningar? 
 
Denna press under felaktiga förutsättningar, först om dockan och sedan om 
pappan, när flickan verkar befinna sig i ett förändrat medvetandetillstånd 
(kritiskt tänkande är vid sådana mer eller mindre urkopplat) den 5 okt verkar 
vara startpunkten för uppkomsten av uppgifterna från barnet B, som inte gett 
några indikationer på sexuella övergrepp i det första polisförhöret, men senare 
levererar mycket dramatiska övergreppsuppgifter (med orimliga inslag och 
motsägelser) i det andra polisförhöret. Som framgår så möter barnet pressen och 
ordergivningen med att dels kopiera uppgifter från barnet A och dels föra fram 
andra uppgifter om "musmedicin" m.m. Rimligheten i att faderns fru skulle 
komma in och fråga saker under pågående övergrepp tål att fundera på. 
Fabuleringar och lögner, generellt sett, startar ofta i sådant som förekommit eller 
existerar, t ex faktiska medicinska åtgärder, att det faktiskt har fotograferats på 
normalt sätt, att mödrar faktiskt kommer in i rum  etc. Utifrån sådan faktabas 
utvecklas ibland uppgifter som inte är verklighetsanknutna. Fabuleringar och 
lögner utmärks ibland av att den som fabulerar/ljuger inte riktigt har förstått 
verklighetens natur, något som även framgår i det andra polisförhöret med 
flickan, när mer ingående beskrivning av de påstådda övergreppen efterfrågas 
och några motfrågor ställs. När det inte finns faktiskt inträffade händelser att 
falla tillbaks på i minnet så kan de påhittade minnena lätt bli orealistiska, t.ex. 
som i detta fall att mammor kan komma in under pågående övergrepp eller stå i 
ett rum bredvid och laga mat. Det är här dock inte rimligt att påstå att barnen 
ljuger utan det som här sker kan betecknas som en strategisk anpassning genom 
att uttala den typ av uppgifter som modern vill ha fram. Barnen är i 
beroendeställning till modern som tydligt angett och pressat i riktning mot vilka 
slags uppgifter de bör producera. Barnen söker överleva psykologiskt under de 
betingelser som modern anvisar och modern verkar sakna insikt om att hon 
påverkar barnen att skapa uppgifter.  
 
Polisförhör med modern den 16 okt 
Även här beskrivs hur modern pressar barnet A och får uppgifterna att 
ytterligare stegras, men nu verkar inte polisen ha varit intresserad längre av fler 
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av modern frampressade och påhittade uppgifter att leverera till polisförhör för 
inget tredje polisförhör hålls med barnet A angående dessa uppgifter. Normalt 
sett skulle dessa uppgifter ha följts upp i ett förhör med barnet. Det är ett 
naturligt psykologiskt förlopp att fortsatt press och fortsatta förhör leder till 
stegring av uppgifterna, något som kan iakttas i en del förhörsprotokoll. 
Nedanstående visar liksom det andra polisförhöret med barnet B att det inte 
funnits några problem för polisen att få fram allvarliga övergreppsuppgifter som 
grund för åtal. Men kvalitetsbedömningar av uppgifterna och bedömningar av 
hur de uppkommit har rimligen gjorts av polis och åklagare eftersom man inte 
gått vidare och plockat in de uppgifter som här erbjuds.  
 
"Modern berättar att den 10/10 hade modern frågat barnet A om det skulle vara 
lättare för henne att berätta ´det otäcka´ för mamma så kunde mamma berätta 
för polisen. " (modern anser sig här tydligen vara biträdande förhörsledare till 
polisen, som säkert betackar sig för sådan hjälp, Uttalandet innebär att modern 
förutsätter att otäckheter ägt rum – det gäller att få barnet att uttalas sig utifrån 
den förutsättningen) 
"Den 13/10, på kvällen, ville barnet A ligga bredvid modern. Modern frågade 
då om hon ville berätta det där. Barnet A svarade nej. Barnet A viskade sen ´det 
var med snoppen´ varpå modern frågade vad hon menade. Barnet A sade då att 
pappa skulle gå och duscha och då lade han sina rena kalsonger på hennes 
säng. Efter att han hade duschat så kom han in i hennes rum naken ´för han 
hade sina kalsonger där´. Sedan hade barnet A sagt och visat att han drog med 
snoppen på hennes mage. Hon visade också att hon fick ligga på sidan med raka 
ben och pappa hade också legat med raka ben och han hade stoppat in snoppen 
´här´och pekade på ´musen´. Modern frågade då barnet A om han stoppade in 
snoppen och barnet A svarade ´inte i hålet´. Barnet A sa sedan ´sen vaknade 
jag´. " 
Såvitt kan förstås tyder den sista meningen på att barnet anser sig ha sovit 
medan det beskrivna övergreppet skedde och då kan det vara vanskligt att 
korrekt återge vad som skedde under sömnen.  
Det här anförda följs inte upp av polis och åklagare och ingen gynekologisk 
undersökning begärs rörande flickan A och inte heller rörande flickan B efter de 
motsägande och orealistiska snopp-uppgifterna i det andra förhöret den 6 nov. 
Av förhöret framgår även att modern den 14/10 hade kontakt med personal på 
landstingets M-mottagning som oseriöst gav suggestioner om vad fadern kunde 
ha sagt till barnet A.  
 
Polisförhören med barnet A den 22 sept och den 10 okt samt med barnet B 
den 23 sept och den 6 nov 
Förhören är ensidigt inriktade kring övergreppshypotesen och frågan om att tala 
sanning berörs inte i förhören. Inte heller fokuseras på hur uppgifterna 
uppkommit, dvs. moderns press och utfrågning och situationen i hemmet (med 
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bl.a. den äldre brodern) blir inte tydliggjord. En del frågor måste bedömas som 
ledande. Mycket besvärande är de ledande och frekventa två-valsfrågorna ("en 
gång" eller "flera gånger"). Vid muntlig presentation tenderar svarande enligt 
forskning att välja det sist nämnda alternativet - ett tydligt fenomen även i 
förhörsmaterial. Några motfrågor ställs när flickornas uppgifter blir underliga.  
 
Utfallet av den första förhörsomgången i september blir mycket tunt. Fadern 
påstås ha tittat på flickan A:s mus och inget skall ha hänt med flickan B, som 
säger sig först ha haft svårt att tro på systerns uppgifter.  
Det verkar som flickorna utgår från en stereotyp bild av pappan som "dum" och 
uppgifter konstrueras utifrån denna stereotyp (forskaren Ceci har diskuterat den 
destruktiva inverkan av stereotyper av detta slag i barnförhör).  
 
Inför den andra förhörsomgången har flickorna som vi sett mer och upprepat 
bearbetats och enligt moderns egna ord "pressats" av modern. Vistelse på 
kvinnohuset kan också innebära påverkan, t.ex. förstärka en benägenhet att lojalt 
producera uppgifter som modern vill ha fram eller leda till uppsnappande av 
idéer i miljön.  Det är naturligtvis utredningsmetodiskt mycket olämpligt att 
barn som är föremål för en objektiv polisutredning före och under den tiden 
vistas på kvinnohus. (Ibland kan det nog vara svårt att undvika.) 
 
Flickan A levererar nu efter ovan dokumenterad påverkan från kvinnohuset och 
modern uppgifter om att fadern skulle ha tagit nakenkort och att han och flickan 
A skulle ha spelat kort med dem efter framkallningen. Några kort av detta slag 
har, såvitt jag förstått utredningen, aldrig påvisats existera (husrannsakan hos 
fadern gjordes den 20 sept och även på faderns arbetsplats – det negativa 
resultatet verkar undanhållas i utredningsmaterialen?). Inget nämndes om dessa 
påstådda kort i den första förhörsomgången. Det kan anmärkas att flickans 
uppgifter verkar utgå från hennes egen förståelse av hur man använder kort, man 
spelar med dem. Uppgifterna konstrueras utifrån ett barns perspektiv. Uppgiften 
verkar uppkomma utifrån den press som modern utövat rörande några faktiskt 
existerande kort av normal art som fadern tagit på barnen.  
 
Flickan B, som i första förhöret inte anser att det hänt henne något av sexuell 
natur i relation till fadern, levererar nu uppgifter av närmast våldtäktsliknande 
art. Dessa uppgifter kollapsar dock i förhöret, när förhörsledaren begär 
preciseringar och ställer motfrågor. Den beskrivning hon försöker konstruera 
framstår som ett sexuellt oerfaret barns vaga konstruktion. Förhörsledaren beslår 
även flickan B med fabulering/lögn och motsägelser. Det bör då ur 
ansvarssynpunkt konstateras att i uppkomsthistorien finns moderns tidigare 
påvisade press och ordergivning och ”lögn” bör snarare ses som påtvingad 
strategisk anpassning i det sociala fält där modern och hennes hjälpare har 
makten över barnet och fadern har spelats bort.   
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Flickan B upplever nog inte att hon har något annat val än att söka prestera 
sådana uppgifter som modern vill ha i förhöret. Förhörsledaren borde även ha 
tagit upp frågan om att tala sanning med flickorna i början av respektive förhör. 
Så har inte skett, så det finns inget avtal att tala sanning, inget förbud mot 
påhittade uppgifter. Hur man kan köra polisförhör med barnen utan tydliga 
överenskommelser med barnen i denna fråga är svårbegripligt. Barn anses inte  
få en vuxen förståelse av frågan om lögn och sanning förrän vid runt 12 års 
ålder. 
 
Det förekommer ett avsevärt antal motsägelser inom och mellan polisförhören 
samt ett antal vaga uppgifter. Tillsammans med moderns påverkan och 
uppgifternas innehållsliga natur innebär detta att det källkritiskt sett föreligger 
ett s.k. källkritiskt kluster, dvs. flera källkritiska kriterier som tillsammans utan 
tvekan innebär att förhörsuppgifterna bör källkritiskt förkastas. Enbart moderns 
klart påvisade påverkan är tillräckligt kriterium för ett avvisande. Denna 
påverkan har hon själv beskrivit i av henne själv bestyrkta förhörsprotokoll. 
Modern har i stort suggererat fram, pressat, tvingat och lärt ut de uppgifter som 
flickorna sedan har svårighet att framställa på ett trovärdigt sätt i polisförhören. 
Om i polisförhören även efterfrågats hur flickornas uppgifter uppkommit så 
kunde bilden av moderns påverkan och press blivit ännu tydligare och bilden av 
den psykiska misshandeln kunde blivit tydligare. Det samlade förhörsmaterialet 
visar att modern, med stöd från främst BUP, psykiskt misshandlat sina båda 
barn och hon har själv beskrivit hur det gått till. Polisförhören med barnen ingår 
som en delprocess i den psykiska misshandel som modern bedrivit. Till 
misshandeln hör även att barnens relation till fadern krossas. Av polisförhören 
med modern framgår hur modern manipulerar fram en negativ bild av fadern hos 
barnen. Detta är ett centralt inslag i den psykiska misshandeln.   
 
 
Sammanfattande materialrelaterad bedömning i frågan om påstådda 
sexuella övergrepp 
Barnpsykiatrin har agerat omdömeslöst, osakligt och partiskt och har som det 
verkar åstadkommit stora psykologiska skador för de berörda föräldrarna och 
barnen. Barnen har traumatiserats i samverkan mellan barnpsykiatrins personal 
och vårdnadshavaren modern. Traumatiseringen har skett genom att 
barnpsykiatrin suggererat modern rörande att sexuella övergrepp kan ha inträffat 
och genom att uppmana modern att bedriva pressande utfrågning av sina egna 
barn, varpå barnen efter suggestion och inlärning även har tvingats genomgå 
polisförhör. Barnen har fått relationen till fadern krossad genom barnpsykiatrins 
och moderns agerande.  
 
Intyget från BUP i Socialstad 2004-05-14 där t ex barnet A kallar fadern för 
"svinet" och barnet B får "ont i magen" visar hur den psykiska misshandeln av 
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barnen vid den tidpunkten fortgår. Flickorna är rädda för att träffa fadern. Detta 
är beteenden som, vilket framgår av materialet, omgivningen lärt barnen. 
Flickorna hade, såvitt framgår, inte dessa problem innan barnpsykiatrin och 
modern satte igång att driva frågan om sexuella övergrepp och det förekom då 
ett umgänge mellan fadern och flickorna.   
 
Anm. I samband med sjukvård talar man sedan gammalt om s k iatrogena 
skador, dvs. skador förorsakade av sjukvården själv. Inom den somatiska 
sjukvården har dessa enligt uppgift uppskattats till kring 3-4%. Inom  
psykoterapiforskning förekommer gamla uppskattningar av storleksordningen 
5% permanent skadade i samband med psykoterapi internationellt. Vilken 
skadeprocent barnpsykiatrin i regionen har är inte känt för mig.  
 
Föräldrarnas personligheter 
I materialet drivs från moderns sida en inte särskilt realistisk bild av fadern som 
dels våldsam och aggressiv och dels som sexualförbrytare. Denna bild har 
barnet B även lyckats lära sig i samband med det andra polisförhöret. 
I det andra förhöret med barnet B framläggs en sådan, av materialet att döma, av 
modern inducerad bild, t ex skall tvång, slag och knivhot ha använts av fadern.  
 
Detta är ett kombinatoriskt misstag som ibland görs vid konstruktion av falska 
berättelser. Det kan nämnas att enligt psykiatrisk och rättspsykiatrisk expertis 
förekommer dessa båda egenskaper föga eller sällan ihop. Det figurerar även 
kvasipsykologiska föreställningar om att vem som helst kan begå sexuella 
övergrepp på barn. Dessa är inte forskningsbaserade.   
 
Enligt t ex professor Ottosson (a.a) "har de som gjort sig skyldiga till sexuella 
övergrepp på barn ofta en omogen personlighet". Även andra författare har 
pekat på personlighetsstörning som en egenskap. Enligt Ottosson och andra är 
de inte lika kriminellt belastade som våldtäktsmän och har sällan gjort sig 
skyldiga till våldsbrott. De som har sådan personlighet att de begår sexuella 
övergrepp på barn anses ha lite våldstendenser. Enligt ett antal statistiska studier 
föreligger oftast riskindikationer hos personer dömda för sexualbrott, t ex 
missbruk, psykisk störning, social utslagning etc.  
 
Det är svårt att i det här aktuella materialet uppfatta riskindikationer av 
betydelse hos fadern och därmed försvagas avsevärt påståenden om att han 
skulle vara sexualbrottsling. Ett annat starkt motevidens är även att fadern krävt 
utredning av barnet A:s problem hos BUP-filialen den 29 aug, dvs. kort före 
anmälan. En sådan uppgift är inte förenlig med en tolkning att han begått 
sexuella övergrepp. Utredning borde inte ligga i en förövares intresse då 
utredning borde leda till upptäckt av övergrepp. En intressant fråga är varför 
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utredarna har mörklagt denna information i papperen. Sådant medvetet 
förtigande faller under allmänt vedertagna definitioner för lögn och bedrägeri. 
 
Däremot finns enligt socialförvaltningens utredning 2004-02-25 klara 
psykiatriska riskindikationer kring modern. Vuxenpsykiatrin uppger att de haft 
kontakt med modern  "sedan 1991 på grund av depressiva besvär, ångest och 
panikattacker. Modern har bedömts ha en personlighetsstörning som antas ha 
sitt ursprung i bristande uppväxtmiljö, framför allt handlar det om att hon 
upprepade gånger blev misshandlad av sin far. Personlighetsstörningen kommer 
enligt vuxenpsykiatrin främst till uttryck i svårigheter i form av låg självkänsla, 
bristande självständighet samt vag identitetskänsla. " Det framgår även bland 
annat bedömningen att "Hon litar inte alltid till sin egen förmåga att klara av 
saker och är då i behov av stöd och uppmuntran från omgivningen". Detta kan 
möjligen ha bidragit till att modern fallit offer för barnpsykiatrins skadliga 
suggestioner och föga professionella råd. Det behöver knappast påpekas att 
personlighetsstörning kan vara förknippad med brister i verklighetsrelaterandet.  
  
De nämnda indikationerna innebär att modern har nedsatt förmåga att skydda 
sina barn och dessutom kan de ha medverkat till att hon utsatt dem för den 
psykiska misshandel av de egna barnen som finns beskriven och dokumenterad i 
polisförhören med henne själv. Hennes agerande i frågan om sexuella övergrepp 
innebär en stark indikation på olämplighet som vårdnadshavare.  
 
 
Socialförvaltningens utredningar 2004-02-25 
Det föreligger en metodiskt och textmässigt likartad utredning för vardera 
barnet. Utredningarna startas med anledning av att BUP kontaktar rörande 
misstankar om sexuella övergrepp från fadern. Enligt JO skall anmälningar 
mellan myndigheter vara skriftliga. Här verkar inte finnas någon skriftlig 
anmälan, men uppgifter från ett möte den 3 sept refereras. Utredningen påbörjas 
den 5 sept med enbart frågan om sexuella övergrepp som anledning.  
 
Utredningen saknar formulering av den/de frågeställningar som skall besvaras 
och den har karaktären av ett ostyrt och okritiskt klippkollage av uppgifter. Det 
är därmed oklart vad utredarna har för syfte eller frågeställning/ar. Det är svårt 
att förstå varför utredningen begränsas så mycket och så skevt kring frågan om 
sexuella övergrepp vilket det är polisens sak att utreda och som redan är utredd. 
Det saknas allsidighet i utredningen, t ex kan finnas andra faktorer som skulle 
kunna kräva åtgärd, t ex i hemmiljön och i moderns relaterande till barnen.   
 
Utredningen räknar under rubriken "Utredningsmetod" endast upp ett antal 
kontakter och samtal. Om de viktiga aspekterna på metoden nämns inget, t.ex. 
hur frågeställningarna skall kunna metodiskt besvaras, hur material 
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dokumenterats på säkerställt sätt, enligt vilka principer urval respektive bortval 
av material skett, i vad mån källkritik av uppgifter bedrivits m.m.  
Det sägs t.ex. inget om huruvida fadern respektive modern har fått replik på de 
uppgifter som berör dem, innan uppgifterna används för analys och 
bedömningar. Så verkar inte vara fallet. Det saknas den tydlighet i metodfrågor 
som krävs av ett sakligt utredningsdokument.  
 
Ett anmärkningsvärt inslag är att moderns mamma och som det verkar 
styvpappa får komma till tals på nästan tre hela sidor, medan några motsvarande 
föräldrar eller andra inte hörs som referenter kring fadern på nästan tre sidor.  
 
Det framgår att polisen önskat att socialförvaltningen inte har samtal med 
barnen under pågående förundersökning. Detta är ett mycket tillrådligt sakligt 
förfarande som saboterats av att mamman i stället haft pressande samtal med 
barnen under den pågående förundersökningen och att vistelse på kvinnohus 
förekommit.  
 
Polisförhören med båda barnen refereras i sina huvuddrag helt utan reflektioner 
eller kommentarer. Motsägelser, absurditeter och påvisad lögn/fabulering har 
utredarna tydligen inte alls uppmärksammat och de undanhålls därmed läsaren. 
Inte heller har utredarna upptäckt att modern suggererat, pressat och lärt upp 
barnen inför förhören samt att kvinnohuset och barnpsykiatrin finns med som 
påverkansfaktorer. Genom detta partiska sätt att framställa materialet blir 
utredningen bedräglig.  
 
Det kan anmärkas att förskolläraren FF för båda barnen  (1999 till så sent som 
juni 2003) säger att barnet A "har aldrig pratat illa om någon av sina föräldrar 
och hon har alltid blivit glad när de kommit för att hämta henne". Detta kan 
jämföras med det tidigare anförda intyget från BUP i Socialstad ett knappt år 
senare än juni 2003 där barnet C sitter och talar om "svinet" (syftande på 
pappan). Utredarna analyserar inte denna motsägelse och bidrar inte med någon 
elementär symtomutredning. Det kan här noteras att detta är en förskollärare 
med mycket lång och tidsmässigt omfattande kontakt med barnen. Vad ändrades 
efter juni 2003? Pappan förtalades inför barnen.  
 
Det hänvisas kortfattat till en barnpsykutredning från M-mottagningen, som 
finns bifogad i mitt material. Utredningen har gjorts med dubbla roller att ge 
stöd och samtidigt utreda. På mottagningens hemsida anges inte alls att man 
sysslar med utredning utan med "behandling". Dock är det nödvändigt att en 
seriös behandling föregås av en seriös utredning, annars kan insatsen bli 
missriktad och till och med skadlig som i detta fall. Dubbla roller leder knappast 
till något objektivt utredande i ett sådant här känsligt fall. Personalen där verkar 
av referatet att döma inte alls ha gjort några symtomutredningar på de påstådda 
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symtomen hos barnen. Det är viktigt att centrala symtom utreds med avseende 
på startpunkt, utveckling, situationell förekomst, tänkbara inverkande faktorer, 
tidpunkter för betydelsefulla händelser, förvärrande, försvinnande m.m. 
Exempelvis symtom som enkopres, rädsla för fadern etc. En symtomutredning 
av rädslan för fadern skulle kunna leda till viktiga resultat, t ex att rädslan inte 
härrör från faderns agerande utan från andra faktorer. Att klarlägga tidpunkter, 
tidsperioder och tidsrelationer kring symtom är ett viktigt inslag i 
symtomutredning. Om t.ex. ett symtom funnits före påstådda övergrepp så kan 
det inte ha uppkommit genom de påstådda övergreppen, men möjligen 
förvärrats. Symtomutredning innebär även arbete med alternativa hypoteser 
kring symtom.  
 
Mottagningen verkar inte bedriva källkritisk analys kring uppgifter och verkar 
inte överväga alternativa tolkningar av befintliga uppgifter. Intressant att notera 
är att i referatet står att den lärare barnet A haft under hösten bedömer barnet 
som ovanligt rädd om något oväntat händer. Jämför förskollärarens bedömning 
juni 2003.  
 
Sammanfattningarna i utredningarna blir en följd av den klippkollageartade 
metodiken. Det hävdas i sammanfattningarna att flickorna utsatts för "någon 
form av traumatiska upplevelser och att de behöver hjälp att bearbeta dessa" 
(även i bedömingsavsnittet hävdas detta). Jag delar den bedömningen, men delar 
inte utredarnas traumaföreställningar. Materialet ger starka indikationer på att 
flickorna traumatiserats av barnpsykiatrin och modern genom att de har 
suggererats och pressats att säga att de utsatts för sexuella handlingar av fadern. 
Att få fadersrelationen krossad på detta sätt och tvingas lära in rädsla gentemot 
fadern bör vara traumatiskt. Att barnen pressats och lärts upp och fått 
fadersrelationen krossad av modern ignoreras helt i socialtjänstens okritiska 
utredning. Utredarna diskuterar inte alls behovet av att skydda barnen mot detta 
slag av handlingar från moderns sida. Utredningen är därmed partisk.  
 
Utredarna använder sig i sin slutbedömning okritiskt av påståenden i polisförhör 
och av symtom utan att vare sig analyser av uppkomsten av påståenden eller 
symtomutredningar gjorts. Att det anförs att föräldrarnas instabila relation och 
moderns psykiska hälsa finns med som faktorer till att flickorna inte mår bra, ter 
sig rimligt. Däremot är det vilseledande att skriva att det inte framkommit 
juridiskt hållbara uppgifter som styrker att brott begåtts, när det i 
förhörsmaterialet med modern och flickorna finns klarlagt dels att modern i stor 
omfattning påverkat flickorna och dels att flickornas uppgifter innehåller 
motsägelser, lögner/fabuleringar och absurditeter. Materialet visar tydligt, när 
jämförelser görs, att flickorna i förhören söker framlägga uppgifter som modern 
genom suggestioner, press och inlärning förmått dem att uttala. Som påpekats 
kunde polisen genom fortsatta förhör lätt ha fått in fler och vida mer avancerade 
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uppgifter (t.ex. de som finns i sista förhöret med modern), men det är uppenbart 
att åklagaren och/eller polisen reagerade på vad som försiggick och inte ens 
brydde sig om att begära in läkarundersökning. Inget har för övrigt hindrat 
socialtjänsten från att i samråd med modern låta göra läkarundersökningar, 
något som underlåtits både vad gäller symtom som bajsning etc. och påståenden 
om sexuella övergrepp. En barnmedicinsk kontroll av två barn som verkar fara 
så illa hade varit befogad. Var socialtjänsten på något sätt rädd att en 
läkarundersökning skulle ge fel resultat, t.ex. att det inte fanns tecken på 
övergrepp eller att det fanns tecken på vanvård från moderns sida? Frågan är 
allvarlig: varför tog inte socialtjänsten initiativ till en barnmedicinsk kontroll?   
 
Vad gäller förslag till åtgärder och beslut så delar jag utifrån det befintliga 
materialet inte bedömningen att M-mottagningen skulle vara lämpliga efter sina 
bristande insatser i fallet. Den som inte klarar av att göra symtomutredningar bör 
inte syssla med vare sig utredning eller behandling över huvud taget och utgör 
en fara för de hjälpsökande.  
M-mottagningen har enligt materialet bidragit till att skada flickorna genom att 
uppmuntra föreställningar om sexuella övergrepp hos modern.  
 
Sammanfattningsvis bedöms de sociala utredningarna som utredningsmetodiskt 
okritiska och partiska klippkollage utanför saklighetens domän. Utredarna har 
inte förmått bedriva kritisk analys och se sådana uppenbara fenomen som 
moderns upprepade påverkan på barnen och inte uppfattat 
tillförlitlighetsproblemen i polisförhören. Genom att sådant undanhålls från 
läsarna ges en bedräglig bild.  
 
Det är obegripligt hur utredarna kan anse sig utreda och göra långtgående 
uttalanden i frågan om sexuella övergrepp utan att analysera förhörsmaterialet - 
utan tvekan omdömeslöst. Det är även olämpligt av utredarna att anlita en 
organisation (M-mottagningen) för utredning som inte ens kan prestera 
elementära symtomutredningar för barnen och tydligen har stora brister vad 
gäller begrepp och metoder för sakligt utredande. Utredarna har inte själva 
presterat vare sig analyser över hur de centrala utsagorna uppkommit eller 
elementära symtomutredningar. Utredningarna saknade angivet 
syfte/frågeställning, men om syftet var att utreda vad påståendena om sexuella 
övergrepp handlade om och vad som borde göras, så har utredningarna inte 
lyckats, utan verkar ha hamnat snett på grund av grundläggande brister i det 
utredningsmetodiska tänkandet. Det finns risk för att detta slag av osakligt 
utredningsarbete skadar de berörda, framför allt barnen. Barn kan aldrig vara 
betjänta av osakligt utredande.  
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4. Vårdnads-, boende- och umgängesutredning 2004-06-18 
Jag kommenterar denna sist då den kommer sist i tidsföljden.  
Mycket är redan sagt så jag fattar mig här kort.  
 
Utredningen saknar angivande av mer specifika frågeställningar.  
Liksom i föregående utredning saknas godtagbar redovisning av 
utredningsmetod. Enbart en lista över kontakter och samtal och att man tagit del 
av intyg finns.  
Det saknas bl.a. uppgifter att föräldrarna skulle ha fått bestyrka sitt eget material 
respektive replikera på påståenden från motparten och andra innan materialet 
används för analys och bedömning.  
Avsaknaden av explicita frågeställningar och tydlighet vad gäller metodik gör 
att utredningen är att bedöma som ett okritiskt klippkollage av uppgifter.  
 
På sid. 20 nämns mycket anmärkningsvärt följande:  
 
"Han (fadern) berättar att personalen (på M-mottagningen) vid mötet ville att 
han inför barnen skulle bekräfta att något hänt och att han skulle trygga dem i 
att det inte skulle hända igen."  (mitt förtydligande, min understrykning) 
 
Ett sådant agerande från personalen i ett fall där fadern har en helt annan 
uppfattning och materialet är fullt av belägg för BUP:s egen och moderns 
skadliga påverkan och personalen dessutom inte har presterat någon utredning 
som stöd för sin tes,  kan inte anses godtagbart vare sig sakligt eller etiskt och 
förmodligen inte juridiskt (skulle kunna innebära ett falskt erkännande att anföra 
mot fadern).  
När övergrepp inte inträffat innebär det även ett ytterligare befästande av 
barnens inlärda offeridentitet. Hur är det ställt med omdömet på denna 
mottagning? 
 
Det framgår även något som redan kunnat förstås av andra dokument. 
"Utifrån att han (fadern) tycker att personalen på M-mottagningen enbart utgår 
från moderns berättelse om vad som hänt, vet han inte om fortsatt kontakt med 
M-mottagningen är bra för barnen." 
  
Detta ter sig som en mycket befogad reflektion från fadern. Utifrån det material 
jag har haft tillgång till bedömer jag att M-mottagningen har ett sådant arbetssätt 
och en sådan okunnighet att kontakt med barnen vore kontraindicerad, dvs. 
innebär skaderisk. Att befästa en offeridentitet hos barn som av modern 
påverkats att anse sig som utsatta är inte lämpligt.  
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Fadern hävdar även att  
"Hans uppfattning är att modern tillsammans med personal från kvinnohuset 
skapat denna rädsla hos barnen."  
Trots allt utredningsarbete har det inte presenterats någon enkel 
symtomutredning om hur rädslan för fadern uppkommit och utvecklats.  
Varför? Kan det bero på att modern och stödjande organisationer i själva verket 
vill att barnen skall vara rädda för fadern och gärna vill per tyckande hänföra 
rädslan till övergrepp från faderns sida?  Eller är utredarna så okunniga eller så 
vana att sitta och tycka att man inte inser behovet av ett klargörande av 
symtomet uppkomst och utveckling i det här utredningsarbetet? Ett klargörande 
av vad rädslan konkret innebär, symtomprecisering, behövs också.  
 
"Modern hävdar att barnet B varit rädd för sin pappa sedan hon var liten."  
Det kan här verka som om symtomet skulle ha funnits före de påstådda sexuella 
övergreppen. Det vore mycket intressant i så fall, eftersom det i 
utredningsmaterial anförts som tecken på sexuellt övergrepp. Detta bör 
ytterligare understryka varför det är så viktigt med symtomutredningar som 
preciserar symtomen till art, frekvens, tidpunkter och tidsperioder och 
situationer samt söker spåra inverkande faktorer.  
 
I utredningen föreslås behandling på den omdömeslösa M-mottagningen, något 
som jag tidigare kommenterat riskerna med.  
 
I utredningen hänvisas till att M-mottagningen bedömer att misstankar om 
sexuella övergrepp kvarstår. Som framgått har inte mottagningen redovisat 
någon analys av förhörsmaterialet, inkl moderns påverkan. Mottagningen har 
inte heller kunnat prestera de mest elementära symtomutredningar men talar och 
tycker tydligen om symtom. Det är då naturligtvis inte logiskt att göra 
bedömningar kring påståendena om sexuella övergrepp i sådana formuleringar. 
Var är den sakliga grunden? Rundprat och klippkollage duger inte som 
utredningsmetod.  
 
Enligt bilagepapperet från mottagningen har man t.ex. till fadern framfört  
symtomen må dåligt (vagt), uppvisar rädsla och magont, enkopres och dessutom 
att barnen mycket tydligt säger att de inte vill träffa fadern. Inget i riktning mot 
symtomutredningar uppvisas från mottagningens sida i det bifogade papperet, 
som ter sig mycket tunt innehållsligt sett.  
 
Vårdnadsutredarna gör ett mycket viktigt konstaterande på slutet.  
 
"En risk som finns vid misstankar om övergrepp i en tvist kan vara att den andre 
föräldern lämnat oriktiga uppgifter och manipulerat barnet. Barn kan i sådana 
fall få en rädsla som är verklig."  
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Detta kan jag instämma i generellt, men i detta fall blir uttalandet lätt 
vilseledande. Det borde tillagts att i detta fall visar förhörsmaterialet tydligt hur 
modern suggererat, pressat och lärt ut saker till båda barnen, dvs. med andra ord 
manipulerat dem. Risk är inte ett lämpligt ord, när beläggen finns att läsa i 
bestyrkta förhörsprotokoll. Situationen är därmed den att barnen behöver 
skyddas mot modern och mot barnpsykiatrin som uppenbarligen inte kan eller 
inte vill utreda detta slag av frågor/symtom och vägrar acceptera bedömningen 
från åklagare och polis i övergreppsfrågan.  
 
Utredarna hävdar även att barnen "lever idag i en verklighet av att ha varit 
utsatta". Hur kan utredarna veta detta? Därför att barnen gör uttalanden? Dock 
stämmer uttalanden inte alltid med hur personer upplever något, särskilt inte vid 
socialt tryck.  
Det kan vara så att barnen idag tror sig ha varit utsatta. Det kan vara så att de 
vacklar mellan sina egna minnen och vad modern och hennes stödpersoner 
hävdar. Det kan även vara så att den ena eller andra eller båda är klara över att 
uppgifterna inte är korrekta och försöker överleva med detta och anpassar sig 
utåt. Detta vet vi inte säkert utan att utreda saken. Det är viktigt att barnen får 
stöd och hjälp, men den bör utgå från de sakliga grunderna i fallet, t.ex. de klara 
beläggen för hur barnpsykiatrin har påverkat modern och hur modern har 
påverkat barnen. Klargörande symtomutredningar behöver göras och påverkan 
från modern och barnpsykiatrin behöver hävas. Detta kan knappast modern eller 
barnpsykiatrin genomföra.  
 
Sammanfattningsvis är vårdnadsutredningen omfattande i text och uppgifter, 
men brister i metod och i metodredovisning, i säkerställande av uppgifter och i 
analysen. Inte heller vårdnadsutredarna har analyserat det förhörsmaterial som är 
centralt, om man skall göra uttalanden kring påståendena om sexuella 
övergrepp. Ändå görs uttalanden kring dessa påståenden – mycket fabulerande 
och oseriöst. Inte heller vårdnadsutredarna har uppmärksammat frånvaron av 
symtomutredande. Liksom den sociala utredningen är även denna utredning 
partisk. Utredningen uppvisar egenskaperna hos ett partiskt, okritiskt 
klippkollage utanför saklighetens domän. De påstådda utredarna verkar  
inte begripa saklighetskraven på en utredning.  
 
Osakliga utredningar kan skada barn och kan aldrig vara i barns intresse.  
 
Några få av faderns kommentarer 
"Det råder fruktansvärd obalans mellan hur socialtjänsten hanterar information 
från mig och hur de hanterar information från mamman. Hon kan få dem att 
lyssna på vem som helst, hon kan få dem att underlåta ta kontakter som vore 
rimliga att ta (exvis Maluma i Småstad, BUP i Socialstad, någon av mina 
referenter). "  
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Fadern uppger även att han förvägrats få besvärshänvisning när han begärt ut två 
intyg från socialtjänsten och nekats dessa.  
 
Fadern menar även att det mörklagts att modern hade en sammanboende man i 
samband med misstankarna om sexuella övergrepp, något som varken polis eller 
socialtjänst skall ha utrett.  
 
Om dessa uppgifter är korrekta utgör även de allvarliga indikationer på en 
osaklig utredningskultur.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Det har av befintligt material klart framgått att barnpsykiatrin har suggererat 
modern, som med stöd från barnpsykiatrin har bedrivit påverkan av barnen som 
till sin art är sådan att den bör betecknas som psykisk misshandel. De båda 
granskade utredningarna (social- respektive vårdnadsutredning) ignorerar att 
modern och barnpsykiatrin skadar barnen och att barnen behöver skyddas mot 
dessa. De båda granskade utredningarna uttalar sig fabulerande om både 
symtom och sexuella övergrepp utan att vare sig symtomutredningar eller 
analyser av befintligt förhörsmaterial 
genomförts.  
 
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. Olika infallsvinklar kan ibland göra det lättare att inse 
vad ett tankefel innebär.  
 
-  allsidighetsfel/fullständighetsfel i sökandet efter information begås av 
i synnerhet BUP och socialtjänsten, men även av polisen  
 
- alternativa hypoteser ignoreras av BUP, av mamman, av kvinnohuset och i 
frågeurvalet även av polisen, som dock verkar ha räknat med åtminstone någon 
alternativ förklaringshypotes till vad som sägs i polisförhören.  
 
- barnens uppfattningar ignoreras, dvs. det pratas om men inte med 
huvudpersonerna. Här utgör de övergreppsinriktade polisförhören undantag,  
i dessa borde en del frågor om barnens situation, om vad de kunde ha utsatts för 
påverkan etc. ha ställts och som inte ställdes.  
 
- barnmedicinsk utredning underlåts 
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- bedrägeri, dvs. uppgifter som talar till faderns undanhålls 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs på grundval av icke rimligt säkerställt 
   och icke fullständigt material. 
 
- cirkulär ”logik”, dvs. med hjälp av tankefel återvänder utredaren till 
utgångsföreställningen. Exempelvis används ensidigt bekräftelsesökande, 
ensidig tolkning, omtolkning och undvikande av att söka motevidens och 
undvikande av alternativa hypoteser.  
 
 - doktrinen om nollpåverkan, t ex att barn (och vuxna) inte påverkas i det 
sociala samspelet utan ger svar som är oberoende av den påverkan som ligger i 
förväntningar, situation, relation och frågornas urval och formuleringar samt i 
utfrågarens svar – mycken forskning har visat att doktrinen är falsk. 
 
- dubblering (påstående om både sexuella övergrepp och  
aggressivitet/misshandel) verkar inte föranleda några misstankar från utredarnas 
sida 
 
- efterkonstruktioner 
 
- ensidigt bekräftelsesökande  
 
- fabulering, dvs. prat/uttalanden utan täckning i sak. 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. den inom socialtjänsten 
mycket frekventa ”tycka-tro-känna.uppleva” – kulturen förekommer även här , 
t.ex. ”Han upplevs som…” Men den kan även förekomma i form av kategoriska 
uttalanden utan de nämnda verben, t.ex. övertygade uttalanden om vad som hänt 
eller vad som pågår (t.ex. ”Han var…Han är…).   
 
- frågeställningar som logiskt styr utredningsarbetet anges inte uttalat  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. alternativa orsaker, 
tolkningar etc. övervägs inte. 
 
- klippkollagefel, dvs. utredningsdokument byggs upp logiskt förvirrat 
genom att sammanställa uppgifter.  
 
-  källkritiskt misstag, dvs. uppgifter används utan att kritiskt prövas. 
 
-  ledande frågor förekommer och instämmande/följsamma svar tillskrivs sakligt 
värde. 
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- ordergivningsfel, dvs. ordergivning gentemot barn tenderar att leda till önskade 
svar.  
 
- partiskhet, dvs. ena parten gynnas eller missgynnas i arbetssätt. 
 
- perseveration (vidhäftande/fastbitande) av närmast psykopatologisk art, 
gällande tesen om faderns tänkta sexuella övergrepp, utmärker utredarnas 
tänkande. Att granska det egna tänkandet och övervägande av alternativa 
möjligheter verkar inte ingå i metodiken.  
 
- pseudobekräftelse anförs, dvs. efter påverkan av barn och efter flertydiga svar 
anses bekräftelse ha erhållits.  
 
- pseudoevidens anförs, dvs. sådant som kan ha andra grunder än den tänkta 
grunden anförs och alternativa grunder elimineras inte genom undersökande.  
 
- påverkansfel på så sätt att barnen påverkas och pressas. 
 
- resursundvikande, dvs. inga resursinventeringar/resursanalyser görs. 
 
- sanningsfrågan ignoreras vid förhör med barn, dvs. inget klargörande och 
ingen överenskommelse finns med barnet om att tala sanning.  
 
- självuppfyllande profetia - ofta påverkar utgångsantagandet aktörerna så att de 
producerar önskade evidens, dvs. utgångsantagandet blir självuppfyllande (den 
självuppfyllande profetian kallas detta i vissa sammanhang). Teorin förändrar 
verkligheten.  
 
- social modellering ignoreras, dvs. om man visar för ett barn vad det skall säga 
och hur det skall bete sig som varande utsatt för sexuella övergrepp så kan 
barnet ta till sig och upprepa och även utveckla detta. Att barnet upprepar och 
under press utvecklar vad vuxna säger och gör ger vanligen inga belägg för 
sexuella övergrepp.  
 
- social responsivitet förbises, dvs. både barn och vuxna försöker svara något om 
de får frågor. 
 
- suggestionsfel på så sätt att BUP:s personal upprepat suggererar i riktning mot 
att sexuella övergrepp skulle ha skett. Den växlings- och associationsteknik som 
moderna använder utgör också ett slags suggestionsfel. Först inducerar modern 
generellt en sexuell sfär och övergår därefter till att föra in fadern, dvs. mentalt 
koppla honom till av henne tänkta sexuella händelser.  
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- symtomutredningsfel på så sätt att symtomutredningar inte alls genomförs. 
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter säkerställs  inte på  rimligt sätt genom  
bestyrkanden från uppgiftslämnare, genom systematisk replikering från berörda 
familjemedlemmar, genom möjliga kontroller i övrigt och genom källkritik i 
övrigt. 
 
- tidsignorerande, dvs. tidpunkter och tidsperioder för när saker inträffar är inte 
viktigt. 
 
- tolkningsfel, dvs. godtyckligt tolkande utan sakligt tolkningsarbete, där 
tänkbara tolkningar listas upp och jämförs med befintliga, rimligt säkerställda 
uppgifter och elimineringsarbete rörande listade tolkningar utförs.  
 
- tänkta sexuella övergrepp anförs som en universell orsak till symtom. Detta 
tankefel har sedan 1980-talet förekommit på många håll. Det finns många andra 
orsaker till symtom och även mycket vanligare orsaker till symtom än sexuella 
övergrepp. Dessa orsaker måste elimineras i utredningsarbetet. Ibland är det t.ex. 
så att symtomen finns före den period under vilken sexuella övergrepp hävdas 
ha ägt rum. Det förekommer även att symtom uppkommer i samband med 
suggestioner och påverkan av barn vid utredningsarbete. Det är därför viktigt 
att så noga som möjligt söka tidsbestämma symtoms uppkomst och varaktighet.   
  
- urvalsfel, dvs. principer för urval (inval respektive bortval) av informationer 
redovisas inte och kan vara ogenomtänkta eller medvetet skeva i syfte att 
manipulera utredningens resultat och övertalningskraft. 
 
- utredningssabotage uppvisas av BUP som antyder eller påstår saker utan att 
ha saklig grund, och även av modern som lär barnen sådant de kan ta upp i 
polisförhören 
 
- utsageanalytiska fel, dvs. det ignoreras hur utsagor, om främst sexuella 
övergrepp i detta fall, uppkommer och utvecklas.  
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter uttalas – dessa är meningslösa då det inte 
framgår vad de betyder.  
 
- öppen redovisning av underlag till allvarliga påståenden har ej skett i  texten, 
Utredarna har bevisbördan för sina påståenden och fullgör den inte.    
 
Fler tankefel kan förstås förekomma.  
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Bilaga: Psykologintyg med kommentar 
 
Kommentar 
I samband med att vårdnadsfrågan senare kom upp i aktuell tingsrätt, så  
presenterade modern och hennes ombud här bifogat ”psykologutlåtande”, som 
upprättats på patientens begäran att användas vid vårdnadstvisten. Jag fick vid 
förhandlingen fråga om hur jag bedömde utlåtandet.  
 
Utlåtandet verkar, såvitt redovisas, grundat enbart på s.k. personlighetstest och 
samtal med psykologen. De anförda ”testen” torde ö.h.t. inte vara utformade och 
validerade för användning vid konflikter, där det nog kan anses säkert att den 
testade vill framstå i fördelaktig dager och då väljer att presentera sig själv 
fördelaktigt såväl muntligen (i t.ex. intervju eller vid muntliga testsvar och även 
skriftligen). En helt annan situation är användning vid t.ex. forskning eller när 
t.ex. en person kommer och söker hjälp för egen del utan att ha någon motpart 
man vill besegra eller vinna en tvist mot. Även för dessa senare syften är dessa 
s.k. test föga eller inte alls vetenskapligt underbyggda (se respektive manualer). 
Denna invändning gör att utlåtandet ter sig meningslöst och som ett slöseri med 
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skattemedel ur saklig synpunkt. Det kan anses som störande information 
(”brus”) i beslutsprocessen.  
 
En annan grundläggande invändning är begreppsförvirringen. Först står att 
utlåtandet skall vara en ”personlighetsbedömning”. Men någon allsidig sådan, 
inkluderande t.ex. resursanalys (kunde ju varit passande vid en vårdnadstvist) 
görs, som tydligt framgår, inte. Det begrepp som utlåtandet mest använder sig av 
är ”personlighetsstörning”(axel II i diagnosmanualen DSM-IV), vilket anses 
utgöra relativt sällan förekommande personlighetsmönster som är svåra att 
förändra. Intervjuvarianten av SCID II (”Structured Clinical Interview for DSM 
IV”) har använts, men endast de frågor som är inriktade mot ”borderline” 
respektive ”osjälvständig personlighetsstörning”. Om man läser i 
intervjumanualen för 1998, så finns frågor även rörande tio (10) andra 
personlighetsstörningar. Utlåtandets bedömning på slutet om frånvaro av 
personlighetsstörning blir därmed inte godtagbart underbyggt (om man nu skulle 
godta det tvivelaktiga mätförfarandet). I utlåtandet talas även i lite mindre 
utsträckning om ”emotionella störningar” och ”symtom”, vilket är termer som 
kan anknytas till axel I (psykiska störningar typ depression, ångestsyndrom etc. i 
diagnosmanualen DSM-IV). Men här verkar begreppet symtom enbart avse 
symtom på personlighetsstörning. Även begreppet ”personlighetsdrag” nämns 
mot slutet, men verkar då snävt syfta på sådana drag som till art och grad skulle 
innebära uppfyllande av kriterierna för någon av personlighetsstörningarna 
enligt DSM-IV, axel II. Det hävdas i bedömningssammanhang många 
personlighetsdrag som inte utgör tecken på vare sig den ena eller andra 
störningen, men sådana drag har inte presenterats i utlåtandet. En kritisk fråga 
är om den bedömda modern av psykologen ansetts sakna sådana 
personlighetsdrag.  
 
I den sista avslutande stycket fokuseras enbart på ”personlighetsstörning”  
(i båda meningarna, DSM-IV, axel II) och varken personlighetsbedömning 
(allsidig sådan) eller psykisk störningar erhåller någon bedömning. Det finns 
flera sådana och även rapporterade sådana i socialtjänstens papper, som fått 
uppgifter från vuxenpsykiatrin om modern – lång psykiatrisk historia. 
 
Det kan alltså konstateras att psykologen utifrån sin pseudovetenskapliga  
undersökning med föga eller icke evidensbaserade s.k. ”test” i en 
konfliktsituation påstår att ingen av de lågfrekventa (påstås ibland gälla runt 1-
2% av befolkningen för en viss störning) personlighetsstörningar som hävdas 
existera här inte förekommer. Däremot görs ingen bedömning av personligheten 
i stort (allmän bild av personlighetsdrag) och görs ingen bedömning av om och i 
så fall vilka psykiska störningar som föreligger vid undersökningstillfället. 
Sådana störningar (där t.ex. depression är vanligt förekommande och mest för 
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kvinnor) görs det ingen bedömning av. Men det finns (vilket bedrägligt 
undanhålles i utlåtandet) som antytts i dokumenten omfattande uppgifter 
inom vuxenpsykiatrin och även uppgifter i socialtjänstens papper om åtminstone 
tidigare psykiska störningar hos modern under många år.  
 
Det är inte förklarat och svårbegripligt hur syftet/frågeställningen att göra en 
”personlighetsbedömning” (rimligen i stort, allsidigt och tillförlitligt) kunde leda 
till att ett flertal aspekter utanför det snäva begreppet personlighetsstörningar 
inte beaktades och även flertalet av personlighetsstörningarna inte heller 
undersöktes. Ur utredningsmetodisk synpunkt kan anmärkas att termerna 
”samtal” och ”bedömningssamtal” nämns men inget alls nämns om inriktning, 
metodik eller resultat. Samtalen verkar inte ha lett till något mer än att de gett 
stöd åt bedömningen att det inte förekommer några personlighetsstörningar. 
Detta är onekligen ett rätt tunt resultat av en ”personlighetsbedömning”.  
Enligt språklagen 11§  (SFS 2009:600) gäller att språket i offentlig verksamhet 
skall vara ”vårdat, enkelt och begripligt”. Här finns inte testbeteckningarna 
förklarade och inget sägs om deras svaga eller obefintliga kritisk-vetenskapliga 
grund (därmed föreligger bedrägeri eller extrem okunnighet). Detta kunde skett i 
en bilaga. Även om enskilda testuppgifter är underkastade sekretess, så gäller 
detta inte vetenskapliga krav och kritisk diskussion kring tvivelaktiga test.  
 
Yttrandet som helhet framstår som logiskt förvirrat och idag i strid med 
språklagens begriplighetskrav (lämplighetskrav på begriplighet fanns givetvis 
även före språklagen) samt utan vetenskaplig underbyggnad. Yttrandet torde 
även vara bedrägligt från psykologens sida, då den psykiatriska historien för 
modern vid samma landsting inte bör ha varit okänd eller lätt kunde 
kontrollerats.  
 
Se bifogat utlåtande på nästa sida.  
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