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Sammanfattning.  Syftet är att utifrån fältmaterial konkret visa hur en 
personalutredning kan förfalskas och innebära ett övergrepp på enskild anställd. 
Rapporten utgörs av ett sakkunnigyttrande över en av Göteborgs universitet beställd 
och skrupelfritt använd psykosocial rapport från  Previa rörande en vid Göteborgs 
universitet anställd professor. Granskningen påvisar en sakligt undermålig, etiskt 
undermålig, skvallerinriktad, förfalskande utredningsmetodik och frånvaro av 
källkritiskt omdöme. En kort summering av metod- och tankefel görs i denna DiVA- 
version 2010.  
 
Uppdraget 
Från jurist R har jag 960627 fått  i uppdrag att göra en "sakkunnig granskning" av 
främst Previas psykosociala rapport i fallet professor P samt i den mån jag finner 
lämpligt även beröra övrigt material. Granskningen skall inriktas mot 
utredningsmetodik och saklighet samt även klargöra förekomst av eventuella 
förföljande strategier gentemot professor P (i yttrandet fortsättningsvis oftast benämnd 
P). Efter det att uppdraget gavs har Göteborgs universitet gjort en komplettering av 
anmälan till Statens ansvarsnämnd, vilken bygger på den psykosociala rapporten från 
Previa, dec. 95. Även denna kompletteringshandling inkluderas därför i granskningen. 
Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren avger jag även några synpunkter i 
anslutning till revisionspromemorian. 
Yttrandet skrivs i första hand för att inges till Statens ansvarsnämnd, men må även 
användas i domstol eller om så skulle bli aktuellt i media.  
Det hör till förutsättningarna år 2010 att professor P redan 1996 medgav spridning 
i den form som här används, där en del starkare aktörer inte avidentifierats. 
 
Överlämnat och genomgånget material 
Previa-Rikshälsans "Psykosocial rapport" dec 1995 
Statshälsans "Hälso- och arbetsmiljöundersökning...vid X-ologiska  
      institutionen ..." 891019 
Föredragnings-PM, Göteborgs universitet, Rektorsämbetet, 960521 
Revisionspromemoria med bilagor 960513 
Utdrag ur styrelseprotokoll nr 8, Göteborgs universitet, smtr 960531 
Anmälan till Statens ansvarsnämnd 960619 
Skrivelser från Statens ansvarsnämnd till Göteborgs universitet resp P         
      960625 
Komplettering till anmälan enligt föreläggande 960704 
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Skrivelse till Styrelsen för Göteborgs universitet 960524 från P:s  
      juridiska ombud 
Skrivelse och beslutsunderlag från Norges teknisk-naturvetenskaplige  
      universitet, Psykologisk institutt, till P 960625 
Previas svar på förfrågan från jurist R (dvs. svar på  
      Bo Edvardssons frågor 960628) 960722 
Skrivelse från professor LGN om konferenskonto  960722 
Skrivelse från personal CL 960723 
Skrivelse från personal MB 960724 
Kopia på vykortstext från CP till P före utnämningen 
Skrivelse från CP till universitetets rektor Jan Ling 960530 
Sakkunnigyttrande av professor AÖ 871211 
Sakkunnigyttrande av professor HU 871214 
Uttalelse om P av professor KH 960722 
Skrivelse från planeringsdirektör UH, Göteborgs universitet 960725 
 
Den sakkunniges utgångspunkter och metodik   
Det kan vara lämpligt att erinra om att Regeringsformen 1 kap 9§ föreskriver att 
"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 
iakttaga saklighet och opartiskhet." (mina understrykningar) 
Det finns också anledning att påminna om att inom forskarsamhället finns allmänt 
vedertagna grundkrav på saklighet, t.ex. noggrannhet, kontroll av tillförlitlighet, 
precisering, öppen redovisning av underlag och av tankeled, logiska krav, övervägande 
av alternativa hypoteser och tolkningar, för- respektive emot-analys m.fl. krav. Inom 
speciellt den historievetenskapliga källkritiken påpekas omständigheter typ bristande 
äkthet, bristande närvaro i förhållande till skeendet, beroende, tendens m.m. som 
föranleder att uppgifter betvivlas och förkastas. 
Utredningsmetodik avseende att ta reda på hur något faktiskt förhåller sig skall 
självfallet vara underkastad samma grundprinciper som kritisk-vetenskaplig 
verksamhet, speciellt i sammanhang där grava anklagelser riktas mot enskilda 
människor.  
I det här aktuella fallet har jag först noga gått igenom den psykosociala rapporten från 
dec 95 och därefter till uppdragsgivaren 960628 ingett en serie frågor (ca 4 sidor) 
rörande främst den psykosociala rapporten att besvaras av dels Previa och dels P 
rörande utredningsmetodik, underlag, ekonomiska beroendeförhållanden mm.  
I samband med dessa frågor erhöll jag de flesta övriga dokument. Jag har erhållit 
skriftliga svar från P (ca 7 sidor) och endast några få partiella och korta svar från Previa 
(totalt 21 påbörjade rader), vilka P försökt komplettera något genom muntliga 
förfrågningar till Previa. Previa har låtit bli att svara på det mesta jag frågat om och 
delvis använt strategin att hänvisa till utredaren X utan att på något sätt ange dennes 
adress, telefonnr eller liknande. Previa har således inte tagit ansvar för sin rapport 
genom att lämna elementära upplysningar rörande utredningsmetodik, ekonomiska 
kopplingar till universitetet mm. Previa har inte redovisat något som helst 
underlag/databas för påståendena i rapporten. Rapporten måste givetvis ur källkritisk 
synpunkt förkastas utifrån det faktum att kravet på öppen redovisning inte uppfylls av 
Previa.  
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Den sakkunniges relationer till den aktuella institutionen och personalen 
Beträffande P har jag möjligen tidigare sett namnet och har aldrig träffat honom - 
saknar helt förhandsinformation. Beträffande Previa i Göteborg saknar jag tidigare 
relationer. Jag anlitas i ärendet därför att juridiska ombudet kände till att jag vid 
högskolan i Örebro tillsammans med mina elever forskar om och granskar utredningar.  
 
Granskning av "Psykosocial rapport", dec 95 
Jag framlägger mina iakttagelser och resonemang i form av ett antal preciserade 
punkter, vilket gör det möjligt att hänvisa till respektive punktnummer.  
 
1. På min fråga om det inom Previa - lokalt i Göteborg eller centralt - finns riktlinjer 
vad gäller saklighet och etik rörande Previas psykosociala rapporter har Previa skriftligt 
svarat enbart "Nej", vilket liksom den aktuella rapportens metodik och innehåll tydligt 
preciserar vilken uppmärksamhet man på Previa ägnar sådana frågor. 
 
2. Rapporten är inte undertecknad och inte exakt daterad. På varenda sida används 
förtryckta papper från "Previa-Rikshälsan" och på framsidan anges adresser etc. till 
Previa i Göteborg. Det verkar som om utredaren inte själv vill framhålla det egna 
"yrkesansvar" som Previa tillskriver honom. Om utredaren som i detta fall har i vissa 
avseenden förfalskat rapporten kan det vara lämpligt att ligga lågt med underskriften. 
Previa undviker i sitt svar på min fråga om ansvar att som organisation ta ansvar och 
anger utredaren U som "ansvarig".  Det ter sig anmärkningsvärt att organisationen som 
har ett omfattande avtal med universitetet inte tar något ansvar för t.ex. 
utredningsmetodik och etik i rapporten. Det torde också vara organisationen som 
anställt/anlitat utredaren och ansett denne ha erforderlig kompetens? Det kan finnas 
anledning för universitetet att fundera över avtalet med Previa, när Previa skriftligen 
avsäger sig ansvar för utredningar och visar ointresse för saklighet och etik.   
  
3. Vid förfrågan om utredarens utbildning och kompetens framkommer i Previas svar 
enbart att utredaren har socionomexamen. I övrigt hänvisas anmärkningsvärt nog till 
utredaren själv - Previa besvärar sig inte ens med att fråga honom. Previa vet mycket 
väl efter att länge ha dröjt med sitt fåodiga, undvikande svar att min tidsram är så kort 
att jag inte kommer att hinna att få fram ytterligare svar före avgivandet av mitt 
yttrande. Organisationen håller sig alltså inte mer precist informerad om den anlitade 
utredarens utbildning och kompetens. Detta svar klargör vilken betydelse Previa ger 
kompetensfrågor.  
 
Det kan nämnas att vid Högskolan i Örebro, så innefattar 1996 en socionomexamen 
sedan många år 13 poäng (ca 13 veckors studier) i psykologi och nästan exakt lika 
mycket i sociologi. Det har inte av Previa dokumenterats att U:s kompetens skulle skilja 
sig avsevärt från denna nivå och rapportens utredningsmetodiska kvalitet ger närmast 
anledning förmoda att U inte uppfyller kravnivån för en socionomexamen (Jag har 
examinerat socionomer i psykologi, forskningsmetodik, utredningsmetodik mm sedan 
1976). Som första-termins-PM vid Högskolan i Örebro skulle rapporten otvivelaktigt 
underkännas vad gäller saklighet och etik, och inte bara av mig. Det är för mig 
obegripligt hur universitetet kan lägga ut statliga medel på att anlita utredare på denna 
kompetensnivå. Detta är milt uttryckt vårdslös hantering av skattemedel, som borde bli 
föremål för revision. 
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4. De ekonomiska kopplingarna mellan Previa och universitetet har i Previas skriftliga 
svar inte klargjorts mer än att det finns ett "avtal". P uppger utifrån sin kännedom att 
"Större delen av Previas volym är kopplat till universitetet, kanske upp till 80-90%." En 
annan utredare LB uppger sig sedan feb. 94 ha utfört ca 15-20 utredningar. Eftersom 
Previa avstår från att uttala sig preciserat om de ekonomiska kopplingarna, så finns 
källkritiskt sett grund att misstänka ett besvärande ekonomiskt beroende, t.ex. på så vis 
att om universitetet inte skulle gilla utredningarna, så skulle mängden beställningar och 
ersättningen efterhand kunna komma att reduceras. Detta kan skapa en benägenhet hos 
Previa att tillgodose uppdragsgivarens egna föreställningar, även på bekostnad av 
saklighet och etik - speciellt när riktlinjer för sådant inte existerar.  
 
5. Rapporten innehåller en till 100 procent allmänt hållen "Inledning, bakgrund" med 
referens till lagtext m.m. - en typ av inledning som hos konsulter etc. ofta ligger som en 
fil i datorn och stereotypt återkommer i utredning efter utredning. Rapportens inledning 
berör inte alls händelsebakgrunden till den aktuella utredningen och den innehåller inga 
upplysningar om förhandsinformationen i de samtal som dekanus och eventuellt andra 
fört med utredaren. Previa har avstått från att svara på frågan vad de fick veta, när 
begäran inkom. Eftersom P hade viss anknytning till Previa, Södra Larmgatan som 
betjänar universitetet valdes tydligen en person från Previa, Kungsgatan som utredare - 
detta antyder att det fanns en i den psykosociala rapportens bakgrund och syften 
undanhållen fokusering på P redan när begäran inkom. Previa har genom LB muntligen 
uppgivit att "U och LS (dekanus) hade ett antal kontakter innan utredningen 
påbörjades." P har uppfattat LS som negativt inställd till honom. Innehållet i dessa 
kontakter har inte redovisats vare sig i rapporten eller som svar på mina frågor. Det är 
uppenbart att Previa här undanhåller bakgrunden och förhandsinformationen och grund 
föreligger för misstanke om att utredaren kommit att gå in med en förutfattad mening 
rörande förhållandena på den aktuella avd och P:s roll i det hela, dvs. att förväntningar 
förelegat som påverkat både inriktning, frågor och svar i intervjuerna - jfr skrivelse från 
MB 960724 som tar upp utredarens sakligt och etiskt oacceptabla beteenden.  
Previa meddelar mycket anmärkningsvärt i sin skrivelse som svar på mina frågor: 
"Kontakten fortsättningsvis skulle enbart ske genom dekanus LS. All fortsatt 
uppläggning och utredning var hemlighållen, resultatet likaså." 
Varför uppläggningen av en sådan här utredning inte skulle kunna öppet redovisas och 
diskuteras förstår jag inte. Personal utsätts alltså för utredningar med hemlig metodik. 
Previa glömmer att påpeka att det också förekom ett "hemligt" syfte som lyser igenom i 
rapporten och i MB:s i skrivelse rapporterade iakttagelser. Jag kan i beaktande av vad 
som framkommit förstå varför vissa personer ville hemlighålla den förföljande 
uppläggningen. Sekretesstämpling av resultat kan däremot vara befogad.  
 
6. Under rubriken "Uppdraget" framgår att "U, Previa-Rikshälsan, Göteborg", fått i 
uppdrag att "genomföra en psykosocial intervjukartläggning under oktober 1995, där 
de intervjuade skall ha anonymitetsskydd". Det anges också att "I undersökningen skall 
även personal ingå som varit verksamma vid områdesgruppen under 90-talet".  Varför 
tidigare personal skulle ingå motiveras inte. En möjlighet är att man tänkt sig ett 
klarläggande och analys av utvecklingen under 90-talet, något som inte görs i rapporten. 
Rapportens innehåll ger stark anledning till misstanken att motivet var att maximera den 
negativa informationen om just P. Inget nämns om hur personalen skall väljas ut och 
åtminstone jag som läsare antar att alla kommer att erbjudas att medverka. Det nämns 
inte heller något om vilka grupper som skall delta, t.ex. forskare, lärare, doktorander, 
teknisk-administrativ personal, studenter m.fl. Intrycket är att det gäller anställd 
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personal. I den mån ett stickprov skall göras, nämns inget om hur detta skall göras och 
vem som skall göra det och enligt vilka kriterier.  
Inget sägs om vilka aspekter, frågor etc. som skall tas upp i intervjuerna, vilket ter sig 
anmärkningsvärt. Beställaren bör ha gett vissa budskap om vad som skall belysas, men 
det har tydligen inte ansetts lämpligt att skriva in detta i rapporten.  
 
7. Beträffande "Syfte" anges inte vem som ställt upp de tre angivna syftena. Dessa 
verkar vara allmänna standardformuleringar. Det är viktigt att notera att det i syftena 
inte anges att rapporten skall inriktas på en enskild person eller användas för åtgärder 
mot en enskild person. Det är också uppenbart att syftena inte fullföljs. Det hade funnits 
och fanns problem i arbetsmiljön vid sidan om förekommande påståenden om P. Dessa 
andra problem tas inte upp i rapporten trots syftena och verkar inte ens ha eftersökts i 
intervjuerna av redovisningen att döma, något som är högst anmärkningsvärt i relation 
till de angivna syftena. Previa har avstått från att svara på varför övriga psykosociala 
frågor på avd, t.ex. personalkonflikter, kritik mot ledningen etc., inte finns med i 
rapporten. De angivna syftena ger en falsk bild av vad som faktiskt skett i 
undersökningen.  
 
De angivna syftena medger inte att rapporten används som anklagelseskrift mot enskild 
person. Naturligtvis skulle ett sådant diskutabelt syfte metodiskt kräva att 
uppgiftslämnare står för sina uppgifter med namn och underskrift och är beredda att 
svara på frågor om vad de menar, hur de vet detta osv. Båda parter skall kunna lämna 
uppgifter på samma öppna villkor med möjlighet till kritisk prövning.   
 
8. I avsnittet "Genomförande" beskrivs genomförandet i endast två meningar. Det anges 
att "öppna, individuella samtal" använts (OBS att termen "intervju" som nämns i 
beställningen inte används utan termen "samtal"). Inget sägs om att det skulle ha 
använts några gemensamma frågor för personalen och vilka dessa i så fall skulle ha 
varit. Den angivna beskrivningen kan ha och verkar ha inneburit hur lösligt 
tillvägagångssätt som helst, t.ex. styrning utifrån förhandsuppfattning, förutsättande, 
ledande, suggererande, kränkande, ryktespridande etc. frågor och undvikande av 
antydningar och material som inte passade utredaren. Se skrivelse från den intervjuade 
MB 960724. Det framgår inte alls hur undersökningen och samtalen presenterats för de 
intervjuade, om samtalen systematiskt sökte information om ett antal faktorer, hur långa 
samtalen var, hur dokumentation och kontroll av utredarens material skedde osv. Inget 
material i rapporten har såvitt framgår bestyrkts av de intervjuade. Det framgår inte t.ex. 
att utredaren skulle ha ställt kritiska frågor till de intervjuade av typ "Hur vet Du 
detta?", "Kan Du precisera?". Det framgår inte att utredaren skulle ha kontrollerat olika 
intervjupersoners uppgifter mot varandra. Det framgår inte att utredaren skulle ha frågat 
de intervjuade om deras eget ansvar i konflikten, om vad de själva kan ha gjort fel, om 
andra missnöjesanledningar frånsett P osv. Det framgår inte heller explicit hur 
intervjudata har reducerats vid redovisningen, t.ex. varför en stor kvantitet negativa 
synpunkter på P redovisas, medan den anklagade P själv endast ges några få rader 
(partiskhet i redovisningen). Det har också  framkommit att kränkande frågor ställts till 
personal och rykten spridits av utredaren, t.ex. har MB och andra tillfrågats om MB 
hade ett sexuellt förhållande med P. Previas utredare har uppenbarligen saknat saklig 
stil och etiska skrupler.    
 
9. Det undanhålls i rapporten och i Previas svar på mina frågor att tydligen långtifrån 
alla berörda under den aktuella tidsperioden intervjuades. Mitt första intryck vid 
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läsningen var att alla intervjuats. Previa har trots förfrågan avstått från att redovisa 
urvalsförfarande, något som ger ett tydligt budskap om att det inte gått rätt till. Ingen 
förteckning finns vare sig på de intervjuade (med befattningar) och ingen 
totalförteckning finns. P har uppskattat att i runda tal dubbelt så många borde ha 
intervjuats om alla deltagit, vilket jag antar beaktar personalomsättningen. P har även 
utifrån källa på Previa framfört informationer om att intervjuade utvaldes speciellt 
genom institutionens ledning och en till P negativt inställd sekreterare, dvs. urvalet har 
gått till så att negativa synpunkter på P skulle kunna framträda starkare i utredningen.  
P påpekar t.ex. i sina skriftliga svar på mina frågor följande: 
"Om detta skulle föreställa X-ologiavdelningen vill jag ställa frågan varför inte AP-
docent, SC-docent, LGD-docent, UK-doktorand, TP-doktorand, AE-doktorand, TN-
doktorand, UBW-doktorand, SE-fil dr, MME-fil dr m. fl. inte fick delta." (någon initial 
kan vara fel, då bokstäverna på faxet är en aning suddiga/BE:s anm.) 
P fortsätter: "Av dem som jag vet deltog tillhörde alla med endast ett undantag till 
motparten i den konflikt som rådde. (Undantaget MB kan avslöja många 
tvivelaktigheter i utredningsförfarandet.)”  
Det verkar som undantaget MB togs med för att hon arbetade nära P och det 
antogs/skvallrades att hon hade ett kärleksförhållande med P, vilket inte var fallet. Data 
antyder frånvaro av etiska skrupler kring undersökningen - se skrivelsen från MB.  
P nämner även: "När LS presenterade U och undersökningen för hela X-ologigruppen 
nämnde han att jag hade anmält att flytta min professur till annan fakultet till 50 el. 
100%. Undersökningen skulle försöka lösa situationen. OBS! Den grupp som var 
närvarande när LS presenterade utredaren och undersökningen blev senare till stor del 
annorlunda p g a att CP och EH sedan enligt källa på Previa selekterade vilka andra 
personer, av vilka flera hade slutat sin anställning vid institutionen, som skulle delta." 
Previa har inte med ett ord angett hur urvalet gått till trots förfrågan och P:s respektive 
MB:s skriftliga uppgifter står därmed som den enda versionen. Data pekar således på att 
i rapporten medvetet skapats en falsk bild genom ett selektivt urval, ledande frågor etc.  
parat med undanhållande av faktiska tillvägagångssätt.  
Institutionens ledning har, och speciellt i beaktande av den vetenskapliga kompetensen, 
varit medveten om förfalskningen genom selektivt urval och har ett medansvar för detta 
och för att den förfalskade rapporten använts mot P trots bristen på sakligt 
tillvägagångssätt. De personer som lämnade uppgifter har liksom P sannolikt inte haft 
klart för sig att rapporten kunde komma att användas i formella sammanhang som en 
formell anklagelseskrift mot P, dvs. falska förespeglingar har använts vid 
genomförandet av undersökningen.  
Det bör tilläggas att två studentföreträdare till universitetsstyrelsens protokoll 960531 
fogat följande anteckning: 
"Vi vill med anledning av Previas psykosociala rapport meddela att studenterna som 
kollektiv aldrig vidtalats angående deras åsikter om professor P". 
Undanhållande av studenternas synpunkter gör att dessa inte behöver komplicera den 
genom selektivt urval, selektiva och ledande frågor m.m. manipulerade resultatbilden, 
 t. ex. genom att innehålla positiva synpunkter och stöd.    
 
10. Enligt P har utredaren samtalat med honom ca en timma. "Jag gavs inte tillfälle att 
kommentera övriga 26 personers uttalanden. U sade att han kanske skulle kalla mig vid 
ett senare tillfälle, men så skedde inte. Nej, jag fick således inte något tillfälle att 
kommentera/försvara mig mot skvallersynpunkterna från övriga 26 deltagare." 
Detta är ett utomordentligt allvarligt inslag ur saklig, etisk och rättslig synpunkt vad 
gäller rapporten. För mig ter det sig uteslutet att sprida ett sådant rapportinnehåll vidare 
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utan att noggrant gå igenom alla punkter med den berörde och dessutom ge den berörde 
god tid att yttra sig över innehållet. Genom att P inte får yttra sig över de diffusa 
anklagelser han utsätts för uppkommer en falsk bild. Den misstanke som 
tillvägagångssättet ger upphov till är att utredaren (sannolikt påverkad av 
uppdragsgivaren) inte önskade att P skulle få fram sin version i rapporten. Att P:s 
intervju enbart getts några få rader samt förekomsten av selektivt urval av intervjuade 
och selektivt frågande inriktat mot att skapa evidens mot P stöder denna tolkning.  
 
11.  Rapporten undanhålls från P ända till den 15 maj 1996. Ca två månader efter 
undersökningen, den 15 dec, får P av dekanus LS i närvaro av rektor Jan Ling och 
universitetsjuristen JA relaterat vissa utvalda delar av de övrigas uttalanden/skvaller, 
men får inte ta del av rapporten. Den 15 maj efter upprepade förfrågningar från P och 
dennes jurist får P rapporten och dessutom en slutlig revisionspromemoria. Han åläggs 
att svara till den 20 maj, dvs. på fem dagar vad gäller två rapporter med mängder av 
anklagelser. Universitetets ledning vet att han föreläser i Italien den 15-22 maj, men han 
fördröjer (utan universitetets vetskap) sin avresa en dag till den 16 maj och råkar ta 
emot rapporterna. Undanhållandet av rapporten från P, valet av tidpunkt för att låta P 
yttra sig och den extremt korta yttrandetiden klargör universitetets strategier gentemot 
P. Det hade ända sedan rapporten fanns levererad före 15 dec. funnits möjlighet att ge P 
gott om tid att kommentera den. Den osakliga, odemokratiska och oetiska förföljande 
taktiken från universitetets ledning är tydlig. Replikrätt på anklagelser ingår i 
demokratisk praxis i vårt land. Universitetets makthavare värnar i detta fall inte om 
saklighet, etik och demokrati utan  söker medvetet minimera P:s möjligheter att 
försvara sig - jfr punkterna 9 och 10 beträffande hur man sökt hindra att 
motinformationer kommer fram. P tilldelas i sista minuten för syns skull minsta möjliga 
tid att yttra sig samtidigt med att han skall yttra sig över den slutliga 
revisionspromemorian.  
 
12. De intervjuresultat som presenteras härrör genomgående från anonyma källor 
frånsett några rader från P och från dennes labass,  för vilka utredaren uppenbarligen 
brutit mot uppdragets direktiv om anonymitet. Inga skriftliga bestyrkanden av uppgifter 
har såvitt framgår skett, dvs. det existerar ingen som helst kontroll av att utredaren 
uppfattat rätt eller inte utelämnat väsentliga uppgifter. Det är närmast trivialt att 
konstatera att uppgifter som saknar personkälla eller saknar bestyrkanden inte 
med anspråk på saklighet och etik kan anföras mot en person. De kan på sin höjd 
duga som utgångspunkter för hypotesgenerering. Kan inte en uppgift bekräftas genom 
kontrollerbara data måste den förkastas och i synnerhet då det gäller anklagelser mot en 
person. Anonyma data kan t.ex. , bortsett från övriga metodfel, användas för att 
klargöra hur t.ex. en personalgrupp upplever situationen, men inte för att klargöra vad 
som faktiskt har hänt. Det är inte bara behandlare och psykoterapeuter som kan ha 
anledning göra en åtskillnad mellan upplevelse och faktiskt förlopp. Felaktiga 
minnesrekonstruktioner är ett utbrett, närmast trivialt fenomen. Exempelvis föreligger 
psykologiska processer vid avgivandet av uppgifter som kan leda till falska uppgifter,  
t.ex.. självgynnande attributioner (tillskrivningar som skyddar uppgiftslämnaren och 
lägger skulden någon annanstans), felaktiga varseblivningar, felaktiga tolkningar, 
minnesfel, bortfall av detaljer som förändrar betydelsen, överdrifter, fabuleringar, 
lögner eller att uppgifter passerar flera personer eller genomgår flera utsagegenerationer 
hos samma person. Successiv stegring är i sådana sammanhang ett vanligt fenomen. 
Inverkan av känslor, hämndmotiv, grupptryck, personalgruppsprat etc. kan generera och 
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snedvrida uppgifter. Till detta kommer missuppfattningar, tolkningar, generaliseringar, 
selektivitet m.m. från utredarens sida.  
 
Självklart kan inte anonyma, obestyrkta uppgifter om en person tillkomna på det sätt 
som skett i detta fall från motståndare i en konflikt tillskrivas något sanningsvärde - de 
är på sin höjd av de inblandade korrekt rapporterade och av utredaren korrekt 
uppfattade upplevelser.  
 
Universitetsledningen begår ett gravt tankefel när dessa anonyma, opreciserade 
uppgifter/skvaller förväxlas med vad som faktiskt hänt. Det för skvaller typiska 
fenomenet och falska tecknet på autenticitet att stoppa in enstaka nästan aldrig korrekta 
citat (Bergmann, 1993) förekommer i rapportens resultatavsnitt. Experiment vid 
Högskolan i Örebro (Edvardsson & Sund, 1998) visar att högskolestuderande inte kan 
korrekt återge yttranden i tre olika simulerade samtal på 10-15 yttranden som spelats 
upp ens omedelbart efter samtalen. Mängder av yttranden uppgavs ha fällts som inte 
hade fällts.  
 
Rapporten måste betecknas som en skvallerpromemoria baserad på anonyma källor. 
Skvaller blir inte sakligare för att det är anonymt utan enligt min erfarenhet tvärtom 
osakligare, något som t.ex. belyses av nivåskillnaden i saklighet mellan undertecknade 
respektive anonyma insändare i pressen. 
  
Att ta reda på vad som faktiskt hänt kräver en mycket stringent, 
hypotesgenererande-hypotesprövande samt kritiskt prövande och kontrollerande 
metodik. Utredaren i detta fall kommer inte i närheten av den kompetens som krävs för 
detta.  Skvaller blir heller inte sakligare av att det som i detta fall finns insprängt 
tolkningar och värderingar i uttalandena.  
 
13. Ingen eller föga precisering föreligger kring uppgifterna, vilket ofta utmärker t.ex. 
skvaller, lögn och fabulering. Att anklagelserna opreciserat gäller allt möjligt såsom 
personligt uppträdande, intressen, ledarskap, undervisning, forskning, ekonomisk 
hantering, avlivning av råttor, att han använt badhandduk osv. tyder på bakomliggande 
motiv att förfölja P - man försöker vända allt mot honom, hur han än gör så definieras 
det som fel. Målsättningen i rapporten är att maximera P:s fel och brister. Om andras fel 
och brister framkommer inget trots att de angivna syftena i rapporten bör föranleda att 
alla behandlas lika. Bilden som konstrueras är orealistisk. Detta är självfallet fråga om 
mobbning och förföljelse mot P.  Data antyder att utredningens underförstådda syfte var 
att bistå med en effektiv kvittblivning av P genom att maximera den negativa 
informationen om honom - utredningen genomfördes i vart fall i den andan - se MB:s 
skrivelse och notera även Previas ovilja att svara på mina frågor. Det finns mycket att 
dölja kring denna utredning och skämmas över för Previa.  
 
14. Utredaren anger inte hur många av de intervjuade som står bakom respektive 
påstående. Det är faktiskt viss skillnad på 1 person eller 26 personer. Vad 
frekvensmarkörer som "flera", "många" etc. står för är oklart. Betyder "många" 5 st., 10 
st. eller 20 st.? Redovisningen ger intryck av att utredaren inte hållit reda på frekvenser 
(de hade då lätt kunnat skrivas in) utan ägnat sig åt att fabulera ihop vaga 
frekvensangivelser. En misstanke är att den partiske utredaren har varit väl frikostig 
med att ange höga frekvenstermer. Dessutom ger utredningens kompetensbild och 
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felaktigheter i övrigt självklart upphov till tvivel på utredarens klassificeringar och 
tolkningar vid sammanfattandet av data.  
 
15. Resultatbilden är orealistiskt homogen på så sätt att det ingenstans framgår att några 
av de 26 intervjuade övriga personerna skulle ha haft olika och t.ex. motsägande åsikter. 
Detta är som alla som gjort intervju- och enkätstudier väl vet något som inte kan 
förekomma för en såpass stor grupp av normala människor på grund av naturliga 
variationer mellan människor. Det är uppenbart att Previa här förfalskar resultatbilden 
genom att undanhålla material, eventuellt också genom överdrivna tolkningar och 
generaliseringar av vad som faktiskt sagts av de intervjuade. Det går inte alls att 
kontrollera hur denne okunnige, oseriöse utredare har genererat och hanterat data. 
Kravet på öppen redovisning är inte tillgodosett. MB:s skrivelse visar bl.a. att utredaren 
undanhållit viktiga uppgifter från samtal med henne.   
 
16. De historiska uppkomstbetingelserna för konflikten på avdelningen och konfliktens 
samband med övriga konflikter har inte alls undersökts.  
Det fanns konflikter innan P tillträdde och det fanns konflikter vid sidan av P i vilka 
denne inte var någon huvudaktör. Se uppgifter i rapport från Statshälsan 891019 om  
t.ex. "kvardröjande obearbetade känslor från tidigare konflikter". Se skrivelse från 
planeringsdirektör UH 960725 om situationen vid P:s tillträde: "Denna institution 
präglades vid denna tidpunkt sedan långt tillbaka, av stora interna konflikter, 
personmotsättningar och vetenskapliga stridigheter." Se vykortstext från CP till P före 
utnämningen: "Vi vet att två st redan har gaddat ihop sig för att försöka ändra 
beslutet...". Genom att i undersökningen inte efterfråga och även i rapporten dölja 
den historiska situationen och uttalanden om övriga problem ger rapporten en 
falsk bild av situationen. Se även skrivelse från MB. Den falska bild som förmedlas 
blir att det är P och endast P som är "Problemet". Som vi sett konstrueras denna falska 
bild genom selektivt urval, selektivt utfrågande m.m. av till P negativt inställda 
informanter. Det som skulle kunna tala emot favorittesen undviks. Tankefelet 
"confirmation bias" (ensidigt bekräftelsesökande) är framträdande i rapportens metodik. 
XXXX 
 
17. Genom bristande tydlighet om vem/vilka personer vissa problem gäller skapas 
också en falsk bild som kontextuellt kommer att belasta P. På sid. 5 anges en lång lista 
av opreciserade förhållanden som börjar med "bristande förtroende" och slutar med 
"misstänksamhet". Det står endast att "många av nedanstående förhållanden varit 
aktuella på arbetsplatsen under en längre period och akut från mars 1995". Vad som 
avses med "längre period" anges inte och uttrycket kan avse tiden före P:s tillträde. Det 
står heller inte att förhållandena skulle avse P eller enbart eller mest gälla P. 
Det framgår senare att några av förhållandena kan gälla P, vilket inte utesluter att de 
också kan gälla en del andra. Vissa förhållanden kan inte rimligen gälla enbart P, t.ex. 
"starka klickbildningar", "sökande efter syndabockar" (det är uppenbart av rapporten 
att en del söker göra just P till syndabock), "negativ människosyn" (det är uppenbart av 
intervjureferaten att en del informanter har detta problem) osv.  
I sin "Komplettering till anmälan..." 960704 anger Göteborgs universitet märkligt nog 
hela denna opreciserade lista, baserad på anonymt förmedlat skvaller, som en 
precisering (!!!). Listan presenteras på sådant sätt att läsaren får intryck av att den skulle 
avse P och enbart P. Detta är faktiskt inget som utredaren skrivit. Så som texten i den 
psykosociala rapporten ser ut kan listan avse några, många eller samtliga personer på 
avdelningen. Det är givetvis orealistiskt att listan enbart skulle avse P. Genom att 
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uttrycka sig allmänt och undvika att nämna andras medverkan i förhållandena får 
utredaren det att framstå som om listan gäller just P och universitetet anser sig i 
konsekvens med detta undanhållande felaktigt kunna anföra listan mot P, något som 
borde föranleda disciplinära åtgärder, då det torde vara förtal mot P.   
 
18. Det är uppenbarligen tabu för antingen uppgiftslämnare eller mer troligt utredaren 
(utifrån beställarens önskemål) att nämna att andra personer än P påstås uppträda 
olämpligt. Jfr vad som sägs i MB:s och CL:s skrivelser. Denna bild av den stora 
avdelningens sociala verklighet är orealistisk, en verklighetsförfalskning genom 
undanhållande.  
 
19. P framställs som den ansvarige och den ende ansvarige aktören, "Monstret", medan 
övriga, varav många högutbildade, inte framställs som agerande subjekt utan som något 
slags passiva offer. Relationer innefattar agerande från mer än en person. Problem kan 
inte sällan anses ligga i själva relationen snarare än hos en eller båda aktörerna. 
Psykologin i rapporten är naiv och orealistisk. Exempelvis. är ledarskap även beroende 
av de leddas agerande. Det är mycket en bild av bortskämda egoister som vill ha men 
inte själva vill ge och ta eget ansvar för situationen som framträder i de vaga 
intervjudata, en uppvisning i gnällets patologi som är uppenbar för en kliniskt tränad 
och erfaren psykolog. Att gnället gäller allt möjligt rörande en och endast en person 
som utsetts till syndabock för allt är mer avslöjande vad gäller skvallrets och gnällets 
patologi än någon form av upplysning om P:s egenskaper. Den psykologiska växlingen, 
vit-svart-växlingen, i intervjugruppen från stark positiv uppskattning och att tilldela P 
ledningspositioner (prefekt, dekanus) över till att göra honom till den mobbade 
Syndabocken och det stora Problemet (detta framgår klart av rapporten) säger mer om 
de intervjuades psykologi än om P. Den antyder att vi här rör oss med mer djupliggande 
psykologiska förhållanden, t.ex. projektiva processer, Jantelagsfenomen och liknande 
hos de intervjuade, och med inslag av  rädslor och fientlighet mot människor som 
representerar något främmande. P är brittisk medborgare, uppväxt i Indien, med en del 
andra kulturellt betingade uppfattningar, t.ex. om boxning. Antagligen spelar även 
språkliga och kulturella koder en roll i sammanhanget. Utredaren har inte förmått att 
söka sig fram till konfliktsituationens psykologiska och socialpsykologiska grunder. Att 
i ett systemperspektiv övrigas beteende skulle kunna ge upphov till beteenden hos P är 
inget som utredaren begripit. P diskuterar naturligtvis inte t.ex. boxning, om inte några 
andra visar ett visst intresse för saken. Om inte övriga förmår uppträda med begåvade 
vetenskapliga frågor och resonemang, så blir det svårare för P att göra det. Om andra 
personer vänder i fikarummets dörr kan naturligtvis klickbildning uppkomma runt P 
genom deras försorg. Osv, osv.  
 
P:s vetenskapliga, administrativa och ledande kompetens har rimligen inte blivit mindre 
under tiden på institutionen utan som framgått av vissa andra yttranden ökat. Inom 
gnällets patologi blir verklighetsbilden omvänd.  
 
20. Några bottennoteringar i skvallerkulturens intolerans inför det avvikande nås på sid. 
7 i rapporten. Utredaren borde anständigtvis ha tagit bort sådana obestyrkta, skvallriga 
utfall mot enskild person i rapporten. Tydligen skulle P inte ha rätt att diskutera 
boxning eller historiska fältslag på arbetet. Det finns anledning erinra om att 
Regeringsformen 2 kap 1§ punkt 1 säkerställer yttrandefriheten i vårt land och något 
undantag för professorer eller boxningsprat finns inte angivet. Det är speciellt inte på ett 
universitet lämpligt att personal och universitetsledningar tillåts sätta riksdagens beslut 
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rörande yttrandefrihet ("tankar, åsikter och känslor") ur spel. Vi lever i ett 
demokratiskt, inte i ett totalitärt samhälle.  
Varför P inte skulle få ha en soffa att ligga över på vissa onsdagskvällar begriper jag 
inte? Det torde inte vara någon ovanlig konstruktion vid bl.a. laborativ forskning och av 
andra praktiska skäl. Jag förstår dock vad de "illa berörda" uppgiftslämnarna vill antyda 
med detta och några andra triviala uttalanden - även X-ologiska institutionen har inom 
sitt personalgruppsskvaller influerats av den i svenska samhället från USA inkommande 
sexuella övergreppsdiskursen, vilken ibland är förknippad med en sexuell 
tolkningsrepertoar inför allehanda vardagliga fenomen. Den absoluta bottennoteringen 
vad gäller fabulativ tolkning sker när P skall framställas som sadist - "förefaller njuta 
av blodiga halshuggningar av råttor med giljotin". (OBS osäkerhetsmarkören 
"förefaller" - detta är alltså något som informanten tyckt sig uppfatta med alla de 
möjligheter till perceptuell distorsion/felaktig varseblivning och felaktig tolkning 
utifrån aversion mot P som föreligger). Detta belyser hur lågt Previa och 
universitetet i samförstånd kan sänka sig när det gäller att med anonyma 
fabuleringar förtala en människa. Utredarens avsaknad av etik och omdöme är 
uppenbart.  
P meddelar med anledning av denna uppgift till mig att han vid ett flertal tillfällen fann 
att annan personal inte avlivade råttor på rätt sätt och att det fortfarande låg levande 
råttor bland liken. Hans tillsägelser om detta gjorde personal "mycket förbannade" på 
honom. En del personal hade också upprepat kommit till honom och bett honom avliva 
råttor, då de inte kunde klara av/lära sig detta själva. Dessa allvarliga omständigheter 
omnämns inte i Previas rapport och skulle säkerligen vara av stort intresse både för den 
aktuella etiska kommittén och organisationer mot plågsamma djurförsök. Detta antyder 
något om djurens situation före P:s tillträde och efter att han lämnat avdelningen. 
Universitetet har ett stort ansvar för detta. Citatet ovan visar vilken förfalskad 
skvalleruppgift det blev av sådana allvarliga förhållanden i Previas rapport. Någon 
information från P som motsade sådant ville inte Previa (och dess uppdragsgivare) ta 
med i sina ambitioner att förfalska bilden av vad som faktiskt skedde - alltså tilläts inte 
P att kommentera skvallret i rapporten.   
Det finns också gott om andra väsentligheter som uppgiftslämnarna/skvallrarna eller 
Previa skulle kunna ha tillfört rapporten. P har i sin sjusidiga skrivelse som svar på 
mina frågor gett några exempel:  
"Vid många tillfällen körde KL, CP och andra med invecklade sexhistorier så de hade 
riktigt svårt att få stopp på ämnet , t.ex. ägnade de mycket tid att diskutera hur det kom 
sig att svarta män har stora penisar eller om prof X (utanför avd) var homosexuell eller 
ej etc."  
P har även påtalat hur ett par av hans främsta vetenskapliga antagonister ägnade sig åt 
uppvaktande beteenden vad gäller yngre kvinnliga doktorander och 
laboratorieassistenter i sådan utsträckning att forskningsarbetet stördes. I Previas 
partiska rapport serveras vi dock inte sådan pikant läsning. Det är enbart infama 
antydningar om P:s påstådda intressen som gäller. Rapporten förfalskas medvetet och 
systematiskt genom att undanhålla den övriga personalens egenskaper och 
beteenden. Det skulle minskat bildens svart-vit-karaktär och övertalningseffekten om 
sådant tagits med.  
 
21. På sid. 8 har nedskrivits uttalanden av intervjupersoner för studenternas räkning, 
dvs. hörsägen. Som framgått av protokoll från universitetsstyrelsen har studenterna inte 
tillfrågats. Några som helst kursvärderingar har inte redovisats. Att några studenter inte 
förstår vissa saker eller att några är ointresserade torde för övrigt vara en trivialitet i 
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akademiska sammanhang. Givetvis kan bl.a. hög vetenskaplig komplexitet ge upphov 
till sådana fenomen - en del saker kan inte göras lättbegripliga.  
 
22. På sid. 8 uttalar sig även anonym personal med okänd kompetens (få av dem torde 
ha bestyrkt professorskompetens och därmed seriöst kunna anlitas som sakkunniga 
rörande P) nedsättande om P:s forskning. Jag betvivlar för övrigt att någon av de 
anonyma noga gått igenom alla P:s publikationer under den aktuella perioden. P:s 
vetenskapliga kompetens är som framgår av sakkunnigyttranden vid tillsättande av 
professuren, t.ex. av professor AÖ  och av professor HU och av uttalanden från Norges 
teknisk naturvitenskaplige universitet samt av P:s omfattande lista av lektörsgranskade 
publikationer (203 st) obestridlig och kan inte återkallas genom skvaller i en 
personalgrupp. Det norska universitetet skriver:  
"P:s kompetanse for professorat i X-ologi må derfor sies å vaere uvanlig god. Etter all 
sannsynlighet ville han komme til å bli rangert foran andre sökere om det ledige 
professoratet bli utlyst på nytt. Ikke minst sett i lys av hans imponerende vitenskaplige 
produktion i tidsrommet 1988-1996 (jfr publikationslisten). P har utvilsomt ytterligere 
styrket sin kompetanse siden vurderingen fra 1987, og må anses som en topp 
internasjonal kapacitet innen sitt fagområde." 
Här är det inte frågan om skvaller utan om bedömare som står för sakligt grundade 
bedömningar med sin underskrift och heder.  
Med anledning av att konflikten kan gälla forskningens inriktning finns det skäl att här 
erinra om högskolelagens 6§ som föreskriver forskningens frihet att välja problem, 
metod och redovisningsform. Vissa anställda på den aktuella avdelningen kan inte sätta 
lagbeslut av Sveriges riksdag ur spel. 
Det finns anledning fråga sig varför Göteborgs universitet inte av P begärt in 
förteckning över den vetenskapliga produktionen från P och även från andra under hans 
tid på institutionens avd för biologisk X-ologi för att få en exakt bild i stället för att låta 
en vetenskapligt okunnig socionom sitta och sammanfatta skvaller om forskning? I 
stället för att anlita anonymt skvaller som sakkunnigbedömare kunde man anlitat 
kompetenta professorer. Universitetet har säkerligen känt till att P är exceptionellt 
produktiv och sökande efter information som kan tala till dennes fördel har 
genomgående undvikits. En falsk bild byggs skrupelfritt upp med hjälp av en 
skvallerkrönika i stället för att hårda fakta framläggs.  
 
23.  Utredaren lät 26 personer redovisa skvaller och tyckanden beträffande P. Utredaren 
har inte låtit P redovisa en mängd skvaller och påstådda egenheter beträffande de övriga 
intervjuade. En medveten asymmetri som ger en falsk bild föreligger i 
utredningsmetodiken. . Om utredaren i stället tagit ut någon annan central person och 
valt ut till denne negativt inställd personal för samtal rörande opreciserade tyckanden 
och skvaller, så kunde resultatet mycket väl blivit likartat eller ännu mer negativt (jag 
kan inte med anspråk på etik rekommendera detta). Den metod som använts är väl 
lämpad för förföljelse och verklighetsförfalskning.  
 
24. I rapporten står: "Man uppger vidare att man ej mobbat honom på något sätt." 
Innehållet i de i rapporten refererade uttalandena ger en annan bild. Rapporten utgör till 
sitt innehåll en form av massiv mobbning via rapportens form.  
Det framgår av rapporten att den andra i strid med uppdragsdirektiven inte anonyma 
deltagaren, P:s laboratorieassistent, "upplever för närvarande gliringar, utfrysning, 
kränkande, sårande antydningar etc.  
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Likartade med underskrift bestyrkta uppgifter om den övriga personalens mobbande av 
henne framgår av hennes (MB:s) skrivelse 960724. Även i CL:s skrivelse talas om 
negativa processer i personalgruppen. Till skillnad från övriga står MB och CL med 
namn för sina uppgifter. Givetvis måste P ha drabbats av liknande mobbningsbeteenden 
från personalen. Exempelvis. uppger P hur personal vände i dörren, när de såg att P med 
labass och studenter fanns i fikarummet. Sådant undanhålls i Previas falsarium. Hur 
Previa dessutom på detta sätt kan ställa upp som spelbricka för att med en  rapport 
mobba en anställd är obegripligt? Fanns någon sans och vett på Previa i Göteborg så 
skulle man omedelbart dragit tillbaka rapporten med hänvisning till de grava bristerna 
och beklagat det inträffade. Dessvärre nödgas jag konstatera att Previa i Göteborg 
saknar sans och vett.  
 
25. De i slutet av rapporten redovisade resultaten på skalorna rörande arbetsklimat säger 
inget om P:s inverkan på situationen - detta är allmänna upplevelser, inga fakta om P. 
Antal personer som borde fyllt i skalorna och bortfall anges inte. Någon före-mätning 
redovisas inte, jämförelse med referensdata för liknande organisationer saknas och de 
som fyllt i blanketterna har tydligen inte alls tillfrågats om vad de anser orsakerna (i 
preciserad form i så fall) vara. Vad data betyder diskuteras inte av utredaren. En nära 
tillhands liggande hypotes är att de "intervjuade" mobbarna själva skapar sin egen olust, 
men inte vill ta ansvar för vad de skapar. Eftersom bara en mindre del av de intervjuade 
fått fylla i blanketter finns möjligheten att denna ospecificerade delgrupp, avsiktligt 
eller inte, bestått av de till P mest negativt inställda personerna eller allmänt mest 
missnöjda personerna. En negativ selektion har enligt källa på Previa funnits redan i 
totalgruppen av tillfrågade personer. 
Det bör påpekas att skalor av detta slag är mycket känsliga för ordval, vilka språkliga 
beteckningar som används, riktningar på skalor, situation och förväntningar vid 
ifyllandet etc. Om t.ex. de som fyllt i skalorna tolkat tilldelning av negativa värden som 
ett sätt att komma åt hatobjektet P, så kan resultatbilden uppkomma på den grunden och 
inte utifrån den faktiska upplevelsen.  
Jag förstår inte vad Previa sysslar med och varför universitetet lägger ut pengar på 
sådant här i dessa besparingstider.   
 
26. I rapportens slut (sid. 10) "föreslås program". Ingen av de allmänna åtgärder som 
där föreslås anges vara specifikt inriktade på P. Det kan anmärkas att rapportens grava 
metodiska brister, bl.a. skevt urval och ensidig fokusering på P, samt frånvaron av 
analys i rapporten gör det tveksamt att på så vaga och ofullständiga grunder ge några 
förslag över huvudtaget.    
 
Granskning av "Komplettering till anmälan..." 960704 
Rektorsämbetet vid Göteborgs universitet har som svar på skrivelse från Statens 
ansvarsnämnds ordförande Johan Hirschfeldt 960625 med begäran om att 
"anmärkningarna" i den psykosociala rapporten "preciseras" upprättat en 
kompletterande anmälan. I skrivelsen konstateras att det ankommer på 
anställningsmyndigheten att "närmare ange vilka fel eller försummelser som åberopas".  
I den kompletterande anmälan åberopas och refereras/citeras fortfarande den 
psykosociala rapporten och precisionsnivån har inte ökats utan snarare sjunkit. Sakliga 
grunder och preciseringar i termer av konkreta förhållanden, situationsbeskrivningar, 
tidsangivelser, personkällor mm saknas helt. Den lista med 16 punkter som i rapporten 
inte angetts gälla P, utan som närmast kan tolkas som en beskrivning av hela situationen 
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med även övriga aktörer, anförs här in extenso mot P utan reservationer, dvs. den 
kompletterande anmälan innebär en förfalskning i förhållande till rapportens text.  
Även för övriga anförda punkter från rapporten saknas helt angiven saklig grund och 
preciseringar.  
Exempelvis anförs opreciserat utan datum, antal gånger etc. "frånvaron från 
områdesgruppen". Läser vi i rapporten sid. 6 så står att P åtagit sig att vara prefekt 
respektive dekanus, varefter det står följande: "Dessa åtaganden innebar stor frånvaro 
från områdesgruppen för biologisk psykologi..." 
P anklagas alltså i den kompletterande anmälan för att han på grund av andra viktiga 
åtaganden hos arbetsgivaren inte kunnat vara närvarande (i icke preciserad omfattning) 
på områdesgruppen! Genom att vid överföringen från rapporten till anmälan 
dekontextualisera (ta bort sammanhanget) så kan frånvaron användas som argument 
inför ansvarsnämnden - ett exempel bland flera på bevisfabrikation från 
universitetsledningens sida.  
P har i en skrivelse 950331 meddelat att han drar sig ur områdesgruppen. Detta var 
enligt P:s uppgifter en nödvändighet i en ohållbar situation då personalen mobbade 
honom, något som data i den psykosociala rapporten bekräftar. P:s bedömning är att 
han då blivit en hatfigur som gjorde att andra mobiliserade energi att fortsätta bråka. Att 
institutionsledningen och universitetet tillåtit sin personal att mobba P skall givetvis inte 
anföras mot P utan mot mobbarna och dem som tillät dem att hålla på. Det är 
mobbarna som visar upp sig i rapporten, och som skall disciplineras, inte P.   
 
Sammanfattningsvis innebär den kompletterande anmälan inte en precisering av 
rapporten utan snarare en deprecisering med missbruk och förfalskning av 
grunduppgifterna utan hänsyn till den osakliga metodiken vid uppgifternas tillkomst. 
Det behöver knappast påpekas att de här påvisade tillvägagångssätten 
undergräver trovärdigheten hos allt material, även de ekonomiska 
anmärkningarna, från universitetsledningen rörande P. När detta slag av förfaranden 
från universitetsledningen blir offentliga torde även förtroendet för 
universitetsledningen i det omgivande samhället undergrävas.  
 
Vissa allmänna synpunkter i anslutning till Göteborgs universitets  
föredragnings-PM 960521 och revisionspromemorian 960513 
Jag gör inte anspråk på att besitta något revisionstekniskt kunnande och kan därför inte 
bedöma huruvida det begåtts några formella fel eller inte. Men jag har utifrån bl.a. en 
tidigare position som institutionsprefekt och många år som politiker på kommunal, 
regional och riksnivå en viss erfarenhet av att hantera revisorssynpunkter, beställa 
revisioner och studera revisionspromemorior, bl.a. från Komrev. Jag kan konstatera att 
det är  vanligt att revisorer vid granskningar av verksamheter redovisar listor av 
anmärkningar med punkter som varierar i gravhet. Ibland kan det handla om stora 
belopp som felhanterats eller försvunnit och någon gång om kaotisk ekonomisk 
administration. Min erfarenhet är att revisionssynpunkterna därvid används i 
förbättrande syfte, inte att man söker hänga den ansvariga personalen. Det är också 
vanligt att organisationen har ett ansvar, t.ex. genom avsaknad av riktlinjer, oklara 
budskap, utbetalningsansvarigs underskrift på räkningar och fakturor utan tillräcklig 
kontroll etc. Det finns också i regel en strävan att hantera ofullkomligheter som 
organisationsproblem, inte som individproblem, t. ex. genom att skärpa upp rutiner, 
informera personal etc. Det finns också en benägenhet att behandla personer likartat. 
När t.ex. i min kommun det begärdes en revision av en nämndordförandes räkningar på 
grund av tecken på oegentligheter vid ett stickprov på dennes förvaltning, så blev 
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beslutet att samtliga nämndordförandes räkningar skulle genomgå revision ett antal år 
tillbaka - ett rättvisekrav.  
Enligt min erfarenhet finns det inom högskolan gråzoner och bland forskare och 
undervisande personal ofta en stor okunskap om vad som gäller, t.ex. hur 
uppdragsmedel skall hanteras, och t.ex. avvikelser från projektbudgetar, bortglömda 
upprättanden av reseräkningar m.m. torde vara vanligt. Det förekommer också för en 
del eftertraktade forskare och lärare att uppdrag genomförs och att influtna ersättningar 
i stället för att tas ut som lön placeras på konton  för användning till 
forskningsexpenser, forskningsresor, konferenser, planeringsresor etc. Såvitt jag förstår 
vinner högskolan som organisation på detta. Det finns skäl att erinra om att en del av 
medlen i det fall de tas ut som arvode tillfaller den aktuelle anställde som nettolön och 
inte kommer forskningen etc. tillgodo.    
 
Jag har följande principiella, mer beslutsfattarorienterade synpunkter på den 
ekonomiska revisionen rörande just P. 
 
1. Det hade varit högst rimligt att låta alla eller åtminstone ett stickprov av ekonomiskt 
aktiva professorer vid universitetet genomgå en revision med likartad noggrannhet - 
antagligen måste sådant ske successivt. Förvisso hade listor av anmärkningar 
uppkommit för en del. Frågan är varför just P skall utsättas för en noggrann revision? 
Därför att någon/några tycker illa om, vill stoppa honom? Är detta en acceptabel grund? 
Att enbart revidera P möter inga formella hinder, men har uppenbar karaktär av 
förföljelse i det sammanhang som här påvisats. Regeringsformen 1 kap 9§ föreskriver 
likhet inför lagen. Det vore inte trovärdigt av universitetsledningen att hävda att man 
inte skulle känna till att det kan finnas revisionsproblem beträffande andra 
befattningshavare, kanske t.o.m. inom universitetsledningen.  
Dessutom kommer bedömningen av lämpliga åtgärder rörande P att göras utan 
referensdata från åtminstone ett stickprov av professorer. Om P har begått några 
ekonomiska fel och skall, i stället för att ledas till rätta, på något sätt bestraffas för 
dessa, så skall självklart andra som begått samma fel eller lika grava fel drabbas av 
samma åtgärder.  
 
2. Universitetets eget ansvar för varje ekonomisk anmärkning vad gäller information, 
att ha godkänt förhållanden, utbetalningar etc. bör noga klarläggas. Jag minns t ex 
mycket väl när Kommunförbundets tillkallade chefsrevisor och en anlitad jurist avrådde 
kommunstyrelsen i min kommun från att agera rättsligt vad gällde förfalskade 
reseräkningar av en kommundirektör av det enkla skälet att de bestyrkts av annan 
person med kontrollskyldighet, vilket ansågs innebära medansvar.  
 
3. Det har ett visst intresse i sammanhanget att P varit verksam inom en  företagskultur, 
där det kan ha gällt andra förhållanden.   
 
4. P:s ekonomiska transaktioner avvägs inte mot de resultat i form av utrustning, 
omfattande vetenskaplig produktion, konferenser etc. som han åstadkom. F.d, 
planeringsdirektör UH, Göteborgs universitet, hävdar i sin skrivelse 960725: "Jag kan 
konstatera att ingen professor vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs 
universitet har en vetenskaplig produktion som kommer i närheten av den som 
professor P har, detta trots att professor P därutöver varit prefekt i en treårsperiod och 
därefter dekanus i en period."  Sådan produktivitet blir  besvärande för kollegor 
underkastade den svenska Jantelagen, vilken tyvärr uppträder även inom universiteten. 
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Frågan är om P var alltför framgångsrik? Det är närmast trivialt att påpeka att den som 
är aktiv och produktiv löper större risk att begå allehanda fel, inkl ekonomiska. Vad är 
viktigast för universitetet - vetenskapliga resultat eller att alla ekonomiska transaktioner 
är formellt korrekta? Och hur hanterar man med minsta skadeverkan något som tolkas 
som icke formellt korrekt? Jag efterlyser en nyanserad, faktabaserad helhetsbedömning 
rörande P. Vad det här aktuella bråket kostar det svenska samhället och det 
internationella forskarsamhället i termer av forskningsbortfall från P kan jag 
bara ana. De personliga förföljelser det här är frågan om får mänskliga och 
vetenskapliga skadeverkningar som inte står i proportion till sakfrågornas vikt. 
Universitetet borde visa vett och sans i denna konflikt i stället för att sabotera 
kunskapsproduktionen.  
 
5. Jag delar det juridiska ombudets anmärkning att en del språkliga formuleringar i 
revisionspapperen är anmärkningsvärda i revisionssammanhang (jag har läst en del PM 
under årens lopp) och ägnade att inge skepsis rörande bedömningarna. De bekräftar den 
förföljande inriktningen i övrigt.   
 
6. Universitetets benägenhet att söka revidera konton utanför universitetet och andra 
organisationers ekonomi är anmärkningsvärd. Det måste vara de för sådana konton och 
organisationer ansvariga som avgör om universitetet skall anlitas som revisor.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Den psykosociala rapporten från Previa innebär som påvisats obestridligen omfattande 
och medveten förfalskning och förföljelse, i samarbete med universitetet, genom 
medvetet skevt urval av medverkande, avsaknad av kritisk prövning i intervjuerna, 
accepterande av opreciserat, anonymt skvaller som fakta, undvikande av att eftersöka 
positiva informationer, undvikande av att ta fram information om övriga konflikter och 
problem på institutionen, undvikande av analys av skvallret, grundläggande asymmetri i 
metodiken m.m. enligt mina tidigare preciseringar. P har inte fått yttra sig om övrigas 
synpunkter innan rapporten spreds och han har inte fått yttra sig om övriga personer på 
det sätt som dessa tillåtits yttra sig om honom. Rätten till replik är grundläggande i 
demokratisk praxis. Saklighet och opartiskhet är ett krav inom offentlig förvaltning 
enligt svensk grundlag (RF 1 kap 9§).  
 
Utredningsmetodiken utmärks av osaklighet, partiskhet, bristande etik, odemokratiska 
och förföljande tillvägagångssätt. Previa har förlorat sin trovärdighet genom rapporten 
och även på grund av att man inte kunnat besvara ett antal elementära frågor jag ställt 
om rapporten rörande utredningsmetodiken - sådant måste den undersökande 
organisationen kunna redovisa. Inte bara utredaren utan även Previas ledning, 
universitetets ledning och institutionens ledning måste anses ha stort ansvar för att 
rapporten (på Previas papper) förts vidare och missbrukats för förföljelse och mobbning 
i strid med de angivna syftena, i strid med förhandsinformationen, trots den bristande 
sakliga kvaliteten och trots den bristande etiken. Previa borde haft omdömet att 
omedelbart dra tillbaka rapporten och institutionens respektive universitetets ledning 
borde avvisat en oetisk skvallerkrönika av detta slag, där utredaren uppenbarligen 
saknar erforderlig kompetens.  
 
Den psykosociala rapportens alla opreciserade, anonyma och obestyrkta uppgifter (dvs. 
samtliga samtalsdata, inte ens de två icke-anonymas uppgifter är skriftligt bestyrkta av 
dessa i rapporten) måste på källkritiska grunder förkastas. Exempelvis har personkällor, 
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preciseringar, metodiken och underlaget inte redovisats för påståendena. Rapporten kan 
på sin höjd antyda något om upplevelser och mentalitet hos en del utvald personal 
gentemot P och inga intervjudata kan komma i närheten av faktastatus så som 
genomförandet redovisats och gått till. Metodiken kan karaktäriseras som oseriös 
skvallerjournalistik med anonyma eller konfidentiella källor - de flesta journalister 
arbetar mer seriöst än Previa. En del personer med vetenskaplig skolning på 
universitetet bör omedelbart ha insett rapportens status, men har avstått från att agera 
mot rapporten. Dessa är medansvariga för användningen av rapporten.  
Universitetets ledning har missbrukat den i samverkan med Previa medvetet förfalskade 
rapporten i förföljande syfte gentemot P. Den har undanhållits ända till den 15 maj 1996 
från den anklagade P, som då får fem dagar på sig att försvara sig mot denna rapport 
och mot den slutliga revisionspromemorian, när han som ledningen vet är bortrest.  
Den kompletterande anmälan efter ansvarsnämndens begäran om preciseringar av den 
psykosociala rapportens klander innehåller inte preciseringar utan refererar enbart till 
den psykosociala rapporten och innehåller dessutom depreciseringar och förfalskad 
information.  
 
Beträffande den ekonomiska revisionen bedömer jag den som ett slags förföljande 
särbehandling av just P, inte som ett resultat av en granskning av t.ex. alla eller ett 
stickprov av ekonomiskt aktiva professorer. Vidare har inte universitetets eget ansvar 
vad gäller information, beslut etc. i hanteringen av de ekonomiska transaktionerna 
klargjorts. Dessutom har inte de ekonomiska transaktionerna ställts mot de resultat P 
åstadkommit i form av införskaffande av utrustning, omfattande vetenskaplig 
produktion mm. Att P i avsevärd omfattning överlåtit inarbetade medel till 
vetenskapliga ändamål blir inte räknat honom tillgodo. 
  
De förföljande strategierna i det aktuella ärendet kommer jag inte att detaljerat 
specificera, då de i stor utsträckning sammanfaller med vad jag tidigare påpekat vad 
gäller sakliga och etiska brister och ärendets karaktär är tydlig nog ändå.  
 
Sammanfattningsvis kan, vilket är vanligt i ärenden med förföljande strategier, två 
grupper av strategier identifieras, nämligen  
- dels olika slag av undanhållanden av information (inkl. selektivt urval och att inte 
eftersöka vissa motsägande informationer, att undanhålla P:s uppfattningar m.m.) och  
- dels olika slag av evidensfabrikation, där anonymt skvaller, generaliseringar, 
överdrifter, fabuleringar etc. utan redovisad saklig grund m.m. flitigt utnyttjas. 
I just detta ärende har evidensfabrikationen förstärkts inte bara genom 
anonymiseringsstrategi (som leder till mer negativa och mer felaktiga uttalanden) utan 
även med kvantitativ strategi ("många tycker" etc.) för att öka övertalningseffekten. 
Dessa båda grupper av strategier med hjälpstrategier kompletterar varandra för att 
uppnå  maximal verklighetsförfalskning och maximal förföljande effekt (inte alltid 
optimal dock) i sådana här ärenden. Som lätt inses blir sannolikt övertalningseffekten 
mindre om enbart den ena strategigruppen skulle användas eller om vissa av 
hjälpstrategierna skulle överges.  
 
I korthet står det klart att Previas s.k. psykosociala rapport, dec 95, är ett 
falsarium som i samverkan med universitetet konstruerats av en osaklig och oetisk 
utredare i syfte att förfölja P. Beläggen för detta är som framgått tydliga och 
omfattande. Påståendena om P i rapporten måste på vedertagna källkritiska 
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grunder helt förkastas. Åtskilligt om situationen på den aktuella avdelningen har 
undanhållits.  
Göteborgs universitet har missbrukat den psykosociala rapporten genom att ge 
anonymt, opreciserat skvaller faktastatus. Universitetet respekterar inte svensk 
grundlag (RF 1 kap, 9§; 2 kap 1§). I regeringsformen föreskriven likhet inför 
lagen, saklighet, opartiskhet och yttrandefrihet ersätts på Göteborgs universitet 
med förföljande strategier och mobbning av personal.  
 
Efterskrift 1996: reflektioner 
Det är givetvis en sak för P och dennes ombud att avgöra vilka åtgärder från dem 
gentemot universitetet respektive Previa min granskning av den förfalskade 
psykosociala rapporten bör föranleda. Jag ser det som självklart att P i ett demokratiskt 
rättssamhälle skall ges upprättelse, t.ex. i form av återtagande av rapporten, skriftlig 
ursäkt och skadestånd, för de skador som denna förfalskning, missbruket av den och 
förföljelserna runt den åsamkat honom. Vill Previa respektive universitetet hålla rent 
hus måste falsarierna som här påvisats utredas och de ansvariga ställas till svars. Det är 
också nödvändigt att universitetet sätter in åtgärder mot mobbningen på den aktuella 
arbetsplatsen och granskar samarbetet med Previa. Då personalen uppenbarligen 
uppträder som barnungar bör effektiva mobbningsbekämpare inom det allmänna 
skolväsendet kunna anlitas.  
Att förbruka statliga medel till sådana här s.k. psykosociala rapporter kan inte vara 
försvarbart och bör ge anledning till oberoende ekonomisk revision från statsmakten 
gentemot universitetet.   Att anlita utredare med i många fall avsevärt lägre kompetens 
än dem som utreds kan inte vara rimligt eller lämpligt.  
 
Jag är givetvis till skillnad från Previa beredd att besvara alla frågor som mitt yttrande 
kan aktualisera på nedan angivna telefonnummer och adresser. ( återges ej i denna 
senare version) 
  
Reaktionerna från Previa respektive Göteborgs universitet 1996 
Den enda reaktionen från Previa har kommit via professor P, till vilken det från Previa i 
Göteborg muntligen förnekats att de har ansvar och uttalats ett diffust hot beträffande 
att något skulle hända med mig om mitt yttrande spreds. De skriftliga frågorna från mig 
är fortfarande väsentligen obesvarade, vilket talar sitt tydliga språk, dvs. att Previa har 
en hel del att dölja. Previa använder ansvarsförnekande, hot och tigande som 
kritikavvärjande strategier. Det framgår av avtalskopia att under tvåårsperioden 1/7 -94 
till 30/6 -96 var det angivna ersättningsbeloppet från Göteborgs universitet till Previa 
11,86 miljoner plus moms. Starka ekonomiska intressen föreligger för Previa, när man 
medvetet spelar med i förföljelsen av en enskild anställd.  
Göteborgs universitets chefsjurist JA har i ett senare yttrande i ärendet 960823 till 
Statens ansvarsnämnd på några rader allmänt avfärdat mitt yttrande utan att som jag 
bedömer det gå i något preciserat svaromål. De slutsatser och bedömningar jag framfört 
betecknas i skrivelsen som "obestyrkta antaganden", vilka är "helt gripna ur luften". 
Chefsjuristen framhåller att "Undersökningen lades upp som en förutsättningslös 
kartläggning av de psykosociala förhållandena vid enheten..." och att "Undersökningen 
genomfördes som en totalundersökning och involverade samtliga då anställda vid 
enheten, anställda under de fem senast föregående åren, studenter, prefekt och tidigare 
prefekt." Chefsjuristen konstaterar efter avfärdandet att "Universitetet åberopar alltjämt 
den psykosociala rapporten och i den talar särskilt sammanställningarna i bilagorna 1-
4 sitt tydliga språk." (jfr vad jag påpekat i punkt 25 tidigare om svårigheterna att tolka 
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de allmänna skalorna i formulären). Som redan framgått är chefsjuristens påpekanden 
delvis felaktiga, t.ex. var undersökningen inte förutsättningslös då den enbart inriktades 
på att förfölja P och undvek andra psykosociala problem. Det står helt klart av antalet 
intervjuade att det inte var en totalundersökning och det står helt klart att studenterna 
inte medverkade (se bl.a. studenternas yttrande i universitetsstyrelsens protokoll). 
Chefsjuristen använder således ställd inför preciserad kritik dels den kritikavvärjande 
strategin att undvika diskussion om något specifikt påstående och dels strategin att ljuga 
eller fabulera genom att hävda att bedömningar grundade på data skulle vara 
"antaganden...helt gripna ur luften" och genom att göra felaktiga påståenden om 
undersökningens metodik. Dessutom används en ignorerandestrategi vad gäller min 
kritik av skaldata. Chefsjuristen torde sakna kompetens att kritiskt-vetenskapligt 
bedöma såväl Previas rapport som mitt yttrande.   
 
Efterskrift 2010 
Göteborgs universitet fick inte gehör hos Statens ansvarsnämnd för att avskeda 
professor P på grundval av en ohållbar argumentation. Denne fick även stöd av jurist i 
sin fackliga organisation att förhandla tvistefrågor till ett såvitt jag uppfattat positivt 
avslut med universitetets ledning. Professor P finns såvitt mig känt  kvar som anställd 
på Göteborgs universitet och är såvitt jag förstått produktiv och inte besvärad av något 
mot honom riktat konfliktklimat längre. Såvitt jag förstår innebär nu-situationen en 
falsifiering av universitetets tidigare tes rörande professor P.  
Det bör  påpekas att en del kollegor har bemött honom korrekt både tidigare och senare.  
Det har aldrig varit frågan om att alla skulle ha varit kritiska till honom.  
En kritisk fråga är vilken kvalitet forskningen har hos de forskare som var  
osakliga gentemot professor P. Har de fuskat eller varit intellektuellt oredliga  i sina 
vetenskapliga skrifter också?  
 
Tankefel: en summering 2010 
En hel del metod- och tankefel (se Edvardsson, 2003, 2009; Pohl, 2004; Reisberg, 
2007) figurerar i utredningsarbetet i det här fallet. Det förekommer här två starka 
aktörer som i detta fall åtminstone uppvisar en kognitiv stil att agera ovanligt arrogant, 
lögnaktigt, förnekande och intellektuellt ohederligt, vilket rimligen innebär fler tankefel 
och man kan i detta fall tänkas sig att medvetna sådana skrupelfritt används. Bland 
tankefelen i det här fallet finns eller antyds följande. Olika tankefelsbeteckningar kan  
överlappa eller peka på samma sak.  
 
- alternativa hypoteser undviks, t.ex. hypotesen att vissa personer runt professor P  
utgör problem snarare än att professor P är ett problem 
 
- anonymisering (eller konfidentiell källhantering) innebär att uppgiftslämnare kan 
påstå vad som helst utan att behöva stå till svars för det eller behöva precisera det vid 
förfrågan; anonyma uppgifter har inget sakligt värde mer än möjligen som 
utgångspunkter för hypoteser som måste prövas på hållbart sätt.  
 
- ansvarstänkandet innebär förbiseende av eget ansvar hos professor P:s 
kritiker/mobbare 
 
- bedrägligt förfarande, då utredningen utges för att vara något annat än den är 
 
- dekontextualisering, dvs. sammanhang runt uppgifter tas bort 
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- deprecisering, dvs. vaghet kring uppgifter 
 
- disciplineringsfel, dvs. offret disciplineras i stället för mobbarna/angriparna 
 
- djävulsfel, dvs. att uttänkt och manipulativt söka beröva professor P möjligheter 
att kunna replikera på utredningsmaterial som gäller honom själv (gäller både Previa 
och universitetet).  
 
- dualism, dvs. förenklat tänkande i två kategorier (svart-vit, god-ond osv.) 
 
- ensidigt bekräftelsesökande till stöd för tesen att professor P borde avlägsnas 
 
- evidensfabrikation, dvs. allt möjligt hittas på, fabuleras, ljugs ihop och anförs på fullt 
allvar; även sanna triviala uppgifter kan anföras. 
 
- fabulering, dvs. påståenden uttalas som vid närmare granskning inte har täckning i 
sak, något som källan nog inte var helt klar över vid uttalandet 
 
- faktafantasier, dvs. universitetsföreträdare tror sig ha ”fakta” som de inte har – en 
fantasibubbla som punkteras av Statens ansvarsnämnd och av min granskning 
av den i sak värdelösa Previa-rapporten (men den säger förstås rätt mycket om den 
intellektuella oredligheten hos Previa och universitetets ledning). 
 
- falsifieringsfel, dvs. utredaren undviker att söka falsifierande information till den ”tes” 
som utredaren möter (jfr vetenskapsfilosofen Poppers betonande av nödvändigheten 
av falsifieringsansträngningar; Utan falsifieringsarbete går det inte att hävda att en tes 
håller.)  
 
- felmaximering, dvs. maximalt med negativ information eftersträvas om professor P 
och balanseras inte av någon strävan att maximera resurser, positiva aspekter etc. 
 
- förfalskning, dvs. utredningen genomförs på ett sådant sätt att den ger en falsk bild 
av verkligheten. Exempelvis var säkerligen inte professor P associerad med alla 
problem och konflikter och det fanns positivt eller neutralt inställda personer och 
positiva aspekter kring professor P.  Såvitt kan förstås fick Previa av universitetet 
uppdraget att prestera en förfalskad utredning  och ställde upp på det uppdraget. 
Det är lätt att år 2010 komma att tänka på reportage från ”Uppdrag Granskning” om  
”Göteborg den korrupta staden”, vilka avslöjade mutskandaler. I detta fall har  
Göteborgs universitet betalat Previa för att producera en osaklig rapport. 
 
- förnekelse av fakta som finns i materialet, t.ex. från universitetets chefsjurist 
 
- ”guilt by association”, dvs. genom sättet att skriva och redovisa så förknippas 
professor P med negativiteter som inte har med honom att göra och de anförs 
av universitetet på fullt allvar mot honom. 
 
- hemlighetsmakeri kring genomförande och kring rapport 
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- historiskt fel, dvs. utredaren klarlägger  inte uppkomsthistoria och därmed kan 
professor P associeras med fenomen som fanns innan han anställdes 
 
- hörsägen används 
 
- kompetensöverskridanden figurerar på flera sätt. Bland annat saknar Previas utredare 
erforderlig kompetens för att kunna göra en utredning som håller för kritisk prövning. 
Vidare saknar många inblandade kompetens att bedöma professor P:s forskning och 
forskningskapacitet och saknar även universitetets chefsjurist kompetens att bedöma 
Previas rapport ur saklighetsteoretisk, utredningsmetodisk synpunkt.  
 
- kvantitativ strategi, dvs. att försöka få kritik mot professor P att framstå som 
berättigad genom att föra fram negativa synpunkter från ett relativt stort antal  
personer runt honom. (en skrupelfri utredare kan naturligtvis ha missuppfattat,  
refererat selektivt i negativ riktning, ha fabulerat och ljugit – påstådda uppgifter är inte 
möjliga att kontrollera) 
 
- ljugande, vilket innebär medvetet vilseledande, som kan skapas genom 
förtigande/undanhållande av relevanta uppgifter eller genom att förvränga etc. uppgifter 
eller genom att hitta på uppgifter. I detta fall är Previas utredning medvetet 
vilseledande. 
 
- negativitetsfel, dvs. negativa påståenden kring professor P eftersträvas 
 
- ointresse för etik i utredningsarbete (både univ. och Previa) 
 
- ointresse för kompetens i utredningsarbete (både univ. och Previa) 
 
- ointresse för saklighet i utredningsarbete (både univ. och Previa) 
 
- otydlighet kring utredningen 
 
- positiva informationer kring professor P undviks 
 
- replikeringsfel, dvs. professor P har inte givits möjlighet att systematiskt replikera  
på de uppgifter som införts i rapporten, varken i själva utredningsprocessen eller i 
efterhand (för lite tid erbjuds då) 
 
-resursundvikande, dvs. resursanalys kring professor P undviks 
 
- selektiv revision med syfte att försöka hävda ekonomiska argument gentemot 
professor P; övriga professorer utsätts inte för revision – tecken på en korrupt 
organisation. 
 
- skevt urval av informanter 
 
- skevt urval av information från informanter 
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- skvaller (hörsägen), som skall förkastas, ges i detta fall faktastatus. Det blir inte sant 
för att det är anonymt, inte för att det är obestyrkt av källorna, inte för att det uttalas, 
inte för att det upprepas, inte för att det förses med någon annans underskrift.  
 
- syftesfel på så sätt att angivet syfte inte följs och är lögnaktigt 
 
- säkerställandefel, dvs. uppgiftslämnare har inte fått kontrollera, korrigera etc. och 
bestyrka sammandrag av lämnade uppgifter. Inte heller har professor P givits möjlighet 
att i utredningsprocessen systematiskt replikera på uppgifter som berör honom.  
 
- undanhållanden av andra personers göranden och låtanden och fokus på professor P 
 
- undvikande av diskussion om specifika påståenden, dvs. bemöt sådana med vaga, 
kategoriska generaliseringar om en skrift i dess helhet.  
 
- urvalsförfaranden redovisas ej på nöjaktigt sätt 
 
- utredningsmetodik redovisas ej på sakligt godtagbart sätt 
 
- öppen redovisning tillämpas inte kring utredningen 
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