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Sammanfattning. Syftet är att försöka klargöra tänkbara orsaker till 
att ett litet barn inte berättar om en allvarlig skadehändelse samt klargöra 
brister och tankefel i utredningsmetodiken som använts för att söka fastställa 
vad som hände.  
 
Bakgrund 
Ett litet barn har drabbats av en svår invärtes skada och har inte berättat vad 
som hänt. En man som haft möjlighet att skada barnet misstänks och fälls mot 
sitt nekande i domstol för detta. Han väljer att processa i skadeståndsfrågan, 
då han inte anser att han skall betala skadestånd för något han inte gjort. Han 
anlitar advokat AA. 
  
Advokat AA har 2001-07-12 för sin huvudmans räkning gett mig i uppdrag att 
för i målet befintliga barnförhör på kritisk-vetenskapliga grunder besvara 
frågan: "Tänkbara orsaker till att ett barn i målsägandens belägenhet 
underlåter att berätta vad som inträffat med henne?". Yttrandet är avsett även 
för användning vid resningsansökan till Högsta Domstolen.  
 
Jag har ingen tidigare relation till eller kännedom om i målet berörda personer 
och har inte haft någon kontakt med berörda personer. Mitt 
yttrande syftar inte till, och innebär inget ställningstagande till, frågan 
om brott i det aktuella målet. Yttrandet är begränsat till den givna 
frågeställningen.  
 
Material 
Jag har haft tillgång till följande material i form av kopior: 
- ansökan om stämning 
- rättsmedicinsk undersökningsrapport, journalutdrag och intyg från tandläkare 
- förhörsutskrifter (eller utdrag ur sådana) samt videoinspelningar av  
förhören med det aktuella barnet 
- förhörsutskrifter av förhör med barnets mor  
- anteckningar som ingivits av barnets mor 
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- domar från tingsrätt och hovrätt i målet 
- sakkunnigyttrande av av leg psykolog PP 
 
Den sakkunniges metod 
Det befintliga materialet har granskats utifrån forskning om utredande samtal 
med barn och utifrån utvecklingspsykologisk forskning samt 
med iakttagande av allmänna kritisk-vetenskapliga krav, t.ex. övervägande av 
alternativa tolkningsmöjligheter.   
 
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal tänkbara orsaker 
(orsakshypoteser) till att barnet inte ger något svar på frågan om uppkomsten 
av de aktuella skadorna. Det bör observeras att orsaksbakgrunden kan vara 
multifaktoriell, dvs.  flera faktorer/orsaker kan samverka. Det kan även tänkas 
att den verkliga orsaken inte täcks av någon tänkt orsak.  
 
Anmärkning 
De medicinska frågorna i målet faller givetvis utanför mitt kompetensområde. 
Det bör dock fysikaliskt - logiskt påpekas att om tolvfingertarmen kan slitas 
av (som här skett) genom slag eller spark från person eller genom högt fall, så 
torde rimligen samma kraft kunna uppkomma genom t.ex. ett slag med ett 
bollträ från äldre barn, en spark eller möjligen annat beteende från ett större 
djur eller genom t.ex. en våldsamt svängande gunga med barn på eller ett 
tungt nedfallande föremål eller påkörning av fordon. Utredningsmetodiskt sett 
saknas i målet utredning av barnets fysiska miljö samt händelseförlopp och 
beteenden/aktiviteter i förhållande till denna. Detta kunde genomförts genom 
inspektion av aktuella miljöer och frågor till de vuxna och barnet om saken. 
Dessa faktorer borde ha uteslutits som tänkbara orsaker, innan någon person 
anklagas. Men så har inte skett.  
 
Tänkbara faktorer/orsaker 
Det är möjligt att en eller flera av fölljande faktorer kan ha haft betydelse. 
 
I. Faktorer hos barnet 
 
1. Tänkande 
Barn i denna ålder, drygt 4 år, tänker inte på samma sätt som äldre barn och 
vuxna. Först vid ca 12 års ålder anses barn nå upp på en relativt vuxen nivå i 
tankeförmågan. Barnets erfarenhet är begränsad. Det kan vara så att barn inte 
förstår vad som händer, t.ex. hur en skada uppkommer. Barnet har inte samma 
förmåga att tänka om orsak och verkan som en vuxen.  
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2. Minne 
Barn i denna ålder, drygt 4 år, har inte förmågan att organisera, lagra och 
återge minnesmaterial på samma sätt som äldre barn och vuxna. De förfogar 
bland annat över mindre kunskap och färre begrepp. Minnesförmågan är 
avsevärt mindre. Detta hindrar dock inte att barn ibland kan återge detaljer 
lika bra som eller till och med bättre än vuxna.  
 
3. Chock 
En snabb, våldsam skada eller övergrepp kan tänkas vålla en psykisk chock 
som stör inkodningen i långtidsminnet av förlopp och detaljer kring vad som 
hänt. Uppmärksamheten är begränsad och om arbetsminnet t.ex. uppfylls av 
chockupplevelsen blir inget eller föga utrymme kvar för bearbetning och 
inlagring i långtidsminnet.  
 
4. Amnesi 
En våldsam skada kan ge upphov till amnesi/minnesförlust för skadetillfället 
genom att nervsystemet påverkas vid skadetillfället.  
 
5. Smärta känns ej när skadan uppkommer 
Det är ett praktiskt väl känt fenomen att människor kan få skador 
utan att under viss tid känna smärta. Detta kan ibland innebära att 
det inte står klart för en person när och hur skadan uppkommit.  
 
6. Undvikande 
Upplevelsen av obehag kan vara så stark att barnet därför inte vill eller inte 
orkar tala om det som hänt. Det kan nämnas att undvikande ingår som ett av 
kriterierna i  s.k. posttraumatiskt stressyndrom, vilket kan uppkomma vid  
övergrepp. Förhören äger här rum på sjukhus inom några få veckor efter 
skadehändelse och operation.  
 
7. Fruktan/rädsla för någon 
Om skadan åstadkommits av en annan person så kan barnet känna sådan 
rädsla för denna persons beteende att barnet avstår från att säga något. 
Detta kan vara strategiskt utifrån att barnet kan förstå situationen så att 
det kan komma att även i fortsättningen bli utsatt för den som skadat det.  
Rädslan kan även uppkomma genom att barnet varit utsatt för något slag av 
hot från denna person. Hot behöver inte ha förelegat för att rädsla för att säga 
något skall uppkomma.  
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8. Lojalitet 
Ett barn kan underlåta att säga vem som åsamkat en skada av lojalitet med den 
som åsamkat skadan eller av lojalitet med en annan närstående. Exempelvis 
kan ett barn tänkas underlåta att uppge att en familjemedlem har misshandlat 
det eller att en person med vilken en förälder har en nära relation har 
misshandlat det.   
 
9. Skuld 
Att ett barn känner sig ha handlat fel, ha skuld i det som inträffat kan tänkas 
leda till att det inte vill ange någon annan eller inte vill tala om det som hänt.  
 
10. Språkanvändning 
Ett litet barn har mer begränsade språkliga uttrycksmedel och kan använda 
språket på ett annat sätt än vuxna. Exempelvis kan det tänkas säga "nej" när 
det inte minns eller när det inte förstår frågan eller när det inte orkar. Små barn 
har i en del fall inte begreppslig och språklig förmåga att mer exakt formulera 
eller ange vad de menar.  
 
11. Språkförståelse 
Ett litet barn har en begränsad språkförståelse och säger dessutom oftast inte 
när det inte förstår. Den vuxne kan därför lätt komma att tro att barnet förstått 
frågan.  
 
12. Bristande koncentration eller uppmärksamhet 
Ett frekvent problem i barnförhör är att barnet ägnar sig åt annat än frågorna 
eller går in i ur utredningssynpunkt mindre lämpliga medvetandetillstånd, t ex 
lek eller tankar på annat. Detta kan innebära att barnet inte uppfattar frågor rätt 
eller inte vill svara på frågor.  
 
13. Uttröttning 
Om ett förhör pågår länge eller innebär mycket frågande från förhörsledaren 
och eventuellt andra så kan uttröttning inträffa.  
Om barnets allmänna tillstånd är nedsatt så kan uttröttning snabbare inträffa.  
I detta fall verkar det uppenbart att barnet har nedsatt allmäntillstånd och är 
trött.  
 
14. Motkontroll vid förväntan 
Ett centralt problem vid utredande samtal med barn är att barn tenderar att 
säga det de tror att den vuxne vill höra. Det finns mycken forskning kring 
effekter av ledande frågor på små barn, där en avsevärd andel av barnen låtit 
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sig ledas till felaktiga svar. Om ett förhör är ledande i viss riktning så kan 
barnet komma att felaktigt anpassa sig till detta och t.ex. ange fel person som 
förövare. Det förekommer även att barn inte vill avge ett felaktigt svar och ger 
motsvar på ledande frågor. Ledande frågor kan tänkas blockera att barnet 
säger något om det som hänt eller om den verklige förövaren, när det märker 
att den/de som förhör vill ha svar i en annan riktning. Detta kan felaktigt 
komma att tolkas som att barnet vill skydda förövaren.  
 
15. Skadehändelsen inbegrep ingen annan person 
En grund till att flickan inte vill tala om någon person i sammanhanget kan 
vara att skadehändelsen inte inbegrep någon annan person. Det finns ett par 
indikationer i förhören på att så skulle kunna ha varit fallet. 
 
Förhör 1, sid. 8 
F=  Kan Du inte bara säga om, om någon varit dum mot Dig? Va? 
E=  Ingen har varit dum.  (motsvar) 
 
Förhör 2, sid. 7 
F= Inte mer prata. Men mamma vill ju att ska klara att berätta för mig, för 
mamma vet inte vad som har hänt.  
E= Inte jag heller.  
 
Det är anmärkningsvärt att flickan här inte säger "nej" eller "vill inte", som 
hon gör på många andra frågor.  
 
II. Förhörsfaktorer 
  
1. Barnets förståelse av förhörssituationen 
Flickan är drygt fyra år, men får på videobanden ingen som helst förklaring av 
vad hela situationen handlar om och vad det hon säger skall användas till. Inte 
heller berörs frågan om att tala sanning och vad sanning är. Barnet skulle till 
exempel kunna tro att det självt löper risk att straffas för att skador inträffat. 
Att undvika att prata om sådant som hänt är en vanlig strategi hos barn. De 
kan ha lärt sig att det medför konsekvenser av inte sällan obehaglig art. Det 
går inte av utskrifter och band att få någon klarhet i hur barnet förstår 
förhörssituationen.  
 
2. Förhör i sjuksituationen 
Det första förhöret äger rum på sjuksal på lasarett endast åtta dagar efter 
operation och det kan förmodas att flickans allmäntillstånd är nedsatt. Hon 
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ligger i en sjuksäng och ser trött ut. Det är inte säkert att hon orkar tala om vad 
som hänt i en sådan formell situation med främmande personer. Själva 
situationen med sjukroll kan också inbjuda till ett mer regressivt beteende. Det 
mönster som etableras vid det första förhöret kan komma att bestå. Det andra 
förhöret äger rum endast tre dagar senare. Även det tredje förhöret äger rum 
på sjuksal 23 dagar efter operation.   
Att flickan förhörs i sjuksituationen kan bland annat innebära en snabbare 
uttröttning och mindre kraft att svara. Att svara undvikande kan vara ett sätt 
att orka igenom förhörssituationen.   
 
3. Relationshantering i förhör 
Det första förhöret startar med en konflikt med förhörsledaren där 
förhörsledaren på ett mycket olämpligt sätt ger order, motargumenterar  och 
förnekar barnets svar i frågan om barnet kan prata högt. Det kan vara så att 
flickan här i de första sekvenserna etablerar ett nej-sägarmönster. Att 
förhörsledaren inte respekterar barnets svar innebär att en konflikt pågår en 
stor del av tiden.  
 
4. Förhörsledaren är påträngande och "tjatar" 
Förhörsledaren rör upprepat vid flickan (handen, håret, fötterna) och vid 
flickans gosdjur. Förhörsledaren sitter vid sidan om och lutar sig med axel och 
armbåge in över och i kontakt med flickans kudde. Dessutom talar 
förhörsledaren med rätt hög och tydlig röst, som kontrasterar mot flickans 
matthet och trötthet. Förhörsledaren upprepar stereotypt likartade frågor, 
vuxen -"tjatar", och fortsätter förhöret långt förbi vad flickan orkar. Sådant 
påträngande beteende kan skapa motstånd och avskärmning från flickans sida. 
Förhörsledaren verkar inte matcha flickan och hennes tillstånd på ett bra sätt 
utan flickan kan tänkas uppleva förhörsledarens agerande som påfrestande. 
Förhörsledarens påträngande sätt kan tänkas låsa flickan i ett avvärjande 
mönster med "nej/vill inte"-svar. Det är även uppenbart att förhörsledaren 
envetet och vidhäftande vägrar respektera upprepade nej-svar från flickan. 
  
5. Teknikeffekt 
Det kan vara så att förekomsten av inspelningsapparatur har en hämmande 
effekt. Det framkommer inte heller på banden att syftet med inspelningarna 
förklaras för flickan.  
 
6. Förhörsstrategi 
Förhören inriktas i hög grad genom repeterade frågor mot att försöka att få 
flickan att säga något om moderns sambo. Förhören saknar den strategiska 
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bredd som krävs för en godtagbar utredning. Inriktningen mot sambon kan 
även tänkas blockera att något viktigt framkommer om någon annan person 
eller händelse. I förhören förutsätts och antyds att det är någon person som 
gjort något mot flickan, vilket inte är en självklar förutsättning.  
 
7. Frågeteknik 
Förutsättande och ledande frågor förekommer och frekvent samt stereotyp 
upprepning sker. Olämpliga "varför"-frågor ställs - konkreta beskrivningar av 
vad flickan varit med om borde efterfrågats. Flera underliga och etiskt 
tveksamma tekniker används, t.ex. uppmanas flickan upprepat att "säga det 
jättefort" (det viktiga är då inte att det blir rätt!!!) och förhörsledaren ljuger för 
flickan i första förhöret, vilket flickan nog inser. Förhörsledaren säger 
lögnaktigt att "om du berättar för mig så kan det bli vår hemlis" och 
förhörsledaren hävdar lögnaktigt att "Mamma är bara ute och röker, så hon 
kommer när som helst" (hon är inte alls antecknad som närvarande under 
förhöret och är rimligen ute enligt överenskommelse/direktiv). Sådant prat är 
ägnat att undergräva förtroendet och dessutom oetiskt. Långa monologer 
förekommer och flickan säger långa stunder ingenting medan förhörsledaren 
pratar och pratar. När flickan korrigerar förhörsledaren som sagt att flickan 
"bor" på sjukhuset, så lyssnar inte förhörsledaren utan fortsätter upprepat att 
använda ordet "bor". Även den medverkande psykologen använder felaktig 
och olämplig frågeteknik, bl.a. suggestiva lekmetoder, monologer samt 
ledande frågor. Om flickan skulle gjort uttalanden utifrån lektillstånd och 
suggestioner, så kan dessa knappast ha något värde ur saklig synpunkt. Det 
kan mycket väl vara så att de olämpliga frågeteknikerna låser fast situationen i 
undvikande och nej-sägande. Flickan kan tänkas värja sig och söka överleva 
förhörssituationen genom detta.  
 
8. Moderns medverkan 
Det torde vara olämpligt att anhörig som här medverkar i förhör genom att 
ställa frågor. Det kan inte uteslutas att sådan medverkan kan blockera 
avgivande av korrekta svar från ett barn. Att moderns sambo här är 
huvudmisstänkt gör det direkt olämpligt att modern finns i förhörsrummet.  
När modern under det andra förhöret gör sitt inträde, så är det dessutom 
uppenbart att tonläget i flickans upprepade "nej" skärps avsevärt. Hon ger 
skarpare nej-svar till modern, något som kan tolkas på flera sätt.  
 
9. Tre personer runt sängen 
I det tredje förhöret sitter tre personer runt sängen (förhörsledaren, psykologen 
och modern) och det är påfallande att flickan ställd inför trycket från dessa 
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personer och deras monologer nästan är tyst hela tiden. Jag får intrycket att 
hon skärmar av inför pressen.  
 
10. För långa förhör 
Med hänsyn till flickans ålder och sjukstatus måste de genomförda förhören 
bedömas som alltför långa. Tid förbrukas även på ovidkommande prat. En 
kvart per förhör kunde kanske varit rimligt och inte en halvtimma eller en 
timma. Långa förhör kan leda till att barnet inte orkar med, t.ex. inte kan 
koncentrera sig såpass att det rätt förstår frågor eller orkar formulera svar. Ett 
långt förhör och lång inlärning av avvärjande beteende skapar dessutom en 
negativ erfarenhet inför följande förhör.  
 
Sammanfattande bedömning 
Det finns flera möjliga faktorer som kan göra att barnet inte säger vad som 
inträffat - hos barnet och i samspel med en synnerligen olämplig 
utredningsmetodik. Det kan vara så att barnet här skyddar någon gärningsman, 
men det behöver inte vara så. Det kan vara så att barnet inte förstår eller minns 
eller kan språkligt formulera vad som inträffat. Ett par ovan återgivna 
sekvenser pekar i denna riktning.  
 
Kommentar till i hovrätten använt sakkunnigyttrande av leg psykolog PP 
Leg psykolog PP:s yttrande och hans bedömning att barnet  
"ringar in och pekar ut" sin förövare beaktar inga förhörsfaktorer över huvud 
taget och alternativa tolkningar övervägs inte i anslutning till bedömningen 
(tankefelet imperfecta enumeratio). Att enbart överväga faktorer hos barnet 
och helt ignorera förhörsfaktorer när man söker besvara hovrättens fråga är 
utredningsmetodiskt orimligt - det går inte att bortse från att förhör är 
interaktiva situationer, där förhörsledarens agerande påverkar barnet. PP:s 
uppfattning kan uppkomma genom att det finns ett antagande om vem som är 
förövaren inbyggt i förhörsstrategin eller genom förhörsledarens påträngande 
beteende, varvid flickan ställs inför mängder av ledande och repeterade frågor 
med åtföljande avvärjande reaktioner från hennes sida - PP uttalar inget om 
verkan av förhörsledarens strategi och frågebeteende och gör inget uttalande 
som tyder på att han förstått detta problem. Det går lika gärna att hävda 
motsatsen till PP:s bedömning att eftersom barnet i tre förhör motstår de 
omfattande förväntningarna och suggestionerna i riktning mot moderns 
sambo, så borde skadorna ha uppkommit på något annat sätt. Det går även att 
hävda att barnets undvikande beteende uppkommer genom förhörsledarens 
(och psykologens) påträngande arbetssätt. Den ensidiga och subjektiva metod 
som PP här använder för sin bedömning är inte hållbar ur kritisk-vetenskaplig 
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synvinkel. Vid en bedömning av detta slag måste även såväl det konkreta 
underlaget (de specificerade iakttagelserna) som tankeleden fram till 
bedömning öppet redovisas (öppen redovisning är en etablerad och nödvändig 
källkritisk princip), vilket inte skett. Det finns även omfattande forskning 
kring lögndetektion som visat att det är utomordentligt svårt att avgöra vad 
beteenden hos den förhörde i förhör betyder och de uppkommer bland annat 
genom inverkan av hur förhörsledaren beter sig. PP har inte heller haft tillgång 
till något material utöver förhörsutskrifter och videoband, dvs. har inte haft 
någon bakgrundskunskap vid bedömningen.   
 
Det finns utifrån kritisk-vetenskapliga utgångspunkter anledning till skepsis 
vad gäller det resonemang om “bortträngning“ som PP framför dels i yttrandet 
och dels i vittnesmålet i hovrätten. Bortträngning är ett begrepp som härrör 
från Sigmund Freuds ovetenskapliga påståenden kring av honom, som det 
numera har påvisats i internationell forskning, förfalskat patientmaterial. 
Begreppet har blivit mycket vanligt förekommande och missbrukas frekvent 
idag som en pseudoförklaring (inte sällan i rättsfall), men saknar stöd i 
modern minnesforskning. Däremot är det helt klarlagt i kliniska sammanhang 
att amnesi, dvs. olika slag av minnesförluster, förekommer, t.ex. i anslutning 
till olyckor. Bristande inkodning i långtidsminnet och vanlig glömska kan inte 
heller anses utgöra bortträngning enligt psykodynamisk terminologi.  
 
Kommentar till vittnesmål i hovrätten av leg psykolog QQ 
De uppgifter rörande vad barnet skall ha sagt som leg psykolog QQ refererar 
är behäftade med flera tillförlitlighetsproblem.  
Det framgår föga hur frågor har ställts och det framgår av hennes egna 
uppgifter att förutsättande och ledande suggestioner och frågor förekommit, t. 
ex. "vem har varit dum" (förutsätter att någon varit dum, vilket barnet förnekat 
i tidigare förhör), som QQ ger som typexempel för sina "förutsättningslösa" 
frågor. Att QQ använder sig av suggestioner och ledande frågor framgår 
tydligt av utskrift från det videoförhör hon medverkade i. Det kan därmed 
bedömas klarlagt att QQ inte förstår problematiken med förutsättande och 
ledande frågor och att de svarsfragment som återges kan ha uppkommit 
genom sådana frågor och allmän förväntan i riktning mot en person. Vidare 
framgår inte på vad sätt dokumentationen av vad barnet sagt säkerställts - 
samtalsminnen är ofta mer eller mindre felaktiga och förgrovade och det 
framgår inte att QQ använt sig av inspelade samtal. Dessutom finns allmänt 
den stora risken för förväntans- och anpassningseffekter, dvs. att barnet säger 
saker som det förstår att QQ vill höra. Vidare finns genom forskning av Ceci 
och andra ett omfattande stöd för att felaktiga uppgifter kan uppkomma från 
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små barn genom att frågor upprepas (den erfarenhet att så inte är fallet som leg 
psykolog QQ uppger i vittnesmål stämmer således inte med den 
internationella forskningen) och det har ofta påtalats att barn ofta ändrar svar 
när frågor upprepas, vilket för övrigt ofta syns i svenska förhörsutskrifter 
enligt min erfarenhet. Det finns således den möjliga tolkningen av QQ:s 
uppgifter att det rör sig om artefakter av olämplig förhörs- och samtalsmetodik 
samt förväntanseffekter, vilket är ett inom internationell forskning upprepat 
och väl belagt fenomen. Dessutom föreligger här helt uppenbart en mycket 
olämplig sammanblandning av behandling och utredning. Uppgifter som först 
uppkommit i behandlingssammanhang (utan tillförlitlighetskrav på uppgifter) 
används därefter i domstol i ett utredningssammanhang (med 
tillförlitlighetskrav).  
 
Sammanfattningsvis uppvisar de båda hörda psykologernas påståenden 
avsevärda begränsningar och brister i  metodik och analys vad gäller frågan 
om tänkbara orsaker. De verkar båda väsentligen arbeta utifrån förutsättningen 
att det finns en förövare och att denne är moderns sambo samt bortser båda 
från hur den ensidiga strategin och frågorna i samtalen inverkar. Risken för 
förväntanseffekter beaktas ej.  
 
Tankefel: en summering 
Flera tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003) kan konstateras eller antyds i 
materialet. 
 
-  alternativa hypoteser till favorithypotesen ignoreras 
 
-cirkulär ”logik”, dvs. bekräftelse sökas genom användande av ett flertal 
tankefel på utgångsidén att en närstående skadat barnet. 
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredarna har svag insikt när det gäller  att 
och hur de själva påverkar barnet 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- frågetekniska fel, t.ex. förutsättande, ledande och upprepade frågor.  
 
- hypotesprövningsfel på så sätt att enbart stöd söks och motevidens undviks 
Enligt Poppers falsifieringsprincip är det nödvändigt att söka falsifiera en 
hypotes, annars är det ofta svårt att veta om den håller.  
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- icke lyssnande på barnet från utredarnas sida – då kan viktig information 
försvinna. Det är tänkbart att den riktiga orsaken missats genom att utredare 
haft förhandsuppfattning vid förhör och samtal med barnet.  
 
- mentalt tillgänglighetsfel, dvs. det är mentalt lätt tillgängligt att moderns 
sambo skulle kunna ha skadat barnet, dels då det varit möjligt och dels då det 
är något som alla vet inträffar ett antal fall per år. Men det som är mentalt lätt 
tillgängligt behöver inte vara korrekt även om det då och då är rätt. 
 
- otydlighet inför barnet  
 
- perseverativt tänkande, dvs. utredarna återkommer upprepat till  
idén om moderns sambo som förövare, biter sig fast.  
 
- pratfel, dvs. utredarna pratar på och låter barnet i liten utsträckning komma 
till tals på sina villkor och blockerar barnet 
 
- uppgifter från behandling (påverkande verksamhet) förs in i 
utredningsverksamhet (ingen eller liten påverkan eftersträvas) 
 
- öppen redovisning av tillvägagångssätt uppvisar brister 
 
- övertygelsefel, dvs. en övertygelse påverkar och stör alla operativa moment i 
ett utredningsarbete,  t,ex. val av hypoteser, vilka frågor som ställs, hur 
frågorna formuleras, hur svaren tolkas, vad som dokumenteras och inte 
dokumenteras osv.  
 
Fler tankefel kan tänkas.  
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