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Sammanfattning. Syftet är att klargöra utredningsmetodiken i ett extremt partiskt 
spanskt psykologintyg tillkommet på begäran av ena parten i en vårdnadstvist kring en 
7-årig flicka. En stor mängd metod- och tankefel påvisas. Detta är ett fall där 
psykologen ”sätter sig i knät” på ena parten i en konflikt och levererar en mängd 
påståenden, som inte håller för kritisk prövning. Det föreligger mycket omfattande 
brister vad gäller öppen redovisning av tillvägagångssätt och källor. Logik och 
källkritik verkar vara okända begrepp för utredaren.   
 
Bakgrund 
Advokat  AA har 000710 gett mig i uppdrag att granska utredningsmetodiken och 
tillförlitligheten i ett spanskt psykologintyg rörande en 7-årig flicka. Min granskning 
innebär inget ställningstagande i tvistefrågor kring flickans umgänge eller till frågan 
huruvida någon typ av sexuellt övergrepp har ägt rum eller inte. Mitt yttrande är avsett 
för användning i domstol.  
Underlaget för granskningen har utgjorts av ett intyg på spanska och med en bifogad 
svensk översättning undertecknat av psykolog PP, daterat den 29 juni 2000.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till någon av de i målet berörda eller 
till berörda utredare.  
 
Utöver det aktuella psykologintyget har jag haft tillgång till ett följebrev från moderns 
ombud 000607, utdrag ur länsrättens dom 000606 vad gäller vittnet I N:s vittnesmål, 
utredningar från aktuell kommun daterade 991206  respektive 000301. Dessa dokument 
har inte använts på något specifikt sätt vid granskningen mer än i punkterna 17 och 18. 
Dessa sidodokument verkar i stort ange att en konflikt föreligger mellan föräldrarna och 
verkar precisera moderns uppfattning i umgängesfrågan, vilket utgör en bakgrund till 
det granskade psykologintygets tillkomst.  
 
I ett sent skede 000814, dvs. när jag undertecknar mitt yttrande, har jag fått tillgång till 
utredning från kommunen 990908, skrivelser från moderns ombud 000703, 000705, två 
icke översatta sidor på spanska daterade 000519 respektive 000613 samt ett handtextat 
papper från X skola 990907, dvs. nästan ett år gammalt. Då översättning saknas har jag 
inte kunnat beakta de två sidorna på spanska, men noterar att en av dem ter sig mycket 
lik slutsidan i den granskade utredningen, dock har datum ändrats från den 29/6 till den 
19/5.  
  
Arbetssätt 
Den metodik jag använder utgår från vad som är internationellt vedertagna 
saklighetskrav vid granskning av text i till exempel vetenskapliga rapporter, uppsatser 
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och artiklar. Ett fundamentalt krav i Sverige utgör kravet på "saklighet och opartiskhet" 
inom offentlig förvaltning (RF 1 kap 9§). För ytterligare klargörande av saklighetskrav 
och källkritiska frågor i samband med utredande hänvisas till min lärobok i "Kritisk 
utredningsmetodik" (1996, 2003) och till andra skrifter (bl.a. Edvardsson 1998abc). En 
grundläggande princip vid källkritiskt arbete är att uppgifter skall förkastas om det kan 
påvisas skäl att misstänka att de är felaktiga. Exempel på grundläggande saklighetskrav 
är öppen redovisning, noggrannhet, logiska krav, krav på hållbar metodik och krav på 
prövning av alternativa hypoteser/tolkningar. Vid utredande samtal med barn måste 
krav ställas på utredningsstrategin (allsidighet, inte ensidighet), på frågetekniken (icke 
förutsättande, icke ledande, icke pressande etc.) och på noggrannhet i dokumentationen 
av vilka påståenden och frågor som riktats till barnet och samma noggrannhet vad gäller 
barnets svar och andra uttalanden. Objektiv registrering, dvs. ljudbands- eller 
videoinspelning anses nödvändig för att åstadkomma en korrekt återgivning. 
Experiment med nerskrivning av samtalsinnehåll ur minnet vid Örebro universitet under 
min ledning har upprepat bekräftat omfattande förekomst av bortfall, fel i återgivningen 
och konstruerade tillägg. Detta uppkommer även vid journalskrivningsexperiment, där 
noteringar förts under samtalet (Gunnarsson & Kolterjahn, 1997).   
 
Granskningen är textbaserad och jag har inte haft kontakt med någon av parterna eller 
med den aktuella flickan. Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal 
punktvisa anmärkningar analogt med vad som brukar vara fallet vid inspektioner, 
revisioner och andra kvalitetsgranskningar. Flickans namn har av sekretesskäl 
genomgående bytts ut mot ordet "flickan", då ingen förväxling kan ske. Mina 
sidhänvisningar och citat ur texten utgår från den svenska översättningen, som i och för 
sig saknar sidnummer, men jag tillåter mig ändå hänvisa till de fem sidorna med 
nummer. Materialet har i denna DiVA-version avidentifierats.  
 
Anmärkningar 
1. Det saknas i intyget uppgift om en mängd sakförhållanden. Det framgår inte vilken 
språklig färdighet vad gäller att tala och förstå spanska som den sjuåriga flickan har, om 
tolk har använts och namnet på tolken/tolkarna. Det framgår inte av intyget om och på 
vad sätt intygsskrivaren har tagit del av "redan utförda undersökningar", till vilka det 
aktuella intyget enligt vad som står har till syfte att vara "kompletterande". Eller har ett 
av syftena med att anlita en spansk institution varit att isolera undersökaren från 
utredningsuppgifter i Sverige? Om undersökaren inte tagit del av svenska uppgifter - 
vem har då försett undersökaren med uppgifter om vad som förevarit tidigare och som 
undersökaren nu skall "komplettera"? Modern?  
Hur har dessa uppgifter dokumenterats - de finns inte i intyget.  
Vad menas med "komplettering"? Av intyget att döma innebär det att osakligt fabricera 
material som kan hävdas tyda på sexuella övergrepp och osakligt påstå att det visar att 
flickan varit utsatt för sexuella övergrepp av fadern. Är det ett rimligt slag av 
utredningsförfarande? Undersökaren arbetar inte ens med någon mothypotes, ännu 
mindre med alternativa hypoteser. Är det ett sakligt rimligt kompletteringsförfarande? 
Kompletteringar kan naturligtvis inte ske på detta ensidiga sätt och utan hänsyn till 
tidigare utredande.  
 
Det framgår inte vilka "vi" skulle vara (enbart en undertecknare finns) eller vad "vi" 
skulle ha för kompetens just för att utreda om "någon typ av sexuellt övergrepp" ägt 
rum. Det framgår inte om "vi" eller någon av "vi" har någon tidigare relation eller 
beroende eller inte till modern eller hennes anhöriga eller vänner, dvs. frånvaro av 
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något jävsförhållande har inte garanterats. Om mer än en undersökare fanns, varför 
redovisas inte då namn och kompetens? Det framgår inte om det är frågan om en 
offentlig eller privat organisation? Vem är PP? I Sverige står det till exempel var och en 
fritt att kalla sig psykolog eller terapeut (men inte "legitimerad psykolog" etc.). Vad är 
det frågan om för utbildning, kompetens och ställning här? Står verksamheten under 
tillsyn av spanska myndigheter?   
 
Tidpunkter/datum, tidslängder, platser, vilka som varit närvarande vid respektive 
sammanträffande etc. saknas uppgifter om. Det är till exempel viktigt att veta om 
flickans mor var närvarande vid sammanträffandena och kanske deltog i samtalen eller 
inte. Det är även viktigt att veta om flickan var inlagd på den aktuella institutionen eller 
inte och om hon därvid talade och lekte med barn som varit utsatta eller utsattes för 
förväntningar att ha varit utsatta. Det är även viktigt att veta exakt vilka informationer 
som intygsskrivaren fått av flickans mor. Detta undanhålls i intyget.  Bristerna i 
redovisning är således mycket stora i intyget.  
 
2. Det är uppenbart att undersökningen inte skett förutsättningslöst, då som det sägs 
"det specifika motivet är att kunna fastställa om flickan utsatts för ´någon typ av 
sexuellt övergrepp´ från sin far" (tydligen inte från sin mor eller från någon annan - 
observera förutsättningen i arbetet). Någon allsidig utredning av flickans psykologiska 
situation, t ex inverkan av föräldrakonflikten, har tydligen inte eftersträvats och 
påstådda psykologiska fenomen hos flickan anförs ensidigt som tecken på just sexuella 
övergrepp. Det är uppenbart att undersökandet inriktats mot frågan om sexuella 
övergrepp från just fadern och inte mot alternativa frågor, till exempel mot frågan om 
och hur flickan kan ha påverkats av föräldrakonflikten, av modern, kamrater eller andra. 
Därmed uppkommer en cirkulär logik, där undersökaren ensidigt betraktar iakttagna 
fenomen som tecken just på utgångspunkten (sexuella övergrepp) och inte någonstans 
överväger andra uppkomstbetingelser. Inom kognitiv psykologisk forskning talar man 
sedan några årtionden mycket om tankefelet "confirmation bias" (ungefär: ensidigt 
bekräftelsesökande), vilket jag kan konstatera ofta utgör ett allvarligt problem i 
utredningssammanhang. Den här aktuella utredningen utmärks i hög grad av ensidigt 
bekräftelsesökande och inte bara det utan även bekräftelsefabrikation genom 
godtyckliga och ensidiga tolkningar etc.  
 
3. Det är uppenbart att undersökaren inte varit i kontakt med fadern och inte någonsin 
sett flickan och fadern tillsammans, men ändå uttalar sig om flickans förhållande till 
fadern. Åtminstone tre observationstillfällen av flickan och fadern tillsammans bör 
anses som ett minimum för att kunna göra tillförlitliga uttalanden kring flickans och 
faderns relation.  
 
4. Det är uppenbart att undersökaren enbart fått informationer från den ena föräldern 
(den anklagande föräldern) och inte fått några informationer från den andra föräldern, 
dvs. den anklagade föräldern. Utredningsförfarandet är därmed partiskt.  
 
5. Undersökaren anger sig ha använt s.k. "projektiva metoder". Det saknas helt en 
redovisning av dessa så kallade tests mätegenskaper, dvs. reliabiliteter (stabilitet vid 
upprepad mätning) respektive validiteter (huruvida testet enligt forskning kan mäta om 
sexuella övergrepp förekommit eller vilka personlighetsdrag eller annat det enligt 
forskning kan mäta). Här finns även en problematik kring kulturskillnad i 
testförfarandet - flickan är till stor del uppvuxen i Sverige och bedöms här av spansk 
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personal i Spanien. Eventuella spanska referensgrupper och erfarenheter behöver inte 
vara tillämpliga vid bedömningen.  
 
Det har sedan metodernas tillkomst förekommit mycket kritik kring projektiva metoder 
och de har ingen ställning att tala om inom modern vetenskaplig psykologi, då testen 
har ingen eller låg reliabilitet och oftast saknar påvisad validitet för sammanhang i vilka 
de används (se t.ex. Garb, 1994; Sjöberg, 1989, 2000), dvs. det saknas belägg för att de 
mäter vad de påstås mäta. De är metoder som avvisas av majoriteten av de 
internationella forskarna. Såvitt känt för mig efter många års kontinuerlig tillgång till 
den internationella produktionen av fackartiklar rörande sexuella övergrepp så saknas 
helt vetenskaplig grund för att hävda att dessa test skulle kunna användas för diagnostik 
av sexuella övergrepp.  
 
Det enda projektiva förfarande där det finns en relativt stor mängd forskning rörande 
diagnostik av sexuella övergrepp torde vara metoden med anatomiska dockor. 
Forskningen kring dessa har resulterat i att det inte kunnat påvisas att metoden skulle 
kunna användas för att skilja sexuellt utsatta från icke sexuellt utsatta barn och metoden 
är även förbjuden av vissa amerikanska domstolar på grund av bristande vetenskaplig 
underbyggnad.  
 
Vid den nyligen avhållna världskongressen i psykologi i Stockholm deltog jag i en 
workshop  000729 rörande sexuella övergrepp på barn med forskarna Lamb och 
Sternberg från USA. Lamb är även en av de två forskarna bakom American 
Psychological Associations viktiga lärobok i ämnet ("Investigative interviews of 
children", 1998) och en av de världsledande auktoriteterna inom området. På direkt 
fråga från mig under pågående session om det finns några som helst evidens för att 
projektiva metoder kan användas för att diagnosticera sexuella övergrepp svarade Lamb 
med ett tydligt nej och utan att Sternberg anmälde avvikande uppfattning.  
 
Inte heller i de ledande internationella forskarantologierna, t ex med utgivare som 
Goodman, Ney m.fl., finns kapitel om projektiva metoder som en möjlig diagnostisk 
metod för sexuella övergrepp på barn - den enda metod som jag sett diskuteras är 
anatomiska dockor.  Det kan allmänt påpekas att jag har en relativt färsk bunt 
vetenskapliga artiklar för den mest undersökta projektiva metoden (Rorschach-tavlorna) 
som innebär att metoden har inget eller föga vetenskapligt stöd, dvs. den situation som 
förelåg när jag själv 1965 utbildades på metoden av ledande svenska och internationella 
specialister (Fröbärj resp. Bohm) kvarstår idag. Bedömningen "No reliability, no 
validity" är vanligt förekommande i internationella testkataloger vid de projektiva 
metoderna. De projektiva metoderna förekom såvitt jag uppfattande i abstractkatalogen 
inte i de vetenskapliga anförandena på världskongressen i psykologi i Stockholm år 
2000, som täckte det mesta, vilket sannolikt har att göra  med den stora bristen på 
vetenskaplig acceptans och det dåliga vetenskapliga ryktet - jag vet ingen ledande 
forskare som skulle kunna tänkas försvara sådan metodik. Att många kliniska 
psykologer utan vetenskapliga evidens utvecklat och traderar trosföreställningar att 
sådana  metoder visar något av betydelse  är ett fenomen i sig som konstaterats 
vetenskapligt ( t ex av Oskamp, 1965) likaväl som folktro och vidskepelse. En del 
kliniska psykologer för även över metoder med låg tillförlitlighet från ett 
behandlingssammanhang (där de kan vara tolerabla på grund av annat syfte såsom 
hypotesgenerering) till ett utredningssammanhang, med höga krav på säkerhet. Även 
den nämnde professor Lamb påtalade kritiskt denna tendens till sammanblandning. 



 5

Psykologer tror sig kunna utreda sexuella övergrepp med hjälp av metoder och tänkesätt 
som används vid behandling och ger därvid avkall på saklighetskraven - detta 
förekommer även i Sverige. När inga specifikationer kring test och hur de använts och 
vad det är för specifika resultat som framkommit ges, så tolkar jag källkritiskt ett 
dokument så att omnämnandet av testen tagits med i övertalningssyfte, oavsett om de 
faktiskt skulle ha administrerats till barnet eller inte. Det går i det aktuella intyget inte 
alls att se hur underlag (testresultat) och tankeled fram till påståendena om flickans 
personlighet (sid. 3-4) sett ut - ingen öppen redovisning sker. Därmed skall påståendena 
förkastas ur källkritisk synpunkt.   
 
Även vad gäller allmän personlighetsdiagnostik är projektiva test vetenskapligt föga 
underbyggda. De bedömningar som görs torde innehålla avsevärda mått av 
användarkulturens trosföreställningar och subjektivitet från den enskilde användaren 
och det är tveksamt om de skiljer sig i korrekthet från lekmannamässiga tyckanden. De 
torde även lätt kunna leda till överproblematisering.   
 
6. Logiken i dokumentet ter sig angriplig. På första sidan anges längst ner att  
"Efter att testerna korrigerats, har vi kommit fram till följande slutsatser: 
I. Det finns tecken som tyder på att flickan utsatts för sexuella övergrepp av sin far. 
II. Flickans  personlighet har påverkats och hon har förändrat sig i sitt sätt att vara. 
III. Slutsatser." 
 
Slutsatserna anges därmed innan underlag och tankeled fram till slutsatserna har 
redovisats, vilket ter sig anmärkningsvärt ur logisk synpunkt. Hur ordet "Slutsatser" 
("Conclusiones") (punkt III) skulle kunna vara en slutsats i sig förstår jag inte. I ett 
logiskt acceptabelt dokument bör olika tolkningsmöjligheter av ett material prövas 
innan slutsatser förs fram. Det förefaller som om undersökaren haft slutsatserna klara 
från början. Dessutom skiljer sig den allmänna slutsats II avsevärt från den mer 
specifika slutsats II i slutet av intyget.  Det går inte att av intyget se hur undersökaren 
kommit fram till slutsatserna I och II (underlag + tankeled fram till slutsatser) och de 
skall därmed källkritiskt sett förkastas.  
 
7. På sidan 2 anges slutsatsen I redan i själva rubriken. I den text som finns under 
rubriken anges ett antal evidens som undersökaren anser belägger sexuella övergrepp 
och just från "faderns sida". Som grund för de anförda evidensen anges dels "samtal" 
med flickan och dels att hennes beteende "observerats". Inget framgår om hur dessa 
samtal och observationer skulle ha genomförts på ett sakligt godtagbart sätt - det 
framgår inte vem som utgör källa för respektive uppgift och hur den skulle ha 
säkerställts genom dokumentation (påstått beteende eller uttalande från flickan). Det 
förtjänar även att påpekas att enbart projektiva metoder och samtal angetts som metoder 
på sid. 1 - observationsmetod nämns inte där utan först på sid. 2 och införandet av 
denna term "observerats" kan möjligen vara en efterkonstruktion som förskönar hur 
uppgifterna faktiskt kommit till och avleder från det faktum att uppgifterna innehåller 
en mängd tolkningar.  
 
Inte heller övervägs det sammanhang i vilket uppgiften uppkommit (i Sverige? i 
Spanien? vid inläggning? var?). Om flickan varit inlagd för observation (vilket inte 
uttryckligen framgår) kan naturligtvis en del av det anförda uppkomma som ett resultat 
av själva situationen, t.ex. sömnstörningar i den ovana miljön, aptitnedsättning då hon 
erbjuds annan mat, ledande frågor och förväntan om symtom, umgänge med och 
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emotionell smitta från andra barn som mår dåligt etc. Om flickan inte varit inlagd 
verkar ett antal uppgifter på grund av sin art härröra från modern som är part i en 
konflikt med fadern. Oklarheterna är många runt dessa uppgifter. Vad menas till 
exempel med "Ändrat beteende i skolan: "Oförmåga att koncentrera sig", "Problem i 
relationerna till skolkamraterna", "Samtal med läraren där det märks att hon har 
problem". Avses skolan i Sverige och vem har då lämnat uppgifterna? Läraren i Sverige 
anges inte vara tillfrågad av undersökaren. Återstår modern och flickan själv. 
Uppgifternas formulering tyder inte på att det är flickan själv som lämnat dem. En 
allvarlig fråga rörande uppgifterna om manifesterat beteende (punkt A) (som möjligen 
uppkommer på grund av den bristande redovisningen av källor, tidpunkter, platser och 
sammanhang) är om undersökaren här fått uppgifter eller bekräftande uppgifter från 
modern men framställer de anförda evidensen som egna fynd genom att föra in termen 
"observerats"? I så fall föreligger förfalskning/förtigande av källa och hela dokumentets 
trovärdighet faller enbart på en sådan omständighet. Om uppgifterna om manifesterat 
beteende härrör från samtal med flickan så är frågan vilka frågor som ställts, hur de 
ställts och hur svaren dokumenterats och av vem? En ytterligare fråga är naturligtvis i 
så fall i vad mån flickan korrekt lyckats minnas och förmedla sitt manifesterade 
beteende och var och när det gäller? Gäller det i Sverige (när?) eller i Spanien (när?) 
eller just på institutionen under inläggning.  Materialet ger utifrån de språkliga 
formuleringarna inte intryck av att ha uppkommit samtalsvis med flickan och rubriken 
på punkt B anger att det är under denna punkt och inte under punkt A som 
samtalsmaterialet finns.  
 
En stark misstanke ligger nära tillhands att vad som under punkt A antytts vara 
observationer av manifesterat beteende åtminstone delvis utgörs av material från 
modern, där källan förtigits. Hur skulle undersökaren till exempel i Spanien kunna ha 
gjort följande observation i samband med en inläggning: 
"Vill inte till vissa ställen där hon tidigare velat vara och vill inte träffa vissa personer: 
vill inte träffa fadern och inte gå till skolan eftersom hon är rädd att träffa honom." 
Från vem kommer citatformuleringen "flickan är tystlåten och försjunken i egna 
tankar"? Från läraren via modern? Knappast från flickan själv. Undersökaren har såvitt 
framgått inte besökt flickan under skolgång i Sverige. Misstanken att modern här 
förtigits som källa måste anses stark.  
 
8. Vad gäller påstått manifesterade beteenden under punkt A förekommer i stor 
utsträckning diskutabla eller godtyckliga tolkningar i patologiserande riktning, t.ex. 
"rädsla för, "rädd"" på fyra uppgifter, utan att det anges att något sådant skulle ha 
uttalats av flickan själv. Flickan har inte observerats tillsammans med fadern, varför det 
inte kan finnas någon observation från undersökaren rörande rädsla för fadern. Vad 
gäller rädsla för män så kan det vara rimligt att en sjuårig flicka vill sätta egna gränser. 
Varför skulle hon behöva ta emot fysisk kontakt eller pussar om hon inte önskar det, 
kanske av bekanta eller främmande män eller personal? Hon kommer ner från en 
svensk kultur och observeras i en spansk kultur - vad blir effekten? Om t.ex. ett barn 
vill sova hos modern behöver det inte alls tyda på rädsla för att sova ensam i sitt rum 
utan kan sammanhänga med att det känns bättre att ligga nära modern. Och vilket tids- 
och rumssammanhang är det frågan om? Sverige (när? var?), Spanien (när? var?)? 
 
Att flickan vägrar äta eller petar mycket i maten berättigar inte utan vidare tolkningen 
att hon "har ingen aptit". Maten kan t.ex. smaka dåligt för henne eller vara olämplig. 
Beträffande tolkningen "sömnstörningar" anges inget rimligt underlag - viss 
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oregelbundet i sömnen torde vara vanligt och t ex att ett barn går från sin säng till 
förälderns torde vara ett trivialt fenomen i barnfamiljer. Tolkningen att flickan "vet mer 
om  sex än andra barn i samma ålder" (spanska eller svenska barn ??? - det kan vara 
avsevärd skillnad) har inte belagts genom jämförelse med någon undersökning av en 
referensgrupp (vad vet en spansk undersökare om svenska undersökningar på området 
eller om svenska barns sexuella kunskaper?). Dessutom synes uttrycket "härmar mäns 
sätt att onanera" utgöra en tolkning av något rörelsemönster som för flickan kan ha haft 
en helt annan innebörd. Sådant kan även uppkomma genom imitation av andra barn. 
Det är till exempel inget  ovanligt att svenska förskolebarn av båda könen onanerar (se t 
ex Palmqvist & Robach, 1993). Om flickan inte uttryckligen sagt att hon ritat manliga 
könsorgan som får utlösning så är även detta påstående en tolkning av något hon ritat. 
Även om flickan ritat en utlösning kan hon ha fått idén från annat håll än en egen 
upplevelse. I ett svenskt fall jag arbetat med tolkade flera vuxna på fullt allvar en näsa 
på ett ansikte som en flicka ritat som varande en tydlig bild av just faderns penis. 
Flickan själv hävdade i polisförhör att det var en vanlig näsa och jag kunde inte se något 
annat än en näsa - en del undersökare med förutfattad mening ser vad de vill se i 
rörelser, teckningar etc. Att en sexualupplyst sjuårig svensk flicka som haft kamrater 
vet att det finns "porrtidningar och porrvideor" eller känner till manlig onani behöver i 
ett svensk kulturellt perspektiv (vad vet undersökaren om svensk kultur?) inte ses som 
särskilt anmärkningsvärt. Påståendet att "flickan är tystlåten och försjunken i egna 
tankar" berättigar inte utan vidare till tolkningen att hon skulle ha "oförmåga att 
koncentrera sig" - det vagt anförda beteendet kan vara väl förenligt med 
koncentrationsförmåga. Att flickan anges ha "Problem med relationerna till 
skolkamraterna" utgör en tolkning, ingen beteendebeskrivning. Det kan även vara så att 
kamraterna skapar problem, vari dessa nu skulle bestå?. Att betrakta dåliga relationer 
som symtom på något hos en individ torde vara vanskligt, då det finns mer än en part 
som beter sig.  
 
Det är även uppenbart av listan över påstådda manifesterade beteenden att samtliga 
torde ha valts på grund av sin negativa karaktär, sitt argumentvärde i detta sammanhang 
(de behöver inte framstå som negativa vid närmare undersökning). Det anförs inga 
"goda beteenden" hos flickan i listan, vilket klart visar intygets karaktär av tendentiöst 
övertalningsdokument. En objektiv utredare får inte bete sig på detta sätt utan skall ge 
en allsidig bild både vad gäller förekommande fenomen och vad gäller 
förklaringsmöjligheter.  Dessutom är det inte acceptabelt ur etisk synpunkt att svartmåla 
människor på detta sätt.  
 
Undersökaren har inte redovisat vem som är källa, inte tidpunkter, inte platser och inte 
sociala sammanhang kring de vagt påstådda beteendena som mest utgörs av tolkningar i 
patologiserande riktning. Något seriöst tolkningsarbete med upplistning , prövning och 
eliminering av alternativa tolkningar har uppenbarligen inte genomförts utan godtycke 
råder vid tolkandet. En metodisk princip verkar vara att uppmärksamma sådana 
beteenden och fabricera just sådana tolkningar som kan tänkas ge stöd åt det som 
undersökaren vill visa. Undersökaren bortser helt från de förväntanseffekter som sedan 
1960-talet påvisats i flera hundra internationella undersökningar av Rosenthal m.fl. (se 
min referenslista: Rosenthal, Harris, Sebeok, Snyder & Swann), ofta rörande inverkan 
av förväntan på barn. Förväntningar behöver inte alls vara uttalade för att ge verkan - de 
överförs genom ett 30-tal kanaler (t.ex. blickar, ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, gester) 
och även mellan människor och djur (bland annat det klassiska fallet med hästen Kloke 
Hans - se t.ex. Sebeok & Rosenthal, 1981).  
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9. Undersökaren glider logiskt motsägande i formuleringarna från viss uttalad osäkerhet 
till anspråk på full säkerhet och åter till viss osäkerhet. Vidare förekommer logiskt 
angripliga formuleringar.  
 
På sid. 1 och på sid. 2 (i rubriken) återkommer följande uttalande: 
"Det finns tecken som tyder på att flickan utsatts för sexuella övergrepp av sin far." 
Detta uttalande anger viss osäkerhet. Logiskt kan anmärkas att de påstådda tecknen lika 
gärna kan tyda på ett flertal andra saker, som inte verkar intressera undersökaren. 
Uttalandet är inte logiskt rimligt så länge alternativa grunder till tecknen inte utretts och 
inte eliminerats.  
 
Sex rader längre ner på sid. 2 förekommer en kategorisk formulering: 
"har vi...funnit att det förekommit övergrepp från faderns sida". 
Ur logisk och metodisk synpunkt är detta självfallet ett icke sakligt uttalande, ett slags 
övertro på egen bedömning. Jfr kommentaren till föregående uttalande på sid. 1 och 2.  
 
På sid. 4 förutsätts att övergreppen ägt rum i resonemangen, t.ex.  
"för att hon inte motsatt sig övergreppen", 
"då hon avslöjade övergreppen". 
"träffa fadern, som är den direkta orsaken till hennes emotionella störningar" 
 
Även här resonerar undersökaren utifrån föreställningen att övergrepp ägt rum utan att 
detta har visats genom sakligt utredande. Utredandet sker därmed inte sakligt och under 
övervägande av alternativa möjligheter. Undersökaren har inte utrett tänkbara 
alternativa orsaker till flickans emotionella störningar, till exempel föräldrakonfliktens 
inverkan. Denna faktor kan inte prövas och elimineras genom att man bortser från den, 
låtsas som om den inte existerar. Det sista citatet innebär därmed en logiskt orimlig 
anklagelse mot fadern, som undersökaren inte alls träffat.  
 
På sid. 4 anges som slutsats  
"1. Allt pekar på att flickan utsatts för sexuella övergrepp av fadern". 
Slutsatsen rymmer någon osäkerhet, vilket logiskt motsäger de  närmast föregående 
uttalandena. I beaktande av att undersökaren inte ägnat någon som helst 
uppmärksamhet  åt alternativa hypoteser, t.ex. påverkan från modern, kamrater eller 
påverkan från undersökaren och undersökningsmiljön, så är slutsatsen logiskt orimlig. 
Dessutom förtjänar att än en gång påpekas att undersökaren inte fått någon information 
från fadern och vad framgår inte heller från flickans lärare - undersökaren har inte på 
långa vägar tillgång till "allt" av stor betydelse. Dessutom kan man fråga sig på vilken 
vetenskaplig grund "allt" någonsin skulle kunna peka just på det undersökaren påstår 
och inte på något annat. Det slag av evidens som här förts fram är sällan en-entydiga, 
dvs. det föreligger sällan en relation mellan just det anförda tecknet och just en enda 
orsak, utan oftast finns ett flertal möjliga orsaker att överväga - detta arbete har 
undersökaren underlåtit att genomföra. Om till exempel flickan inte vill träffa fadern så 
kan det bero på ett flertal olika förhållanden (varav sexuella övergrepp kan vara ett) 
kring fadern och det kan även bero på att hon anpassat sig till att modern vill att hon 
inte skall träffa fadern.  
 
På sid. 5 hävdas först slutsatsen att  
"2. De misstänkta övergreppen påverkar flickans psykiska hälsa:" 
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Här är osäkerheten ännu större än i föregående formulering. Formuleringen är även 
logiskt anmärkningsvärd, dels därför att övergreppen nu enbart anges vara "misstänkta", 
men trots detta kategoriskt anges "påverka flickans psykiska hälsa" och dels därför att 
någon utredning av alternativa förklaringsmöjligheter inte förekommer i intyget. På 
grundval av vad som redovisats är denna slutsats logiskt omöjlig. Till exempel kan barn 
ofta uppvisa symtom på grund av dåliga familjerelationer eller föräldrakonflikter eller 
dåliga relationer till skolkamrater (det har faktiskt angetts att flickan skulle ha "problem 
med relationerna till skolkamraterna"). 
Exempelvis utgör "nattlig sängvätning" som  här  anförs en inte ovanlig reaktion på 
familjeproblem.  
 
På sid. 5 hävdas längre ner kategoriskt och förutsättande 
"få bort alla de skuldkänslor som de negativa och traumatiska upplevelserna med 
fadern givit upphov till" 
 
Det står vid en jämförelse av alla de uttalanden som jag här återgett klart att 
undersökaren inte uttalar sig logiskt konsekvent och inte logiskt rimligt.  
Resonemangen i texterna förs kategoriskt utifrån förutsättningen att sexuella övergrepp 
ägt rum, vilket innebär bristande saklighet och partiskhet i utredandet. Vissa uttalanden 
däremot som särskilt etiketterats som slutsatser har försetts med viss  
osäkerhetsmarkering i språket. Det står klart av texterna att utredningsarbetet bedrivits i 
enlighet med en förutsättande inställning och inte utifrån en osäker position.  
 
10. Inom forskningsområdet sexuella övergrepp på barn torde forskarna på den 
internationella arenan sedan något tiotal år tillbaka vara tämligen eniga när det gäller att 
avvisa symtombevisning (se t.ex. Kendall-Tackett m.fl., 1993; Poole & Lamb, 1998), 
medan praktiker inte sällan fortfarande för fram logiskt ohållbara symtomresonemang 
och utan att någon symtomutredning eller ens ansats till sådan genomförts. Forskarnas 
grund för detta är enkel. Det finns oftast vanligare orsaker till de symtom som anförs än 
just sexuella övergrepp. Det går inte att av ett visst symtom sluta sig till att just sexuella 
övergrepp är orsaken. Dessutom varierar arten av symtom, i den mån det förekommer 
några alls, vid sexuella övergrepp. Vill man anföra ett symtom som varande en effekt av 
sexuella övergrepp så krävs åtminstone att symtomet klarläggs med avseende på 
uppkomsttidpunkt, uppkomstbetingelser, tänkbara inverkande faktorer, samband med 
andra livshändelser, förekomstsituationer (var? när? hur? hur ofta? tillsammans med 
vem/vilka?), barnets egen uppfattning om symtomet m.m. Inte sällan anförs symtom 
som bevisligen existerat i tiden före de påstådda sexuella övergreppen, t ex anfördes i 
ett av mina fall utan symtomutredning stamning, som senare enligt en socialsekreterare 
existerat åtminstone ett år tidigare än övergreppen skulle ha ägt rum. I det här aktuella 
intyget saknas preciseringar kring de anförda påstått manifesterade beteendena (som i 
stor utsträckning utgörs av tolkningar och saknar situationspreciseringar).  
 
11. På sid. 3 anförs under rubriken "B. Samtal och beteendeförändringar under 
samtalen"  vissa påstådda iakttagelser, vissa godtyckliga tolkningar (utan redovisning 
av korrekt tolkningsarbete) och ett antal påstådda lösryckta uttalanden från  flickan."  
Det framgår inte källor, situation och hur uttalandena har dokumenterats på ett säkert 
sätt (det enda säkra sättet är objektiv registrering med ljudband eller video). 
Antecknande eller återgivning ur minnet leder till bortfall, förvrängningar och falska 
tillägg enligt de experiment vi bedrivit vid Örebro universitet under min ledning. Vidare 
förekommer källförväxlingar, dvs. förväxlingar av vem som sagt vad (risken för detta 
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ökar med antal deltagare i samtalet). Korrekta återgivningar av hela meningar 
förekommer knappast. Analyser av polisförhör vid Örebro universitet har påvisat en 
omfattande löpande förekomst av felaktiga referat av sådant som sagts tidigare i 
förhöret av barnet, dvs. trots att bara sekunder eller minuter förflutit. Det förekommer 
sådant som att förhörsledaren hävdar att barnet sagt något som förhörsledaren själv 
sagt.  Det kan därför bedömas som högst sannolikt att det finns en mängd fel i 
återgivningen av de anförda uttalandena, om dessa inte spelats in. Det kan även vara så 
att vissa av påståendena har uttalats eller tänkts av undersökaren (eller möjligen någon 
annan, t.ex. ett annat  barn eller modern - sammanblandning med vad andra sagt är inget 
ovanligt). Då det inte anges att uttalandena spelats in och något ljud- eller videoband 
inte uppvisats för kontroll bör de alltså utan tvekan förkastas som otillförlitligt 
återgivna, och speciellt som utredningen i övrigt är partisk bör risken för felaktig 
återgivning vara förhöjd (varseblivning och minne påverkas negativt av förutfattad 
mening).  
 
Det redovisas inget om vem/vilka som deltagit i samtalen, huruvida modern varit 
närvarande (kanske rentav hjälpt till med översättning och frågor???), när samtalen ägt 
rum, hur långa de varit, vilken uppläggning de haft, exakt vilka frågor som ställts, exakt 
vilka svar som avgavs, vilka förutsättningar som ingått i frågorna etc. Det framgår inte 
att alternativa möjligheter såsom påverkan från modern, kamrater eller andra skulle ha 
undersökts i samtalen. Det förutsätts i texten att de sexuella övergreppen existerat och 
framställningen blir därmed logiskt sett cirkulär logik. Det framgår att undersökaren 
tagit upp "frågor som rörde de sexuella övergreppen". Dokumentation av dialogerna i 
samtalen saknas. Även sådant som sägs, antyds och förväntas utanför samtalen kan 
påverka ett barn och skall i ett sådant här utredningssammanhang noga dokumenteras. 
Det talas först om "samtalen" i pluralis. Men samtliga påstådda uttalanden skall enligt 
texten ha skett i "detta samtal". Det framgår inte hur många samtal som förts och vad de 
innehållit. Med tanke på att det finns stark misstanke om att åtminstone en del uppgifter 
härrör från modern under den tidigare punkt "A. Manifesterade beteenden" utan att 
undersökaren redovisat detta, så bör frågan ställas om modern har tillhandahållit även 
en del av citaten under punkt B? Det är dock utifrån vad som framkommit inom 
internationell forskning och utifrån enskilda rättsfall inte särskilt svårt att få många barn 
(inte alla) att säga det man vill att de skall säga, till exempel genom förutsättande, 
ledande, upprepade och pressande påståenden och frågor, dvs. med ledtrådar. Cecis och 
medarbetares experiment på området bör vara väl kända (se t.ex. Bruck, Ceci & 
Principe, 2006). Som ofta påtalats av forskare rörande barnintervjuer har barn inte 
sällan en tendens att säga det de tror att den vuxne vill höra snarare än vad som är fallet 
(se t ex Doverborg & Pramling,1991). Det står "vi" i texten ovanför uppgifterna och det 
kan betyda att flera vuxna satt och utövade press på flickan att uttala uppgifter om 
fadern. Vid flera närvarande ökar pressen och bland annat Asch klassiska 
konformitetsexperiment inom socialpsykologin har visat hur till och med många vuxna 
anpassar sig och lämnar uppenbart felaktiga uppgifter om enkla, synliga förhållanden, 
när flera andra närvarande gör det. 
 
Den tolkning av flickans beteende vid samtal om sexuella övergrepp som antyds av 
undersökaren visar undersökarens egen förväntan/övertygelse.  
 
"Hon uppvisade alltså ett ´autistiskt beteende´, som visade vilka inre konflikter som 
problematiken givit upphov till." 
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Undersökaren överväger inte på något sätt att det skulle kunna vara undersökaren själv 
eller samtalssituationen som sådan som skapar denna effekt eller den möjligheten att 
flickan försatts i en situation, där hon förväntas komma med sexuella anklagelser mot 
fadern eller inte vet vad hon skall svara på underliga frågor och behöver tänka efter. 
Undersökarna borde här beaktat den omfattande forskning om förväntanseffekter 
(Harris, Rosenthal, Snyder & Swann m. fl. på min referenslista) som föreligger och det 
faktum att det råder en konfliktsituation mellan modern och fadern kring flickan. Att 
föra flickan långt bort från fadern och in i ett starkt beroende av modern i ett annat land 
och utsätta henne för förväntningar från flera vuxna kan tänkas starkt öka möjligheterna 
till att hon skall säga det de vuxna förväntar. Detta kan möjligen ha varit en avsikt med 
förfarandet.  
 
Det är uppenbart av texten i vilket förutsättande psykologiskt klimat som flickan 
tvingats (OBS de beskrivna reaktionerna) att uttala sig. Att flickan exempelvis "inte 
ville ha kontakt och intog försvarsställning" ter sig naturligt, om det är så att 
omgivningen intog en negativ hållning till fadern eller ville ha fram vissa slag av 
uttalanden av henne som hon inte ansåg sig vilja göra.  
 
Det bör även uppmärksammas att vad som här redovisas att flickan skall ha sagt är ett 
antal uppgiftsfragment, inte en eller flera sammanhängande berättelser om sexuella 
övergrepp, vilket kan te sig rimligt att en sjuårig flicka skulle kunna ge om de sexuella 
övergreppen faktiskt skulle ha ägt rum. Fragmenterade uttalanden kan förekomma vid 
pressbetingelser - barnet pressas att säga något, men kan då inte återge något 
händelseförlopp. Sådana uttalanden kan vara ett sätt att göra den som pressar nöjd. Det 
saknas i intyget helt överväganden till alternativa förklaringar till uttalandena såsom 
förväntanseffekt och påverkan eller uttalad press från modern respektive 
undersökaren/personalen. Det saknas replik från fadern till de påstådda uttalandena.  
 
Enligt skrivelse från moderns ombud 000703 hävdas att "I huvudsak har använts den 
tekniken att flickan har fått prata fritt om sina upplevelser och egentliga frågor har 
undvikits." (uppgiften härrör från den spanska sidan daterad 13/6).  Det är utifrån den 
uppgiften svårt att förstå dels hur flickan då kommit att uppvisa de beskrivna 
försvarsreaktionerna och dels varför enbart enstaka uttalanden redovisas, ingen 
berättelse återges. Det är inte troligt att undersökaren skulle ha underlåtit att återge en 
avgiven berättelse om sexuella övergrepp. Uppgiften från undersökaren ter sig därmed 
inte sannolik. Till detta kommer att flickan inte tidigare avgivit någon berättelse om 
sexuella övergrepp. Det kan även nämnas att man bland svenska barnpsykologer ofta 
ställer förutsättande och ledande frågor att döma av de referat som psykologerna själva 
skrivit in i yttranden och begreppen om frågeteknik verkar vara mycket vaga inom den 
svenska psykologkulturen. Det spanska intygets allmänna metodiska brister inger 
misstanken att situationen kan vara likartad i Spanien. Det kan tilläggas att 
förväntanseffekt är möjlig oavsett om flickan skulle ha yttrat ett antal uttalanden i linje 
med vad som återges eller  faktiskt ha avgett en berättelse. I ett fall som detta är det 
uppenbart att flickan haft tillräckligt med förutsättningar och ledtrådar kring vad som 
önskats av omgivningen, även om frågor inte ställts.   
 
12. På sid. 4, stycke 7, görs en prognos eller snarare ett skräckscenario om vad som 
kommer att  hända om flickan träffar fadern. Frågan är hur undersökaren kan veta 
detta? Undersökaren har inte träffat fadern och inte träffat fadern tillsammans med 
flickan och har inte i intyget redovisat några hållbara grunder för dessa uttalanden. 
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Undersökaren uppmärksammar inte alls den inverkan som moderns känslor inför att 
flickan träffar fadern skulle kunna ha i sammanhanget. Det är möjligt att det är där 
svårigheten finns snarare än i flickans och faderns relation. När barn i vårdnads- eller 
umgängeskonflikter inte vill ha kontakt med den ena föräldern så verkar det enligt min 
erfarenhet av sådana material ofta vara kopplat till boendeförälderns negativa 
inställning till umgänge. Undersökarens prognosresonemang verkar utgå från 
föreställningen att fadern begått sexuella övergrepp på flickan, vilket inte visats. 
Allmänt bör påpekas de nedslående resultaten inom det kliniska området vad gäller 
expertbedömningars korrekthet (se t.ex. Camerer & Johnson, 1997).  
 
13. På sid. 5 rekommenderar intygsgivaren psykologbehandling för flickan. 
Rekommendationerna utgår uppenbarligen från övertygelsen att sexuella övergrepp 
skett från faderns sida, trots att detta inte visats på något sakligt sätt. Det hävdas här 
bland annat att flickan skulle ha "skuldkänslor" i sitt "omedvetna". Frågan om huruvida 
det kan existera omedvetna skuldkänslor torde vara omstridd. Om det kan existera 
sådana, så är nästa fråga hur undersökaren kan veta att flickan har sådana. Eftersom de 
är omedvetna för flickan så har hon inte kunnat rapportera dem till undersökaren - så 
hur vet undersökaren? Tolkningar bör inte formuleras som kategoriska faktapåståenden 
utan deklareras som tolkningar. Det har dessutom genom texterna varit uppenbart att 
undersökaren saknar kännedom om hur sakligt tolkningsarbete bedrivs. Det bör med 
skärpa påpekas att det kan psykiskt skada ett barn att utsättas för psykologbehandling 
utifrån felaktiga grunder. Det är även klarlagt att okänsligt bedriven 
psykologbehandling/terapi kan skada människor för livet. Jag har därmed inte tagit 
någon ställning till om flickan behöver behandling eller inte, för vad och i vilken form. 
Det bör påpekas att hon till exempel kanske skulle kunna behöva stöd för att kunna 
hantera föräldrarnas konflikt. Att däremot behandlas av någon som sätter sig i knät på 
den ena föräldern och riktar anklagelser mot den andra kan vara en tveksam verksamhet 
och skulle kunna försvåra hennes psykologiska situation och förstöra relationen till den 
andra föräldern för gott. Det är en allmän uppfattning inom svensk 
utvecklingspsykologi och svenskt socialt arbete att ett barn bör ha umgänge med båda 
sina föräldrar.  
 
14. Det saknas i intyget helt hänvisning till vetenskapliga referenser/undersökningar 
och det verkar inte heller som om undersökaren skulle vara förtrogen med den 
vetenskapliga forskningen inom området utredning av sexuella övergrepp på barn. 
Metodiken och tolkningarna utmärks av godtycke, osaklighet och utredningsmetodisk 
okunskap. Om dokumentet visar något, så är det just att undersökaren inte kan utreda 
sexuella övergrepp.   
 
15. Fadern har inte fått ge replik på de grava anklagelser som här riktas mot honom och 
i skrift sprids av undersökaren. Undersökaren för fram påståenden och slutsatser utan 
allsidig utredning och utan beaktande av vad fadern kunde ha haft att säga i fallet. Detta 
är ur saklig och etisk synpunkt mycket klandervärt och borde inte vara accepterat inom 
de etiska principerna för psykologer, om det finns några sådana i Spanien.   
 
16. Det är väl känt och ofta påpekat att sexuella anklagelser på senare år blivit ett inslag 
i en liten andel (storleksordningen någon procent) av vårdnads- och 
umgängeskonflikter. Det råder källkritiskt knappast någon tvekan om att anklagande 
uppgifter från parter i konflikter bör betraktas med försiktighet. Enligt undersökningar 
är en avsevärd andel, kanske mer än hälften, av anklagelserna om sexuella övergrepp i 
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samband med vårdnads- och umgängeskonflikter inte sakligt grundade (Underwager & 
Wakefield, 1990). Andelarna beror naturligtvis på var man skall dra gränsen för 
begreppet anklagelse - en del anklagelser anmäls på grund av sin karaktär inte av 
socialtjänsten. Det förekommer att barn dras in i dessa konflikter och påverkas att säga 
saker. De kan hamna i en situation där de far psykiskt illa, inte på grund av sexuella 
övergrepp, utan på grund av konflikten, anklagelserna och ett okänsligt utredande. Det 
förekommer att när den anklagande parten inte får stöd hos en utredare, så går parten till 
nästa och kan då i vissa fall få stöd och argument i konflikten. Utredare måste vara 
vaksamma och undvika att gå in i allians med den ena parten i sådana konflikter, 
undvika att bli spelbrickor i konflikten och inta en objektiv hållning. Det framstår som 
ur saklig och etisk synpunkt mycket viktigt att båda parter får lika mycket komma till 
tals.  Parterna måste i utredningsprocessen få dels bestyrka referat av egna uppgifter och 
dels få replikmöjlighet på allt som anförs av motparten eller av andra hörda personer.   
 
17. Det framgår av kommunens utredning (991206, sid. 4) att det skall ha förekommit 
ett såvitt flickan enligt texten uppger  oavsiktligt berörande mellan flickans ben och 
hennes fars penis i sängen. Enligt en större amerikansk undersökning av Rosenfeld m.fl. 
(1986) är intima beröringar genom nyfikenhet, oavsiktlighet, sammanstötningar etc. 
mellan föräldrar och barn relativt vanliga upp till 10 års ålder. De är vanligast mellan 
mor och dotter - att beröra moderns bröst är ett vanligt fenomen. Att vi föga vill tala om 
sådana fenomen gör att de kan förefalla ovanligare än de är.  
 
18. I kommunens utredning (991206, sid. 4) finns följande uppgift som innebär en 
källkritisk varningssignal beträffande varifrån uppgifter i det spanska intyget härrör. 
 
"Hon berättar att mamma sagt att pappa inte ska vara så bar, att han borde haft 
pyjamas på sig. Hon säger vidare att mamma berättat att pappa har ett intresse för att 
titta på ´nakentjejer´ på TV och dator." (mina understrykningar) 
 
Flickan för här uppenbarligen fram uppgifter om pappan som mamman gett henne. Det 
kan finnas fler uppgifter som har sitt ursprung från mamman. De kan dessutom ha en 
mer subtil uppkomst än att mamman sagt något, till exempel enbart en förväntan från 
mamman om att flickan skall vara rädd för pappan eller liknande.  
 
Flickans uppgifter påvisar även det viktiga förhållandet att modern har på negativt sätt 
diskuterat faderns uppträdande med flickan - flickans syn på fadern och intresse av att 
träffa denne kan naturligtvis påverkas av sådana kommentarer från modern. Relationen 
mellan fadern och dottern skadas av sådant agerande från modern.  
 
Sammanfattande bedömning 
Redovisningen av utredningsmetodiken och av vad som förevarit kring flickan uppvisar 
omfattande brister och är långtifrån sakligt godtagbar - mängder av elementära 
uppgifter saknas, till exempel saknas källangivelser och omständigheter kring många 
uppgifter. Ur källkritisk synpunkt räcker den bristande redovisningen väl för att förkasta 
dokumentet. Stark misstanke om källförfalskning föreligger vad gäller påstått 
manifesterade beteenden (i stor utsträckning tolkningar). Metodiken, det ensidigt 
negativa urvalet av material, resonemangen och tolkningarna (hela tiden i samma 
riktning och utan prövning av alternativ) i dokumentet håller inte för en elementär 
granskning. Metodiken utmärks av ensidigt bekräftelsesökande,  och av överdrivna och 
logiskt omöjliga påståenden. Allsidighet samt prövning av alternativa hypoteser ingår 
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inte i metodiken och sådana faktorer som föräldrakonflikten och moderns påverkan på 
flickan beaktas inte. Det är uppenbart av texten att undersökandet bedrivits 
förutsättande och partiskt. Undersökaren har inte träffat fadern och inte heller träffat 
fadern och barnet tillsammans (helst minst tre gånger dessutom) och inte skaffat sig 
några som helst informationer från fadern och gett denne möjlighet till repliker på 
uppgifterna. Med tanke på tillvägagångssättet mot barnet och mot fadern ter sig 
utredandet inte bara sakligt utan även etiskt mycket klandervärt. Utredande av detta slag 
kan till exempel bidra till att förstöra ett barns relation med sin far.  
 
Sammanfattningsvis bedömer jag intyget som ett ovanligt osakligt och oetiskt 
övertalningsdokument till stöd för den ena parten i en konflikt. Med tanke på 
dokumentets brister i redovisning, osaklighet, godtycke, logiskt omöjliga uttalanden, 
logiska motsägelser och uppenbara övertalningskaraktär föreligger risk för att det vid 
närmare kontroll i vissa stycken visar sig vara ytterligare förfalskat genom förtigande av 
relevanta omständigheter eller påhittat material.  
 
Det framgår till exempel inte vilka uppgifter modern lämnat till undersökaren - varför? 
Vill undersökaren framstå som oberoende av moderns uppgifter? Vad har förevarit 
mellan undersökaren och modern? Varför har inte undersökaren riktat något sökarljus 
mot moderns och flickans relation? Varför har fadern inte kontaktats och fått avge 
replik på påståenden kring flickan och kring honom själv? Varför saknas redovisning av 
mängder av omständigheter kring utredningsmetodiken?  
 
Efterskrift 
Såvitt jag fick veta av uppdragsgivaren uppskattade den aktuella svenska domstolen 
mitt kritiska yttrande. 
 
Tankefel: en summering 
Tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Hardman, 2009; Reisberg, 2010) förekommer i 
utredningar. Bakom metodfel finns tankefel. Olika beteckningar för tankefelen kan 
överlappa eller stå för samma fenomen. Nedan summeras ett antal tankefel som kan 
konstateras eller som antyds utifrån utredningens text. 
 
- allsidighetsfel på så sätt att flickans relation till en av föräldrarna inte görs till föremål 
för undersökning (anförda fenomen kan ev. ha uppkommit genom denna relation) 
 
- alternativa hypoteser kring flickans uppvisade beteenden och symtom undviks. 
Utredaren verkar sakna förmåga till hypotestänkande.  
 
- barnets uppfattningar om sin situation i vid mening saknas. Att barnet pressats att 
svara på förväntningar och utsättande, ledande, upprepade etc. frågor innebär inte att 
barnets uppfattningar har framkommit.   
 
- bedömningsfel, dvs. uppgifter som inte rimligt säkerställts och genomgått kritisk 
prövning används okritiskt som underlag för analys och bedömning 
 
- cirkulär ”logik”, dvs. utredningsarbetet utgår från att sexuella övergrepp har ägt rum 
och söker genom olika tankefel, t.ex. ensidigt bekräftelsesökande och undvikande av 
motevidens och alternativa tolkningar, visa att utgångsföreställningen är giltig. 
 



 15

- dekontextualisering, dvs. sammanhang kring en uppgift  redovisas inte vad gäller 
många uppgifter 
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredaren uppvisar ingen insikt om att hon själv är 
med och påverkar flickans påstådda uttalanden och påstådda symtom. 
 
- ensidigt bekräftelsesökande  
 
- evidensfabrikation, dvs. irrelevanta, perifera, överdrivna, påhittade, genom påverkan 
tillkomna etc. uppgifter anförs 
 
- fundamentalt attributionsfel, dvs. individfaktorer betonas och situationsfaktorers 
inverkan ignoreras.  
 
- förfalskning, dvs. förtigande av att modern är källa till förmodligen rätt många 
uppgifter/påståenden 
 
- förhastade påståenden om sexuella övergrepp utan att hållbar utredning 
och fällande dom föreligger 
 
- förutsättande resonemang, dvs. det finns resonemang där det ologiskt förutsätts att 
sexuella övergrepp skett utan att detta har sakligt påvisats. (jfr även 
Europakonventionens (artikel 6:2) föreskrift om att en person skall anses oskyldig till 
dess att personen dömts i domstol, något som även psykologutredare bör respektera) 
 
- knäsittning, dvs. utredaren sätter sig mentalt i knät på den uppdragsgivande parten och 
manipulerar utredningsmetodiken till uppdragsgivarens fördel (vilket inte behöver vara 
till fördel för det aktuella barnet)  
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används och vidareförs utan kritisk prövning 
 
- källredovisningsfel, dvs. källredovisning saknas för många uppgifter 
 
- motevidens till utredarens (och uppdragsgivarens) tes ignoreras 
 
- observationer och tolkningar sammanblandas. Tolkningar är oftast mycket osäkrare än 
observationer som även de kan vara mer eller mindre felaktiga. En viss observation kan 
ofta tolkas på flera eller många sätt.  
 
- orsakstankefel, t.ex. att ett tecken nödvändigtvis skulle ha en och endast en orsak, när 
det är väl känt att det förekommer många andra orsaker till tecknet (dvs. felaktigt 
förutsättande av en-entydig relationslogik) 
 
- partiskhet, dvs. endast flickans relation till uppdragsgivarens motpart fokuseras och 
den motparten får ö.h.t. inte komma till tals 
 
- patologiserande tolkning av ordinära fenomen 
 
- resursundvikande vad gäller fadern och barnet 
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- saklig grund för påståenden redovisas inte 
 
- skevt urval av uppgifter till förmån för utredarens tes 
 
- säkerställandefel, dvs. frånvaro av bestyrkande av uppgiftslämnare och frånvaro av 
systematisk  replikering från motparten samt bristande kontroll och bristande kritisk 
prövning av uppgifter  
 
- tolkningsfel, bl.a. på så sätt att alternativa tolkningar inte övervägs (det klassiska 
tankefelet imperfecta enumeratio = ofullständig uppräkning) 
 
- undanhållanden av uppgifter som går emot utredarens tes 
 
- urvalsfel, dvs. principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter till 
utredningens text har inte redovisats 
 
- vaga uppgifter figurerar – sådana är värdelösa i sak, då det är oklart vad de betyder 
 
- öppen redovisning av utredningsmetodiken saknas 
 
- överkonfidens, dvs. i förhållande till sakläget överdrivet säkra påståenden 
och undvikande av att ange osäkerhet 
 
- överproblematisering, dvs. triviala och normala fenomen görs till problem eller 
symtom på något 
 
- övertygelsefel, dvs. en övertygelse kan störa alla operativa moment i ett 
utredningsarbete såsom urval och formulering av frågeställningar, utformning av 
metodik, vilka informanter som kontaktas, vilket urval av frågor som ställs, hur frågor 
formuleras, hur utredaren själv svarar, vilka förväntningar som riktas mot 
informanterna, vad som dokumenteras och inte dokumenteras, hur uppgifter analyseras, 
hur bedömningar görs osv.  
 
Fler tankefel kan ha förekommit.  
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