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2008-10-22 skrev XX till Bo Edvardsson 
 
Hej Hoppas du inte tar illa upp- jag vill bara visa dej en sak från en utredning från soc: de 
skrev i en rapport från en familjeutredning om vad en flicka berättat om sin pappa: 
"Min pappa pillar mej i stjärten." Detta är ordagrant vad flickan sagt på förskolan. 
 Men senare skrevs rapporten om - då skrev man istället att flickan hade sagt; 
"Min pappa pillar mej i stjärten och det tycker inte mamma om att han gör." 
 Meningen har ändrats på alla ställen i rapporten. Jag anser att man dels gör mamman till 
delaktig i händelsen - man kan få intrycket att hon är närvarande vid övergreppen, dels sätter 
man ord i munnen på barnet som kan tolkas som att barnet upprepar något som mamman 
själv sagt till barnet. 
mvh  XX 
 
 
Uppgift: Diskutera källkritiskt exemplet utifrån perceptions-, uppmärksamhets-, minnes-, 
tankefels- och påverkanspsykologi. 
 
Källkritisk diskussion  
Det här är ett enkelt och bra exempel ur utbildningssynpunkt och jag visar därför här upp hur 
en smula källkritik kring det skulle kunna se ut – felkällor som kan utgöra grund för 
förkastande. .  
 
Det går ibland att se att sådana här stora förändringar sker när centrala utsagor återges. Här är 
det ju möjligt att det rör sig om att ett falskt tillägg tillförts uttalandet. Orsakerna till att så 
sker varierar säkert. Med hjälp av befintligt material och/eller genom ytterligare intervjuer 
kan man försöka följa uttalandet längs en tidsaxel från vad som hände före det uppkom, 
beträffande vad som  hände när det  uppkom och vad som inträffat med uppgiften därefter. 
Utsagan kan då förekomma i flera utsagegenerationer och skillnader kan föreligga mellan 
dessa, vilka kan ha uppkommit på olika sätt. Ibland är det  utredare som ändrar utsagor utan 
att ha någon saklig grund. Ibland kan den ursprungliga uppgiftslämnaren ändra sin utsaga, 
t.ex. under press från en utredare eller genom att presentera en annan version och motsägelser 
kan då uppkomma. Ibland kan förelöpande utsagor upptäckas, t.ex. att barnet självt eller 
någon annan sagt något på samma eller liknande tema i tiden före det fokuserade uttalandet. 
Eventuellt kan det påstådda samtalsminne som ovan återgivits ha utsatts 
för betydande bortfall, betydande förvrängning och/eller falska tillägg – dessa felaktigheter 
behöver inte ha uppkommit på något medvetet eller avsiktligt sätt utan kan höra till 
avdelningen för ”human error” (”den mänskliga faktorn”).  
 
Att utan vidare lita på den första eller den andra versionen som återges i brevet innebär att 
tankefelet ”det källkritiska misstaget” begås. Det kritiska tänkandet är då satt ur spel och 
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situationen påminner om eller är att bedöma som ett FMT (förändrat medvetandetillstånd) hos 
mottagaren eller i en grupp (s k grupptänkande, gruppsykos, vilket utmärks av att kritisk  
prövning kan sättas ur spel). Exempelvis verkar det här som även den till den andra versionen 
kritiska brevskrivaren har godtagit den första versionen utan vidare. .  
Vi låter oss lätt suggereras av andra människors uttalanden och påståenden i texter och har 
som forskningen om lögndetektion visat en stark inbyggd tendens (”truth bias”) att godta även 
lögnaktiga eller felaktiga uttalanden som sanna. Vi utgår  normalt från att avsändaren av ett 
budskap är vederhäftig (principen om avsändarens vederhäftighet), men så är långtifrån alltid 
fallet. Avsändaren kan medvetet vilseleda (dvs. ljuga genom att medvetet undanhålla, 
förvränga eller hitta på) eller omedvetet lämna felaktiga uppgifter genom fabulering (låta 
munnen gå fortare än tänkandet, prata utan  täckning i sak), minnesfel, tankefel, förvirring etc.   
 
En viktig motmetodik är källkritik, dvs. att granska och kritiskt tänka efter om det finns goda 
skäl eller sakliga grunder att misstänka att uppgifter är felaktiga – om, så är fallet skall 
de förkastas och kan inte läggas till grund för analyser och bedömningar. Metodiken bygger 
på misstankar och avvisandet av uppgifter leder till höjning av den genomsnittliga kvaliteten 
på kvarvarande uppgifter. I detta fall verkar källkritisk prövning inte ha skett och utredare har 
inte tagit källkritiskt ansvar då en uppgift okritiskt används och vidareförmedlas.  
 
Det nämns inte att det skulle finnas en eller flera namngivna observatörer och det är rätt 
vanligt att som källa vagt anges ”personal” eller liknande, vilket inte är en godtagbar 
källspecifikation (en uppgift skall kunna kontrolleras och prövas direkt gentemot namngiven 
källa). Inte heller tidpunkt, plats, förlopp och sammanhang anges – dock möjligt att 
det kan ha stått mer i utredningen än i det knapphändiga referatet här, men ofta saknas 
elementära uppgifter runt ett uttalande även i utredningstexter.  
Källredovisning är obligatorisk (namn, tidpunkt, plats). Uppgifterna i exemplet faller 
förstås helt om det inte redovisas personkällor som hört uttalandena och som kan kontaktas 
och då bestyrka uppgifterna och höras om omständigheterna runt uttalandena.  
  
Utifrån forskning rörande samtalsminne kan allmänt påpekas att den första påstådda 
versionen omfattar sex ord och den andra påstådda versionen omfattar femton ord. Utgående 
från forskningsresultaten rörande samtalsminne torde det vara sällsynt att ett uttalande av 
längden femton ord återges ordagrant och helt korrekt i förhållande till vad som faktiskt 
sades. Även uttalanden av storleksordningen sex ord kan ofta innehålla fel i förhållande till 
vad som sades, särskilt om nedtecknande sker timmar eller dagar efteråt.  
 
Exempelvis kan i detta fall någon tänka att mamma inte borde tycka om det och sedan göra ett 
s k källförväxlingsfel i minnet och tro att det var något flickan sagt (en s k inre-yttre-
förväxling). 
 
Eller någon kan ha hört någon annan spekulera och rapporterat det som något som flickan 
uttalat. Eller någon kan ha frågat flickan vad mamma säger då, och flickan kan ha gett ett svar 
som hon trodde frågeställaren ville höra eller flickan har tolkats nicka ja. En ofta påtalad 
felkälla är barns tendens att säga sådant de tror att en vuxen frågeställare vill höra (det 
behöver inte innebära att den vuxne nödvändigtvis vill höra just det).  
 
En ytterligare kritisk fundering är dock hur det kan anses säkerställt att flickan faktiskt sa det 
första uttalandet (ingen bandupptagning skedde väl?) respektive det andra längre uttalandet. 
Det är lätt gjort att uppfatta och tolka fel ibland och särskilt om man är inriktad på att 
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upptäcka något som är misstänkt. Ibland begås tankefelet att okritiskt föra in något som är lätt 
mentalt tillgängligt (mentalt tillgänglighetsfel) i varseblivningar, minnen och tolkningar.  
Exempelvis kan iakttagare eller utredare ha favoritidéer (en sådan högfrekvent idé har på 
senare år varit ”sexuellt övergrepp” som förklaring till i stort sett alla möjliga tecken) som de 
har lätt tillgängliga i medvetandet och i vissa saklägen för fram utan att ens tänka på eller 
överväga andra möjligheter (alternativa hypoteser; tankefelet imperfecta enumeratio, dvs. 
ofullständig uppräkning av alternativ). Tänkandet fixeras runt en övertygelse och urartar ofta 
till cirkelresonemang (”cirkulär logik”), där påstådda tecken hävdas ge belägg för 
utgångsföreställningen utan att alternativa tolkningar prövas och motevidens söks. . 
 
Exempelvis: Någon tror att Lisas pappa utsätter henne för sexuella övergrepp. Samma någon 
uppfattar (i enlighet med sin tro/övertygelse att Lisa säger att hennes pappa pillar henne i 
stjärten. Eventuellt är detta en förväntanseffekt från samma någon, om det faktiskt är vad 
Lisa säger. Samma någon kan ställa någon eller några ensidigt bekräftelsesökande frågor och 
få något napp eller tolka svaren på dessa som stöd, även om de kan tolkas på andra sätt. 
Sådana uppgifter som talar emot övertygelsen/favorithypotesen undviks eller bortförklaras. 
Bedömning: Lisas pappa utsätter henne för sexuella övergrepp. Cirkelresonemanget sluts 
genom att utgångsföreställningen anses bekräftad. Det är logiskt självklart att bedömningar 
inte skall göras på grundval av ”cirkulär logik”.  
 
I cirkelresonemanget ingår bristande kritisk prövning av uppgifter (det källkritiska misstaget) 
och ingår ofta ett flertal underordnade tankefel, t.ex. förbiseende av alternativa hypoteser 
(imperfecta enumeratio), ignorerande av alternativa tolkningar (imperfecta enumeratio), 
undvikande av sådant som talar emot favorithypotesen (falsifieringsfel), godtycklig tolkning 
av uppgifter/tecken (sakligt tolkningsarbete har ej genomförts) osv.   
 
Exempelvis kan "Jag pillar mig i stjärten" eller "Anders pillar mig i stjärten" 
med lite förutfattad mening om vem som idag kan tänkas pilla en liten flicka i stjärten, ha 
uppfattats som "Min pappa pillar..."  
Om man inte hör så noga ett eller två ord i början kan lyssnaren lätt och kanske automatiskt 
tolka in "pappa", när slutet av uttalandet kommer. Observera det tydliga ”a”-ljudet i pappa 
och de dubbla a-ljuden i mina alternativförslag. Det kan även påpekas att ordet ”mamma” 
liksom ordet ”pappa” innehåller två tydliga ”a”-ljud.  
”Mamma pillar…” är ytterligare ett möjligt yttrande, men ligger kanske inte i en observatörs 
förhandsuppfattning. Det kan påpekas att vi inte noga hör precis alla ord som andra säger utan 
vi missar några och kan mer eller mindre automatiskt tro oss uppfatta dem på grundval av 
situation, kunskap, sannolikhetsbindningar mellan ord, syntaxkunskap och ljudlikheter.  
Vi fogar nog ofta in rätt ord, men ibland blir det fel ord och stora missuppfattningar kan  
uppstå.  
 
Det jag här antyder kan ha hänt kallas inom forskningen för förvrängd varseblivning 
(perceptuell distorsion). Observera även att t ex orden "kliar" och "pillar" båda innehåller 
vokalerna "i" och "a" i samma ordningsföljd, båda avslutas med ”-ar” och båda innehåller ”l”-
ljud. Det kan vara möjligt med missuppfattning och att uppfatta sig höra det som är mest 
suspekt utifrån en förutfattad mening (som kan vara inbyggd i arbetsplatsens kultur, men även 
kan förekomma i det enskilda fallet). Kanske har flickan i verkligheten sagt något trivialt om 
att det kliar i stjärten eller att hon kliar sig i stjärten. Här behöver bl.a. utrönas vilka 
föreliggande uppfattningar som personalgruppen och iakttagaren (vittnet eller vittnena) har 
om pappan och flickan och mamman. Om det kan anses klarlagt att flickan faktiskt sagt att 
”Pappa pillar…”, så kan det möjligen ha uppkommit som effekt av personals förväntan och 
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denna måste därför klarläggas om och när det blir frågan om utredning. Personals 
förväntningar och övertygelser runt barn kan påverka barn till uttalanden i enlighet med 
förväntningarna (förväntansforskningen har påvisat ett 30-tal kanaler typ blickar, 
ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, gester etc.). Som lätt inses kan det få förödande effekter på 
barnets fortsatta uttalanden om förutsättande eller ledande eller upprepade frågor börjar ställas 
av vuxna utifrån att man hört eller tolkat fel vad barnet sagt och med förmedling av en 
tillhörande förväntan om sexuella handlingar, när anledningen till uttalandet  kan vara trivial. 
Exempelvis kan tänkas frågor med tillhörande förväntan om sexuella svar - till barnet om vad 
pappa gjort, när pappa aldrig dessförinnan nämnts av barnet. Exempelvis kan i detta fall i 
redovisningen ha dolts en använd fråga av typen ”Gör pappa något med Dig?” Enligt 
principen om social responsivitet kan barnet ha försökt tillgodose den vuxnes förväntningar 
kring pappan och barnet. Vuxna ställer ibland till med mycket elände genom förväntningar, 
övertygelser, felaktig varseblivning, felaktig tolkning och felaktiga sätt att ställa frågor. 
Trosviss okunnighet kan vara mycket destruktiv och farlig – personen saknar insikt om vad 
han/hon håller på med t.ex. vad gäller att påverka ett barn.  Ta t.ex. förhörsledaren som  
felaktigt frågar lilla Lisa: ”Du sa på dagis att pappa pillar Dig i stjärten. Kan Du tala om  
hur han gör då?” (om nu detta inte alls hänt…vad blir resultatet!!!) Förhörsledaren skall 
naturligtvis aldrig förse barnet med andra personers eller sina egna varseblivningar och 
minnen. Om Lisa nu skulle säga att pappa pillar henne i stjärten på det ena eller andra sättet så 
kan den uppgiften ha uppkommit genom det förutsättande sättet att fråga. Uppgiften är 
”bränd” av förhörsledaren. 
 
Basfrekvenser (vanlighet) 
Ett vanligt tankefel är att bortse från basfrekvens och därför anse en uppgift som 
anmärkningsvärd (basfrekvensfel). Nu kan det ju, om det faktiskt inträffat i det här anförda 
fallet, vara helt naturligt att pappa har pillat barnet i stjärten, t.ex. på grund av hygien, 
påläggande av salva, inspektion av något flickan klagat på eller något slag av skada eller för 
att rätta till klädseln. Så vagheten i uttalandet gör att det inte pekar i någon särskild riktning. 
Sett ur statistisk, sannolikhetsmässig synpunkt är det mycket mer sannolikt att det, om det nu 
ö h t inträffat, skulle röra sig om en alldaglig/trivial anledning än en sexuell handling. 
Samtidigt bör påpekas att den statistiska vanligheten inte avgör vad som faktiskt kan ha skett i 
det enskilda fallet, men tillhandahåller en viktig konkurrerande hypotes, som inte utan 
elimineringsarbete kan ignoreras. Att bortse från en eller flera alternativa hypoteser innebär 
att tankefelet ”imperfecta enumeratio” (ofullständig uppräkning och ofullständigt beaktande 
av alternativ) begås.  
 
Det kan nämnas att i en amerikansk studie (Rosenfeld et al, 1986) för en del år sedan 
påvisades rätt höga naturliga frekvenser av intima beröringar familjemedlemmar emellan. 
Högst var frekvensen mellan mor och dotter, inte mellan far och dotter. 
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