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Sammanfattning.  Syftet är att på kritisk-vetenskaplig grund klargöra metod- 
och tankefel i några utredningspapper rörande två barn , vilka ingivits av en 
konsult till domstol. En intressant aspekt är att konsultens mycket 
kvalificerade akademiska examina inte förhindrar tillskapandet av mycket 
okritiska utredningspapper. Stor okunnighet uppvisas vad gäller psykologiska 
faktorer och psykologiska felkällor samt nödvändigheten av att överväga 
alternativa tolkningshypoteser.   
 
Uppdrag 
Advokat AA har den 20 nov 0000 gett mig i uppdrag att  
på kritisk-vetenskapliga grunder granska utredningsmetodik och tillförlitlighet 
i två utredningspapper (plus bifogat tillägg och två papper från ett av barnen) 
från Tänka AB, daterade den 30 okt 0000. Syftet är inte att jag skall utreda 
eller ta ställning till aktuella tvistefrågor utan syftet är att pröva ett par 
befintliga dokument.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till de i målen berörda  
personerna och har enbart haft kontakt med advokat  AA. Jag har enbart 
haft tillgång till de papper som är föremål för granskning och inga andra 
papper i målen. Vid rättslig användning förutsätts att läsaren har tillgång till 
samma papper.  
 
Den sakkunniges metodik 
Jag har gått igenom utredningspapperen och härvid gjort iakttagelser vad 
gäller utredningsmetodik och tillförlitlighet. Jag har även utgått från en del 
forskningsresultat inom det psykologiska området.  
Detta slag av granskning ansluter till en gammal västerländsk metodtradition 
vad gäller kritisk granskning med t ex examinationer, disputationer, 
revisorsgranskningar, inspektioner osv. - hållbarheten i texter prövas i detta 
fall med hjälp av källkritik, logik och vetenskapliga resultat. Den bärande 
principen i källkritiskt arbete är att uppgifter/påståenden skall avvisas om det  
föreligger saklig grund att misstänka att de är felaktiga (för mer utförlig 
framställning, se den nya versionen av min högskolelärobok "Kritisk 
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utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor", 2003). Inte sällan kan 
konstateras att det föreligger s k källkritiska kluster, dvs. det finns flera sakliga 
grunder som tillsammans ger en stark grund att avvisa en eller flera uppgifter 
eller en hel text.   
 
Jag redovisar resultatet av min granskning i form av ett antal anmärkningar 
med visst  mått av diskussion, vilka jag grupperar praktiskt under några 
temarubriker. Jag har eftersträvat att kommentera sådant som jag bedömt som 
viktigt i de aktuella papperen. De båda papperen gäller vart och ett av två 
pojkar med gemensam far och är likartade eller identiska till sitt textinnehåll. 
Jag behandlar av praktiska skäl båda samtidigt. Jag har i citat på flera ställen 
bytt ut de vuxnas namn mot "fadern", "modern", "gudmor" etc. och 
avidentifierat platser. Barnen har givits de fiktiva namnen Per och Tore i 
denna DiVA-version. Årtalet har satts till 0000.  
 
Tema: Otydlighet eller bristande redovisning 
Det föreligger en stor mängd brister i tydlighet och redovisning i båda 
papperen, bl.a. följande:  
- papperen är orubricerade vad gäller arten av innehåll 
- uppdragets formulering anges inte 
- uppdragsgivaren anges inte (jag antar det är adressaten?) 
- det klargörs inte vilka personer uppdraget gäller 
- familje- och boendesammanhangen kring de personer som det talas om i  
  texten klargörs inte 
- datum för besök och kontakter med de hörda personerna anges inte 
- tidslängder för samtalen anges inte (antal minuter för varje samtal) 
- vilka som varit närvarande vid samtal anges inte tydligt 
- det är ofta oklart vem som är källa till en uppgift eller var uppgiften 
   kommer ifrån 
- det är ibland oklart vad formuleringar i texten syftar på eller vad de   
   innebär 
- det saknas redovisning av utredningsmetodiken i ett metodavsnitt 
- då frågeställning/ar/ inte angivits uttalat så går det inte att 
  se om utredningsmetodiken är rimlig och lämplig i förhållande till  
  frågeställningarna. Om inte uppdragsgivaren angivit mer än ett allmänt 
  syfte, vilket är vanligt, så har utredaren själv att formulera frågeställningar  
  inom syftet.  
- det saknas redovisning av de principer för samtalens genomförande, för  
  dokumentation och för urval av material, som utredaren tillämpat.  
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Det är enligt min erfarenhet ovanligt med så låg tydlighetsnivå i en 
utredningstext. Inom psykolingvistiken brukar sådan kommunikation  
ofta betecknas som "egocentriskt tal" (se t ex Ashcraft, 2002, s 439f; se även 
Gärdenfors, 2000), dvs. talaren utgår från sig själv och tänker inte på 
begripligheten för den som får budskapet.  
 
Det bör allmänt påpekas att brister enligt ovan även kan tänkas kopplade till 
andra brister i utredningsarbete, t ex bristande tydlighet i samtal eller 
svårighet att ta till sig andras perspektiv eller se något annat perspektiv än sitt 
eget. I slutbedömningarna blir det mycket tydligt att utredaren inte kan se 
någon annan möjlighet än sin egen uppfattning.  
 
Tema: Utredarens metodik 
Det är vanskligt att uttala sig om utredarens metodik, när syfte och 
frågeställningar inte är redovisade. Det skall alltid finnas uttalade 
frågeställningar i en utredning. Metodiken skall vara lämplig i förhållande till 
frågeställningarna och skall tåla kritisk prövning. Utredningsmetodiken skall 
vara såpass tydligt beskriven att det går att förstå tillvägagångssätten  och att 
någon annan kan göra om utredningen. Så är inte fallet här.  
 
Utredaren verkar ha haft ett samtal med var och en av de vuxna, dvs. ett med 
pappan och ett med mamman samt ett med det ena barnets gudmor. Någon 
helhetsbild och sammanhang ges inte kring respektive förälder utan samtalen 
verkar ha varit snävt inriktade kring vissa händelser och påståenden runt 
barnen. Inget sägs heller om de aktuella hemmiljöerna. Att söka klarlägga 
barnens hemmiljö och eventuella andra miljöer som barnen vistas i verkar inte 
ha varit av intresse för utredaren. I detta fall är det av stor betydelse att 
klarlägga om det förekommit eller förekommer påverkningar av olika slag i 
barnens miljöer. Utredaren verkar inte ha haft någon sådan frågeställning i 
arbetet.  
 
Det framgår av texten att barnen bör ha en sådan ålder, något under 
skolåldern, att utredaren bör kunna tala enskilt med vart och ett av dem. 
Utredaren har enligt texten talat med respektive barn i moderns närvaro, vilket 
ur utredningssynpunkt inte är en tillfredsställande situation.  
I en sådan samtalssituation kan moderns närvaro tänkas inverka på vad barnet 
gör och säger. Enbart ett sådant gemensamt samtal verkar ha ägt rum för 
vardera barnet. Åtminstone tre enskilda samtal med respektive barn bör krävas 
för att nå ett minimum av tillförlitlighet (t ex kräver Utlänningsnämnden enligt 
protokollerat beslut tre bedömningstillfällen, se även Andersson, 1998). Detta 
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är inget enkelt fall där något enstaka samtal är tillräckligt. En 
utredningsmetodisk asymmetri föreligger på så vis att utredaren träffat vart 
och ett av barnen tillsammans med mamma, medan utredaren inte träffat något 
av de två barnen tillsammans med pappan. Att träffa ett barn tillsammans med 
sin mamma respektive pappa kan vara ett lämpligt sätt att inleda en kontakt, 
som sedan bör följas upp med flera enskilda samtal som krävs för en 
någorlunda tillförlitlig bedömning i ett sådant här konfliktfyllt fall. Att 
utredaren inte träffat något av barnen tillsammans med pappan utgör en grav 
brist i utredningarna.  
 
Syftet med respektive samtal framgår inte. Det förefaller t ex anmärkningsvärt 
att inleda samtalet med fadern "med att fråga om hans inställning till att 
barnens förhållanden skulle utredas barnpsykiatriskt" (se sid 1 - Per-utr).  
I det tidiga skedet verkar det underligt att ställa en förutsättande fråga rörande 
åtgärder. Fadern har då inte fått redovisa hur han ser på vad som hänt och på 
den aktuella situationen.  
 
Det framgår inte heller hur dokumentation skedde (t ex genom löpande 
anteckningar, vilket innebär avsevärda felrisker om materialet inte bestyrks av 
uppgiftslämnaren) och om något utlämnats.  
 
Det framgår inte att respektive uppgiftslämnare skulle ha fått möjlighet att 
korrigera, stryka, komplettera och bestyrka referatet av de egna uppgifterna. 
Bestyrkanden skall äga rum innan uppgifterna används för systematisk 
replikering från de berörda och innan de används i analys och bedömning.   
 
Det framgår inte att utredaren skulle ha arbetat med systematisk replikering, 
dvs. att var och en av de berörda/omtalade personerna fått tillfälle att gå i 
svaromål/ge replik på uppgifter från de andra som gäller dem själva. Även 
systematisk replikering skall äga rum innan uppgifter används i analys och 
bedömning. Vid analys och bedömning skall användas så långt möjligt 
kontrollerade uppgifter. Bestyrkande och systematisk replikering utgör även 
utredningsetiska krav. Det är oetiskt att ge spridning åt särskilt negativa icke 
bestyrkta och/eller icke replikerade uppgifter om en person. Föreskriften i 
Regeringsformen 1 kap 9§ om att "iaktta saklighet och opartiskhet" torde även 
den innebära ett oeftergivligt krav på bestyrkanden, systematisk replikering 
och andra möjliga kontroller.  
 
Uppgifter skall även underkastas källkritisk och logisk prövning. Finns t ex 
saklig grund misstänka att en uppgift kan vara felaktig? Följer en tolkning 
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eller slutsats logiskt av det redovisade uppgiftsunderlaget? Är ett visst 
uttalande logiskt möjligt?   
 
Bestyrkande av referat från uppgiftslämnare, systematisk replikering samt 
källkritisk och logisk prövning bör anses vara grundläggande krav för att 
uppgifter skall kunna betraktas som rimligt säkerställda. Detta innebär inte att 
alla kvarstående uppgifter är sanna, men att åtminstone en del felaktigheter 
och tvivelaktiga uppgifter rensats ut och även att osäkerhetsmarkeringar kan 
ha tillförts för en del uppgifter. Kvalitetsnivån på uppgifterna bör höjas. Även 
andra kontroller kan tänkas lämpliga, t ex med vittnen, genom register, genom 
besök av miljöer etc. Enbart rimligt säkerställda uppgifter bör användas vid 
analys och bedömning. Kommunikationsplikten enligt förvaltningslagen som 
brukar tillämpas på en utredning som helhet löser inte de här påpekade 
processproblemen vad gäller saklighet. Den utgör en möjlighet för parterna att 
senare yttra sig över helheten och fritar inte utredare från kravet att använda 
korrekta och icke missvisande uppgifter samt källkritik och logisk prövning 
vid analys och bedömning. Att som i detta fall använda okontrollerade 
uppgifter vid analys och bedömning samt underlåta källkritik och logisk 
prövning bör aldrig accepteras vid utredningsarbete för användning i domstol.  
 
En annan metodfråga är den bristande uppföljningen eller preciseringen av 
vaga, men viktiga uppgifter. Exempelvis finns ingen precisering av påståendet 
(enl. obestyrkt referat) från fadern att han anser modern vara "inkapabel 
förälder" (sid 2 - Per-utr, sid 5 - Tore-utr). Symtom nämns utan någon 
precisering ("inte må bra" - sid 3 - Tore-utr). Vad menas med att "fadern 
manipulerar" (sid 5 - Perutr)? Vad mer konkret menar fadern med uttalandet 
att "barnen har manipulerats i många år" (sid 6 - Tore-utr)? 
 
Uppgifter som passerat mellanhand blandas in här och var, t ex berättar någon 
vad någon annan sagt.  
 
Utredningen som helhet framstår som ett utredningsmetodiskt och källkritiskt 
mycket okritiskt klippkollage (metafor), där utredaren utan styrning av 
uttalade frågeställningar, utan kontroller enligt ovan och utan källkritiska 
överväganden i texten radar upp påstådda uppgifter.  Utredaren formulerar 
slutbedömningar på grundval av en anslutning till den ena partens uppfattning, 
medan den andra parten framställs som den som "förnekar självklart" (vilken 
underliggande föreställning om fadern finns vid användning av termen 
"självklart"? motsvarande term används inte om moderns uppfattningar) 
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Tema: Påstådda sexuella övergrepp 
Det förekommer i utredningarna påståenden om att fadern skulle ha sexuellt 
förgripit sig på barnen. Jag skall här ta upp två aspekter på detta, dels risk- och 
frekvensfrågor och dels hur påståenden om sexuella övergrepp alternativt kan 
uppkomma. 
 
1. Riskfaktorer och frekvens 
Utredaren har undvikit att göra en redovisning eller överväganden av 
riskfaktorer kring incest. Jag skall här utifrån befintlig forskning ge en 
summarisk, allmän redovisning av forskningsläget kring risk och frekvens för 
sexuella övergrepp och återfall. I det här aktuella fallet föreligger både frågan 
om huruvida övergrepp överhuvudtaget hänt och frågan om återfall i den mån 
de skulle bedömas ha hänt.  
 
Psykiatriprofessorn emeritus Ottosson (2001) anger i sin lärobok "Psykiatri" 
(för svenska läkare) vissa faktorer vid far-dotter-incest.  
"...en eller flera av faktorerna ekonomisk, kulturell och emotionell misär, 
trångboddhet, arbetslöshet, disharmoniskt äktenskap eller samboförhållande, 
psykisk störning hos mannen (missbruk, antisociala personlighetsdrag) och 
ibland subnormal begåvning hos flickan" 
  
Beträffande sexuella övergrepp på barn konstaterar Ottosson: 
"De som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn har ofta en omogen 
personlighet. De är inte lika kriminellt belastade som våldtäktsmän och har 
sällan gjort sig skyldiga till våldsbrott. " 
  
I detta fall finns påståenden om sexuella övergrepp far-son med i materialet. 
Rice & Harris (2002) konstaterar i en forskningsgenomgång att 
"sons are extremely unlikely to be molested by fathers even though 
extrafamilial molesters often target boys".  
Enligt befintliga forskning bedöms det således som "extremt osannolikt" att 
fäder begår övergrepp på sina egna söner - denna forskning verkar inte vara 
allmänt känd.  
 
Rice & Harris (2002) konstaterar även att  
"the recidivism rates of intrafamilial child molesters have been found to be 
lower than those of heterosexual extrafamilial offenders" 
Vid sexuella övergrepp inom familjer är alltså återfallsrisken mindre och detta 
gäller i domstol dömda förövare.  
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Enligt Dempster & Hart (2002) så är det främst brottshistorien ("offence 
history factors") som kan användas för förutsägelse av senare brott vad gäller 
våld respektive sexuella brott. Liksom övriga forskare sysslar de med 
i domstol dömda personer. 
 
Marshall (1996) hävdar att 
"Sexual offenders rarely meet diagnostic criteria for major mental illnesses, 
but they often show signs of low self-esteem, substance abuse problems, and 
assertiveness deficits". 
 
Hanson & Bussière (1998) har vid en genomgång av 61 studier omfattande 
totalt 23.393 dömda förövare funnit att 
"Criminal lifestyle variables did predict sexual recidivism, but the best 
predictors were factors such as deviant sexual interests, prior sexual offences, 
and deviant victim choices (boys, strangers). With the exception of personality 
disorders, psychological maladjustment had little or no relationship with any 
type of recidivism. A negative clinical presentation  
(e. g. low remorse, denial, low victim empathy) was unrelated to sexual 
recidivism" 
Samma forskare konstaterar att 
"The present findings contradict the popular view that sexual offenders 
inevitably reoffend. Only a minority of the total sample (13,4% of 23.393) 
were known to have committed a new sexual offense within the average 4- to 
5-year follow-up period examined in this study."  
 
I en kanadensisk studie (Barbaree m fl, 2001) anges återfallsfrekvensen 9% 
efter en genomsnittlig uppföljningstid av 4,5 år.  
 
I en svensk studie (Sjöstedt & Långström, 2001) med 1400 män över 18 år 
som släppts ur svenska fängelser 1993-1997 och med en genomsnittlig 
uppföljningstid av 3,69 år var frekvensen återfallsdomar 4% för sexuella brott 
och 9% för våldsbrott utan sexuella inslag.  
 
Om vi tänker oss en frekvens av vad som möjligen är återfall för enbart 
misstänkta personer borde denna frekvens bli lägre. Om det gäller misstänkta 
förövare inom familjen bör den bli ännu lägre. Om det dessutom inte finns 
objektivt belagda riskindikationer enligt ovan bör risken vara ytterligare lägre. 
Med ett sådant allmänt teoretiskt resonemang kan hävdas att risken för återfall 
borde närma sig noll eller vara approximativt noll i fall av typen på 
tveksamma grunder misstänkt utan riskindikationer. Det bör dock påpekas att 
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detta inte är ett empiriskt resultat utifrån undersökningar utan ett allmänt 
teoretiskt resonemang utifrån befintliga forskningsresultat. Resonemanget förs 
även på gruppnivå och inte på enskild individnivå.  
 
Det rör sig som framgått här om forskningsresultat rörande personer dömda i 
domstol för brott och det ingår även förövare utanför familjen, vilket höjer 
siffrorna. De aktuella prognossifforna är inte tillämpliga i detta enbart 
påstådda fall, då fadern enbart av somliga varit eller är misstänkt, inte åtalad 
och inte dömd och alltså inte tillhör de definierade förövargrupper som 
undersökningarna studerat. Dessutom är återfallssiffrorna som konstaterats 
lägre vid sexuella övergrepp inom familjen. Vad gäller de riskfaktorer som 
forskningen pekat på, t ex kriminalitet, missbruk, avvikande sexuella 
preferenser, psykopati m.fl. så  har inga sådana nämnts av utredaren i det här 
aktuella fallet. Inte heller har nämnts att fadern skulle vara dömd eller ens 
varit åtalad för sexuella övergrepp.   
 
2. Uppkomst av påståenden om övergrepp 
En delmängd av påståenden om övergrepp uppkommer genom att övergrepp 
har ägt rum. Proportionen äkta fall av alla påstådda fall är inte känd och torde 
vara omöjlig att närmare fastställa. Inte heller mörkertalet är känt.  
 
En annan delmängd av påståenden om övergrepp bedöms av forskare och 
domstolar uppkomma på varierande andra grunder (för mer utförlig 
redovisning se Edvardsson, 2003, sid 209-212). Det har sedan många år i 
internationell forskning förekommit av olika forskare redovisade fall där 
påståenden om sexuella övergrepp uppkommit utan att saklig grund kunnat 
anges (se t ex Mikkelsen m fl, 1992). Frågor om hur man skall kunna 
genomföra differentialdiagnostik, dvs. skilja på äkta och falska fall, har länge 
diskuterats inom internationell forskning och i utredningshandböcker. I 
Sverige redovisade redan Wachtmeister (1943) analyser av ett stort antal 
anmärkningsvärda fall, bl.a. med socialt överförda föreställningar om sexuella 
övergrepp. Att sexuella anklagelser kan få en epidemisk karaktär är väl känt 
från ett flertal händelser i andra länder, t ex Cleveland-katastrofen i England, 
Bjugn i Norge m.fl.   
 
Till de faktorer som forskarna upptäckt kan inverka på uppkomst av uppgifter 
om sexuella övergrepp hör bland annat sociala konflikter, t ex  
vårdnads- och umgängeskonflikter, psykisk störning hos anmälare, att barnet 
utsätts för förväntningar eller inlärning eller utfrågas och pressas av 
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närstående eller utredare, påverkan från kamrater, media eller 
behandlare/terapeuter.   
 
Förväntans- och inlärningsforskningen tillhör de mest solida (mängd och 
säkerhet i forskningsresultaten) områdena inom psykologisk forskning. Vi vet 
att det kan räcka med ett enda inlärningstillfälle för att ett barn eller en vuxen 
skall lära sig t ex en handling eller en idé. Av flera hundra studier inom 
förväntansforskningen sedan 1960-talet med Rosenthal som mest drivande 
forskare (se t ex Harris & Rosenthal, 1985; Rosenthal, 2003 för en aktuell 
översikt) vet vi att djur, barn och vuxna ofta reagerar beteendemässigt på 
förväntningar (vilka överförs genom ett 30-tal kanaler såsom blickar, 
ansiktsuttryck, gester, tonfall, tystnad m.fl.). 
Utan att de fått instruktion om det, så kan de komma att bete sig enligt 
förväntan. Forskning av Ceci m.fl. (se t ex 1998) har visat att barn i 
förskoleåldern enbart efter att en fråga upprepats några gånger eller ledande 
frågor ställts kan börja utveckla osanna berättelser kring vad som förevarit.  
En betydande andel (ofta 30-40%) av barnen låter sig påverkas av upprepade 
och/eller ledande frågor (enl. ett stort antal studier), t ex kan de uppge att en 
undersökande läkare (som var strikt kontrollerad) gjort otillbörliga saker med 
dem eller utveckla historier om hur de fastnat med fingret i en råttfälla eller 
om vad en besökare på daghemmet gjorde (för översikt se Cederström, 1996). 
Loftus m.fl. (t ex 1997) har bl.a. genomfört experiment med inplantering av 
falska minnen hos barn, där det t ex för barnet antytts att det blivit borttappat 
på ett varuhus, varpå en del barn har utvecklat en mer detaljerad och falsk 
berättelse om hur det gick till. De kan dessutom hålla fast vid berättelsen, när 
det förklaras för dem att de blivit lurade.  En annan faktor som forskare riktat 
uppmärksamhet på är barns förmåga till låtsas-lek och rollspel (se t ex 
Knutsdotter Olofsson, 1990), något som är väl känt för var och en som har 
med mindre barn att göra. Det är inte alltid som vuxna uppfattar när barnet 
byter mentalt tillstånd och enbart låtsas eller skämtar med den vuxne, något 
som ibland märks i t ex videoinspelade polisförhör. Internationellt och i 
Sverige konstaterar barnforskare ofta att en central felkälla vid barnintervjuer 
är att barn har en tendens att säga det som de tror att den vuxne vill höra (t ex 
Doverborg & Pramling, 1991). Om sedan vuxna även visar upp förväntningar 
eller uttalanden om vad de vill höra (t ex ledtrådar i förutsättande eller ledande 
frågor) så torde problemet förvärras.  
 
I ett fall som detta finns det anledning att ställa upp minst två alternativa 
tolkningar (eller med ett längre ord: tolkningshypoteser) och söka information 
som kan klargöra sakläget och falsifiera respektive bekräfta respektive 
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tolkning. Det bör observeras att det strikt sett är endast information som 
passerat källkritisk granskning som kan användas. Vidare krävs allsidig (inte 
ensidig, fåsidig) information för att hypotesprövning skall vara möjlig. Den 
här aktuella utredarens text passerar som framgått inte ens en källkritisk 
granskning, varför det strikt sett inte är möjligt att pröva tolkningshypoteser på 
materialet i utredningarna. Att ensidigt söka bekräfta en enda tolkningshypotes 
är naturligtvis inte heller logiskt godtagbart.   
 
Hypotes 1: Övergrepp har ägt rum från faderns sida.  
 
Hypotes 2: Barnens påståenden har uppkommit på annat sätt.  
 
Vi kan först konstatera att det är extremt sällsynt (Rice & Harris, 2002) 
att en biologisk far begår sexuellt övergrepp på just sin son. Om så sker bör 
det som framgått föreligga olika andra beteendeindikationer hos fadern. 
 
De händelser som vagt, och som det verkar utan källkritiskt arbete, anförs i 
utredningarnas text är till sitt innehåll ägnade att inge skepsis. 
  
Händelsetyp 1. En person som kallas Lalle skall ha medverkat vid övergrepp 
hemma hos fadern och i ett annat hus och denne Lalle har inte kunnat 
återfinnas i sinnevärlden. Enligt texten påstås att 
 
"Lalle och fadern smög in i pojkarnas rum på kvällen och pillade lite på 
snopparna, och sen mer och mer, och sen drog dom i snopparna - och sen 
skrattade dom. De hade också varit hemma hos Lalle, som bodde vid R i ett 
rött hus bredvid M, och enligt Tore stod det 78 på huset. Där pillade dom på 
snopparna." 
 
Det verkar inte som någon beskrivning av och kring personen Lalle har 
efterfrågats från pojkarna var för sig???  
Att Tore på något sätt fått tag i en husadress kan ha andra förklaringar än att 
han varit där, t ex att han till en fantasi har valt ut just en adress han råkade 
känna till, t ex från media, från kamrater, från vuxnas prat, från egen resa förbi 
etc.  
 
Händelse 2. Beträffande händelsen den 19 okt 0000 i "gruvan" på ett museum, 
där fadern skulle ha pillat på pojkarnas snoppar, så borde det inte varit alltför 
svårt att nära i tid efteråt kontrollera vissa möjligheter till en sådan händelse. 
Fadern säger att det fanns personer runt och säger att Tore säger att inga andra 
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fanns i gruvan. Vad säger kontaktpersonen respektive personalen om hur 
många som fanns i "gruvan" vid den aktuella tidpunkten? Den 19 okt var en 
söndag. Enligt textens obestyrkta version från gudmor skall berättandet ha gått 
till på följande sätt (sid 4 - Tore-utr):  
 
"På söndagskvällen efter umgänget var både han och halvbrodern Per oroliga 
och var "på" varandra. De behövde avledas. Inne i barnkammaren tog Tore 
en tom hushållspappersrulle och ropade i den Lystring, lystring! Tore vill tala 
om att pappa pillade på våra snoppar - mest mig! På fråga från gudmor 
svarade han "utanpå byxorna". Inga andra människor fanns just då i närheten 
i gruvan på museet. (Halvbrodern Per nickade instämmande). Gudmor sa till 
barnen att det var bra att de berättade."  
 
Dessa uppgifter har tolkats av ena parten och av utredaren som att ett sexuellt 
övergrepp faktiskt inträffat. Det Tore påstås ha sagt behöver inte vara korrekt 
återgivet, då det av forskning framgått att det är svårt att minnas exakt och 
korrekt vad som sagts (jfr hur en domare tvingas dela upp den 22 ord långa 
vittneseden i 5-6 delar för att få korrekt omedelbar upprepning från vittnet). I 
det återgivna citatet säger Tore ingenting om platsen eller tidpunkten/-erna för 
pillandet. Möjligen kan "gruvan" som plats och tidpunkten vara en logisk 
efterkonstruktion av barnen eller de vuxna. Det kan anmärkas att platsen för 
det påstådda övergreppet inte verkar vara så lämplig ur upptäcktssynpunkt. 
Det kan även anmärkas att det som beskrivs mycket väl kan vara ett 
utagerande av en spänning, ett resultat av inlärning eller förväntan eller ett 
låtsas-rollspel (sättet att ropa ut uppgiften och i en tom pappersrulle kan vara 
en signal om att det är ett låtsas-spel, s.k. metakommunikation) eller inbegripa 
kombinationer av sådana uppkomstfaktorer. Att övergreppet skall ha skett 
utanpå byxorna kan också inge skepsis. Frågan är hur det då skedde och på 
båda pojkarna - i vilken ordning eller samtidigt? Här saknas åtskilliga 
klargöranden kring händelsen.  
Att gudmodern positivt uppmärksammar och förstärker uppgiften ("bra") 
förtjänar att påpekas ur inlärningssynpunkt. Ingen alternativ tolkning uttalas 
av henne här. Det framgår även att gudmodern ställt förutsättande och ledande 
fråga i somras (sid 4 - Tore-utr). 
"Hon frågade om pappa hade slutat, och Tore sa tröstande att det hade han 
inte, men det var mindre - ´men Lalle har i alla fall slutat´." 
  
Senare den 19 okt får alltså samma person som ställt frågan, som det verkar 
spontant (händelserna före framgår inte),  utropat en uppgift om övergrepp i 
en tom pappersrulle. Det föreligger således åtminstone detta inlärningstillfälle 
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(förutsättande och ledande frågor kan medföra inlärning) före utropet. Det kan 
även påpekas att inlärningsforskning med människor redan för 50 år sedan 
visade att om man under samtal med vuxna positivt förstärker vissa ord genom 
"hm", "nickningar" etc. så ökar den andres användning av orden. Samma 
förstärkningsprincip har gång på gång visats gälla för beteenden generellt. 
Frekvenser av beteenden hos människor ökar vid positiv uppmärksamhet eller 
materiell belöning och inlärningen blir starkast om förstärkningen sker 
oregelbundet. Att tala om att pappa tagit på deras snoppar kan för pojkarna ha 
blivit ett sätt att få positiv uppmärksamhet från mamma och gudmor eller ett 
sätt att överleva psykologiskt i en konflikt. Om det är så, behöver inte mamma 
alls vara medveten om det, utan kan ta uttalandena som syftande på verkliga 
händelser.  
 
De påstådda övergreppen har en central roll i utredningens text, men utredaren 
verkar inte ha varit särskilt intresserad (eller inte förstått) att klarlägga och 
granska uppkomstbetingelserna, dvs. utredningspapperen är långtifrån 
tillräckligt sökande och allsidiga för en så komplex fråga som anklagelser om 
sexuella övergrepp.  
 
Det är uppenbart att det kan finnas alternativa förklaringar som har att göra 
med förväntningar och inlärning i hemmiljön, dvs. mamma, gudmor, det andra 
syskonet och ev andra som inte redovisas. Det kan även finnas alternativa 
förklaringar som kan ha att göra med spridning av idéer mellan barn på 
daghem/förskola eller på annat sätt. Frågan om påverkan från media har inte 
heller uppmärksammats. "Snopp/ar/" är sådant som inte sällan nämns på TV. 
Det nämns även i Tore-utr (sid. 4) att Tore fått läsa  
boken "Min kropp är min", där "det står att pappor inte får göra vissa saker 
med barn". Tidsförhållanden kring läsning och pojkarnas rapportering 
klarläggs inte.  
 
Att döma av texten har utredaren inte varit inriktad på att söka uppgifter kring 
hypotes 2.  
 
Tema: Slutbedömningar 
Detta avsnitt syftar på utredningarnas avsnitt med rubrikerna "Bedömning" 
respektive "Yttrande".  
 
Utredaren bedömer för båda barnen i båda papperen att de har "ett starkt 
behov av barnpsykiatrisk utredning och behandling". Utredaren nämner här 
inte alls vari den sakliga grunden till bedömningen skulle bestå, dvs. det går 
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inte att se vilka uppgifter och tankeled som fört fram till bedömningen. Det är 
även frågan om vilken barnpsykiatrisk/barnpsykologisk kompetens som 
utredaren kan ha vid ett sådant uttalande. Det framstår även som logiskt 
orimligt att hävda ett behov av "behandling" innan en utredning har 
genomförts. Stödhänvisningen till psykolog PP innehåller heller inte något 
angivande av saklig grund från dennes sida. Det vore för övrigt 
anmärkningsvärt om denne osakligt hävdat ett behov av behandling utan att 
utredning först genomförts.  
 
Utredaren resonerar inte om huruvida andra än barnen kan vara i behov av 
utredning eller om behov av en familjedynamisk utredning eller 
konfliktutredning. En socialpsykologisk påverkansutredning verkar vara 
befogad - vilka påverkningar utsätts barnen för och vart leder dessa? Betraktar 
man barnens uttalanden om att pappa pillar på snopparna som ett verbalt 
beteende, så bör detta kunna utredas genom en beteendeanalytisk utredning. 
Det är även uppenbart att det finns viss möjlighet att experimentellt avgöra 
frågan om anklagelsernas sanningshalt genom dold observation (t ex genom 
rum med s k envägsspegel ("one-way-screen", t ex två oberoende 
observatörer) eller dold videoinspelning av umgängestillfällen. Om då inget 
pillande på snopparna har skett och pojkarna hävdar det eller andra 
övergreppshändelser, så är sanningshalten tydlig genom observationer eller 
inspelning.  
 
Mycket anmärkningsvärt är följande stycke i Tore-utr: 
 
"Den berättelse som Tore gav mig om vad som hände 19 oktober har 
bekräftats av kontaktpersonen när det gäller hennes frånvaro. Tore har 
definitivt inte hittat på händelsen."  (min understrykning) 
 
Den sakliga grunden för bedömningen i den sista meningen går inte att finna. 
Ingen oenighet har vad jag förstår rått om kontaktpersonens frånvaro i 
"gruvan" på museet. Att alla är ense om detta betyder inte att den påstådda 
händelsen nere i gruvan har inträffat. Det kan dessutom anmärkas att 
fabuleringar ofta startar med en verklig situation som underlag och att då 
fabulerade tillägg/förändringar görs med start i sådant som är sant. Detta torde 
vara ett för de flesta välbekant fenomen. Kontaktpersonens frånvaro kan här 
ha varit just den faktor som gjorde det möjligt för vad som möjligen är en 
fabulering/lögn/låtsaslek att uppkomma - pojkarna vet att kontaktpersonen inte 
fanns med och inte kan vittna. Det är obegripligt hur den sista meningen kan 
formuleras så kategoriskt av en utredare som inte befunnit sig på platsen för 
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den påstådda händelsen (observera säkerhetsmarkören "definitivt") - hur vet 
utredaren detta? Var finns den sakliga grunden? Det framgår inte ens att 
utredaren skulle ha besökt "gruvan", sett på miljön och förhört sig om var 
någonstans där som pillandet skulle ha skett eller ha sökt uppskatta 
besöksfrekvensen där vid aktuellt klockslag någon annan söndag. Det kan 
nämnas att det inom forskningen om lögndetektion (se t ex Vrij, 2000) 
påvisats vara mycket svårt att avgöra när såväl vuxna som barn talar sanning 
eller far med osanning. I ett flertal experiment har det varit lätt för barn att lura 
vuxna bedömare med påhittade uppgifter(se t ex Cederström, 1996; Vrij, 
2000). Det bör även påpekas att barn, även i denna ålder, är kapabla till 
sexuella fantasier (se t ex Falk & Ranta, 1995; Martinson, 1994; idag 
tillhandahåller media mycket idéer).  
 
Som framgår överväger utredaren ingen alternativ tolkning. Utredaren verkar 
inte inse att påståendena om den aktuella händelsen skulle kunna ha 
uppkommit på annat sätt än genom att händelsen inträffat. Detta kan ha att 
göra med otillräckliga kunskaper i psykologi - i t ex socionomutbildningen i 
Örebro (där jag länge var en av huvudlärarna) har sedan många år givits 13 
veckors utbildning i hela det psykologiska området, inkl några veckor i 
utvecklingspsykologi. Jag har även sett i det avseendet svagare kursplaner från 
annat håll, där den kritisk-vetenskapliga nivån varit lägre.  
 
Några meningar efter i texten så hävdar utredaren  
"Det föreligger en påtaglig risk för Tore om han umgås med sin pappa". 
En liknande formulering finns i utredningen om Per. Frågan är hur 
utredaren vet detta? Är det fabulerade konstaterandet strax före att "Tore har 
definitivt inte hittat på händelsen" den sakliga grunden?  
 
Beträffande fadern och Lalle görs följande konstaterande i båda utredningarna 
i avsnittet "Yttrande":  
 
"Han förnekar förekomsten av ´Lalle´, som båda barnen har pratat om var för 
sig, och det bidrar till att barnen blir förvirrade i sin syn på omvärlden - när 
någon som de faktiskt har träffat flera gånger helt plötsligt aldrig har funnits".  
 
Frågan är hur utredaren vet detta att Lalle existerar och inte är en fantasi- eller 
låtsasfigur konstruerad av barnen? Var finns den sakliga grunden till 
att Lalle existerar, när tydligen inte ens polisen funnit Lalle? Utredaren verkar 
inte alls räkna med möjligheten att Lalle inte existerar i yttre mening. 
Utredaren fabulerar - låter pennan/datorn skriva utan att ha saklig grund.  
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Det är även frågan hur utredaren vet att "barnen blir förvirrade".  Om de är 
klara över att Lalle är deras egen mentala konstruktion behöver de inte alls bli 
förvirrade. Lalle påstås för övrigt ha upphört med sin aktivitet.  
 
Följande logiskt angripliga mening finns i båda utredningarnas avsnitt 
rubricerat "Yttrande": 
"Det är ostridigt att Tore och hans bror Per inte har fått genomgå den 
utredning och fått den behandling som de visat sig ha behov av." 
Hur kan utredaren veta att bröderna har behov av utredning och behandling 
innan en utredning gjorts?  Hur kan utredaren veta att utredandet skall inriktas 
på just barnen och inte på vuxensfären i fallet? Utredaren refererar själv till  
X-stads BUP som menar att de vuxna har en "konflikt", men drar inte några 
slutsatser beträffande vad som kan behöva utredas utifrån detta konstaterande.  
 
Utredaren bedömer en barnpsykiatrisk utredning som nödvändig i båda 
papperen. Hur vet utredaren detta? Har utredaren prövat behovet av andra 
utredningar?  
 
Utredaren föreslår även vilken institution som "skall genomföra utredningen 
och föreslå vilken behandling Tore/Per behöver och var den skall 
genomföras". Några som helst sakliga grunder för val av institution anförs 
inte. Det har inte heller tidigare angivits några sakliga grunder för val av just 
barnpsykiatrisk utredning.  
 
Utredaren bedömer att 
"I avvaktan på utredningen bör inget umgänge förekomma."  
Detta bör jämföras med att båda barnen enligt utredningens text sagt att de vill 
träffa pappa, om pappa inte pillar på snoppen. För att att i sällsynta fall beröva 
barn umgänge med en förälder bör finnas mycket tunga skäl, vilket inte 
redovisats i detta fall. Bedömningen kan inte anses sakligt grundad.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Det är inte mitt uppdrag att göra bedömningar om vad som hänt eller inte eller 
vad som bör göras eller inte och det är inte heller möjligt då allsidigt och 
tillförlitligt underlag saknas i utredningspapperen. Jag summerar här vad som 
kan konstateras kring de fyra teman som behandlats i mitt yttrande.  
 
1. Utredningspapperen utmärks av  bristande tydlighet och bristande 
redovisning i en mängd elementära avseenden - t ex vad gäller 
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frågeställningar, tillvägagångssätt/utredningsmetod, dokumentation, 
tidpunkter, källor, begriplighet m.m.  
 
2. Av utredningsmetoden krävs bland annat att den styrs av frågeställningar, 
använder öppet redovisade metoder som är lämpliga i förhållande till 
frågeställningarna och som skapar allsidig, relevant, rimligt säkerställd och 
rimligt preciserad information. Bland annat behöver användas bestyrkanden 
från uppgiftslämnare av sammandrag/referat, systematisk replikering av 
uppgifter från berörda, källkritisk och logisk prövning samt övriga möjliga 
kontroller. Den sakliga grunden (allsidiga och säkerställda uppgifter samt 
hållbara tankeled) för slutsatser eller bedömningar skall redovisas. 
Bedömningar bör inte redovisas utan angivande av saklig grund.  
 
De här granskade papperen uppfyller inte dessa krav utan bedöms som 
utredningsmetodiskt okritiska klippkollage av uppgifter med godtyckliga 
slutsatser och bedömningar.  
 
3. Hypotestänkande (dvs. användning av påståenden på försök, inte 
övertygelser, och av alternativa tolkningshypoteser) krävs i en utredning av 
omstridda påståenden om sexuella övergrepp. Utredningen ansluter partiskt 
till den ena partens alternativ att sexuella övergrepp förekommit, trots att 
uppgifterna i sig ger anledning till källkritisk skepsis och att forskning kring 
autentiska fall och experiment med påverkan (förväntan, inlärning, utfrågning 
m m) av barn och vuxna visat på andra möjliga uppkomstbetingelser. 
Utredningarna har inte undersökt ett antal alternativa möjligheter vad gäller 
uppkomsten av påståenden om sexuella övergrepp. 
 
4. I de avslutande avsnitten med bedömningar förekommer uttalanden som är 
ohållbara, bland annat förekommer som specificerats logiska orimligheter, 
frånvaro av källkritik, avsaknad av redovisning av sakliga grunder och 
ensidig, okritisk anslutning till den ena partens uppfattningar i en konflikt, 
dvs. partiskhet. Det är inte givet vilket slag av fortsatt utredande som kan leda 
till goda resultat i fallet.  
 
Det är ovanligt att utredare skriver in så många och vid granskning så tydligt 
ohållbara påståenden i ett slutavsnitt. Centrala påståenden där skall på ett 
logiskt rimligt sätt följa av den föregående utredningen och redovisningen.  
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Övergripande källkritisk bedömning 
Det föreligger omfattande källkritiska kluster, dvs. många indikationer på att 
att uppgifter och påståenden bör avvisas, och utredningspapperen bör därför i 
sin helhet förkastas och absolut inte komma till användning som 
beslutsunderlag (jfr RF 1 kap 9§ om att bl.a. domstolar skall "iaktta saklighet 
och opartiskhet"). Detta är en avgränsad, kritisk-vetenskaplig, källkritisk 
bedömning och vad domstolen gör utifrån hela materialet avgör den 
naturligtvis själv. Möjligheten att anlita en kunnig utredare som inte 
förutsätter vad det handlar om, utan förutsättningslöst söker reda ut vad det 
hela handlar om, förtjänar att nämnas.  
 
Jag har i min text använt missvisande beteckningar som "utredning/ar" och 
"utredningspapper", men det bör påpekas att papperen inte på långt när 
uppfyller kraven för utredningar och som framgått utgörs de av sakligt inte 
godtagbara övertalningsdokument som mer rättvisande konsekvent borde 
betecknats som tendensiösa, osakliga klippkollage eller partsinlagor för den 
ena partens uppfattningar i en konflikt. I övrigt står och faller en del av det jag 
skrivit med det ofullständiga och otillförlitliga materialet i papperen.  
Det bör även vara uppenbart att jag inte kommenterat allt som är tvivelaktigt 
i de granskade papperen (det som inte kommenterats har således inget 
underförstått godkännande).  
 
Efterskrift 
En utredningsmetodiskt och kompetensmässigt viktig aspekt i detta fall är att 
konsulten som angetts vara jur. kand. samt fil. dr i socialt arbete uppvisar   
mycket okritiska och osakliga utredningspapper med fabuleringar. Det 
påtalades i domstolen att 
utredningspapperen (vilket inte framgick av papperen) skulle anses vara 
medlingsrapporter, som konsulten i så fall verkar ha tagit sig för att utveckla 
och presentera som utredningar för domstolen. Det var kanske aldrig 
domstolens intention att utredningspapper av det här granskade slaget skulle 
produceras och papperen kan ha varit ett uttryck för medlarens ambitionsnivå. 
En möjlig delförklaring till den undermåliga sakligheten kan vara att 
konsultens utbildning inte eller föga innefattat psykologiska faktorer och 
psykologiska felkällor och insikten om de egna kunskapsbegränsningarna 
tycks saknas här liksom i många andra fall. Socionomers utbildning i 
psykologi är minimal och det  ligger i saklägets natur att detta kan vara svårt 
att inse för socionomerna själva. Inte ens en fil. dr-examen i socialt arbete 
eller juristexamen behöver utgöra tillräcklig vaccination mot flum-tänkande 
och besserwisser-tänkande. 
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Tankefel: en summering 
Ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 2010) kan konstateras 
eller antyds i utredningspapperen. Bakom metodfel finns tankefel. Olika 
beteckningar kan stå för överlappande eller samma fenomen.  
 
- alternativa hypoteser, t.ex. påverkan av barnen, ignoreras 
 
- bedömningsfel på så sätt att bedömningar görs på otillräckliga underlag 
 
- cirkulär logik, dvs. med hjälp av olika tankefel eftersträvas att visa 
giltigheten hos utgångsantagandet/övertygelsen 
 
- egocentriskt tänkande 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- fabulering, dvs. påståenden utan att ha erforderlig saklig grund 
 
- frågeställningsfel, t.ex. att inte tydligt ange och använda logiskt styrande 
frågeställningar vid utredningsarbete  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning/beaktande av möjliga 
faktorer, orsaker, tolkningar, åtgärder etc.) 
 
- klippkollage-tänkande 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan att ha prövats källkritiskt 
 
- källredovisningsfel, dvs. att inte ange källor till uppgifter på sådant sätt att 
kontroll mot källa kan ske 
 
- logiskt orimliga resonemang, t ex kan inte utredaren veta vissa saker som 
påstås 
 
- oberättigad säkerhetsmarkering, t.ex. genom ordet ”definitivt” 
 
-  partiskhet 
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- tidsredovisningsfel, dvs. en del tidsuppgifter saknas 
 
- tydlighetsfel, dvs. otydlig inför läsaren  
- öppen redovisning av utredningsmetodik är otillräcklig eller saknas 
 
- överkonfidens, dvs. överdriven tilltro till egna kunskaper och bedömningar 
 
- övertygelsefixering, dvs. sitter fast i en övertygelse som påverkar tänkandet 
        och utredningsoperationerna 
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