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En av den svenska grävande journalistikens allra främsta, Hannes Råstam, avled dessvärre 

2012, men efterlämnade som sin allra sista stora insats en bok med titeln ”Fallet Thomas 

Quick. Att skapa en seriemördare” (Stockholm: Ordfront 2012, ca 400 sidor). 

Utifrån ett omfattande material på ca 50.000 sidor (5918 dokument, 1500 timmar  samtal 

enbart med Quick och många timmars videoinspelningar) har Råstam presenterat en 

omfattande mängd empiri och sina egna reflektioner om fallet. Råstams arbete utmärks av stor 

allsidighet, noggrannhet och inplacering av händelser, uttalanden etc. på en tidsaxel.  

I ett tidigt skede av Råstams arbete återtog Quick alla sina erkännanden av de åtta mord han 

dömts för, något som torde genom medias intresse för fallet vara allmänt känt. Jag skall 

inte här gå in på de enskilda fallen utan ge en övergripande kommentar kring tankefel i 

utredningsarbete.  

 

Råstams bok är utredningsmetodiskt mycket intressant och visar mycket konkret en hel del 

om hur offentliga utredare inte bör bete sig. Utredningsteamet (åklagaren, förhörsledaren, 

psykoterapeuten, minnesforskaren och ibland några ytterligare) har att döma av Råstams 

redovisade material haft stora problem med att prestera en saklig utredningsmetodik och detta 

gäller oavsett om Quick begått några av morden eller inte. Även Quicks försvarsadvokat 

verkar ha missat att ställa kritiska frågor och slagit sig till ro med att Quick velat erkänna.  Jag 

skall här påpeka några av de utredningsmetodiska tankefel, som materialet i Råstams bok 

påvisar eller antyder.  

 

 

Tankefel: en summering 

Bland annat följande tankefel (beträffande begreppet se t.ex. Edvardsson, 2003, 2011, 2012; 

Reisberg, 2012) förekommer eller antyds. Beteckningarna kan överlappa eller stå för samma 

fenomen. Bakom metodfel förekommer tankefel. Konkreta beskrivningar finns i Råstams citat 

och referat i boken.  

 

- alternativ gärningsman övervägs ej och utreds ej  

 

- alternativ gärningsman finns, men ignoreras 

 

- argumentum ad hominem, dvs. personargument. Quicks tidiga brott som han nog faktiskt 

begick anförs och Quicks fantasier om de övergrepp han skulle ha utsatts för i sin barndom 

anförs som stöd. Straffrättsprofessorn Westberg (1992) talar om ”knölargument” vid 

bedömning av huruvida en person begått ett brott.  

 

- bekännelsefel på så sätt att frågan om det är falska bekännelser inte verkar ha mer ingående 

övervägts trots att Quick bevisligen falskt erkänt flera mord och falskt pekat ut medhjälpare. I 

ett par fall levde de som skulle ha mördats av honom. I ett annat fall konfirmerades Quick 

samma dag som han skulle ha mördat en person i en annan del av landet. Han har även 

bevisligen gett en falsk bild av svåra övergrepp från föräldrarna under barndomen, något som 

inte alls stämmer med vad en rad syskon uppgett i polisförhör om honom. Vidare har  
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Quick under utredningsarbetet fört fram mycket stora mängder felaktiga uppgifter om 

färdvägar, platser, miljöer, brottsplatser och offer, vilket kan tolkas som att han skapar falska 

bekännelser i interaktion med utredarna. Det föreligger också flera sårbarhetsfaktorer kring 

Quick som kan bidra till att skapa falska bekännelser, t.ex. psykiatrisk problematik med 

ångestattacker etc., tung medicinering med narkotiska preparat etc., isolering, regressioner i 

terapi, uppmärksamhet och socialt tryck från utredningsteamet och från journalister samt 

förmåner såsom permissioner. Frågan om bekännelserna var falska borde varit ett stort 

bekymmer för utredarna, men så verkar det inte ha varit.  

 

- belöning av bekännelser med uppmärksamhet och mycket frikostig narkotikatilldelning samt 

även genom pengabelopp etc. från journalister. Positiv förstärkning ökar i allmänhet 

sannolikheten för ett beteende.  

 

-bortförklaringar av psykologisk art används, när Quick inte uttalar sig eller agerar som 

utredarna anser att han borde 

 

- bristande användning av tidsaxel 

 

- bristande civilkurage hos en del inblandade 

 

- bristande noggrannhet beträffande vad Quick faktiskt sagt utan 

ledtrådar och vad han senare sagt; bristande jämförelser 

 

- bristande observans på eller beaktande av att Quick använder sig av innehåll i media (mest 

tidningar och journalistkontakter) och inläsning med hjälp av förundersökningsprotokoll före 

rättegångar. Det är rimligen svårare att  minnas sådant man inte själv gjort och då är det 

utmärkt att plugga förundersökningsprotokoll. 

 

-bristande saklig grund vid hävdande av evidens. I fallet med påstådda benfragment så hävdas 

dessa som evidens enbart på grund av att ett par professorer endast genom att titta på dem 

bedömt dem härröra från människa och utan att det klarlagts vilken människa i så fall. 

Noggrann seriös undersökning påvisade senare att det inte var benfragment utan var träbitar 

med något lim. Det fanns aldrig någon saklig grund att hävda fynden som stöd för att Quick 

begått ett mord på platsen.  

 

- bristande utsageanalys – själva utvecklingen av Quicks utsagor och vilka faktorer som 

påverkar utsagorna ignoreras 

 

- cirkulär ”logik” på så sätt att utgångspunkten är att Quick har begått ett mord han påstår sig 

ha begått och evidens söks ensidigt för att bekräfta, motevidens undviks och alternativa 

tolkningshypoteser undviks, t.ex. att Quick hittar på mordet med hjälp av tidningsreportage. 

Inom och utom polisförhör ges Quick ledtrådar och antydningar och möjlighet till upprepade 

gissningar till dess att han säger några viktiga uppgifter om brottet rätt. Utgångspunkten 

bedöms som bekräftad i fall efter  fall genom att metod- och tankefel används.  

 

- ”djävulens advokat” saknas, inga starkare ifrågasättanden och  ingen kritisk granskning sker, 

dvs. alternativa tolkningar prövas ej och  felaktiga och svaga uppgifter utsätts inte för kritisk 

prövning 

 

- ensidigt bekräftelsesökande gällande att ett mord begåtts uppvisas 
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- evidensfabrikation, dvs. ”evidens” tillverkas, t.ex. i form av omformuleringar av vad Quick 

faktiskt sagt och han förses med ledtrådar även när bandspelare inte är på, t.ex. i telefonsamtal 

med förhörsledaren. 

 

- FMT-fel (FMT = förändrade medvetandetillstånd), dvs. Quick pressas att uttala sig under 

stark påverkan av narkotiska preparat eller psykofarmaka samt pressas in i och avkrävs 

uttalanden under regressionstillstånd. Vanligt kritiskt iakttagande och ifrågasättande kan då 

vara försvagat eller inte föreligga.  

 

-förbjudande (av åklagaren) av relevanta utredningsåtgärder såsom att höra relevanta vittnen 

 

-förfalskning av förhörsresultat vid presentationer inför domstol  

 

- förhastade bedömningar (otillräckligt underlag i sak) 

 

- förhörsledarens kännedom om färdvägar, om hur brottsplatser ser ut och om vad som skett 

med offret på brottplatsen ger förväntanseffekter och ledtrådar till den förhörde Quick, när 

denne skall beskriva eller visa upp hur han gjorde. En förhörsledare utan kännedom hade varit 

att föredra. Quick skulle då fått visa hur han färdades och plats och hur han  utförde mordet 

utan att förhörsledaren visste något. Detta är ett förfarande som en grupp forskare (Wells et 

al., 1998) rekommenderat för vittneskonfrontationer, där man sätter in en misstänkt bland ett 

antal figuranter. Risken för förväntanseffekt (ledtrådar från den som leder konfrontationen) är 

så stor att den bör motverkas på detta sätt. Dubbelt blind prövning (”double blind testing”) 

rekommenderas (se även Wells & Olson, 2003). 

 

-förhör, t.ex. med Quicks syskon, undanhålls och redovisas inte  

 

-förutsättande tänkande, dvs. utredningsarbete bedrivs under förutsättningen att Quick begått 

de mord han påstår sig ha begått. Utredningsarbete skall naturligtvis undersöka om Quick 

begått brotten eller om andra förövare gjort det.  

 

- förväxlingsfel på så sätt att vid tal om att byta förhörsledare så förväxlas fenomenet att få 

fram uppgifter från Quick med frågan om att få fram sanna uppgifter. Om en annan 

förhörsledare satts in kanske denne till skillnad från den anlitade hade fått fram färre men 

sanna uppgifter av Quick. Bara för att en förhörsledare får fram uppgifter från en bekännande 

person så betyder inte det att de nödvändigtvis är sanna.  

 

- grupptänkande av destruktiv art som innebär enighet 

inom utredningsteamet, auktoritär ledning, bristande kritisk prövning, föreställningar om yttre 

fiender, tankevaktande, bristande verklighetsrelaterande, dvs. gruppsykotiska tendenser.  

 

- irrationell konsensusformering, dvs. konsensus/samsyn i utredningsteamet är inte sakligt 

grundad utan verkar grundas i psykologiska och sociala faktorer hos teammedlemmar och i 

grupprocesserna.  

 

-informella kontakter mellan Quick och förhörsledaren där förhörsledaren kan läcka 

information till Quick och t.ex. säga att det han sagt inte var så trovärdigt.  

 

- kompetensbrist, dvs. det är uppenbart av beskrivningarna att 
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utredarnas kompetens inte räcker till, men de tycks inte inse det och blir då farliga utredare 

som skadar människor. Det framgår rätt tydligt hur Quick och andra skadas genom 

utredandet. Exempelvis får Quick attacker och bevisligen falska uppgifter 

från Quick sprids i pressen, vilket drabbar andra., bl.a. hans syskon.  

 

-kritiskt tänkande nedvärderas – man tycks inte inse behovet av kritiskt tänkande och 

ifrågasättande som en av viktig grund i utredningsmetodiken 

 

-kunskaper hos andra utredare om mord som Quick erkänt ignoreras, t.ex. Växjö-mordet som 

Quick omöjligen kan ha begått, då han befann sig på konfirmation i annan del av landet.  

 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter accepteras utan kritisk prövning 

 

-likformigt tänkande, inte öppenhet för diskussion 

-ljugande om mord, medgärningsmän m.m. från Quick verkar inte få utredningsmetodiska 

konsekvenser för andra uppgifter 

 

-minnesexperten har möten och samtal med Quick vilkas innehåll inte finns dokumenterat 

 

- motevidens eftersöks ej eller göms undan, särskilt vid domstolsprocesser. Vid 

hypotesprövning (t.ex. av en brottshypotes) måste falsifierande evidens eftersökas och  

om de föreligger öppet redovisas vid bedömning av hypotesens hållbarhet. Hypoteser kan inte 

bekräftas enbart genom ensidigt bekräftelsesökande. 

 

-motsägelser mellan uppgifter ignoreras 

 

-noggrannhetsfel vid hantering av uppgifter  

 

- omfattande ljugande som Quick beslås med vägs inte in i evidensbilden 

 

-omvärldsanalys saknas, dvs. vad som förekommit i media och som Quick haft tillgång till 

på sjukhuset och under permissioner klargörs inte. 

 

-omöjlighetsfel i tänkandet på så sätt att det skulle vara omöjligt för Quick att hitta på det som 

hände vid rekonstruktioner.  

 

- påverkansfel, dvs. Quick drivs att prestera mer och mer uttalanden av den art teamet vill ha, 

inom terapi och inom polisförhör. Detta ökar risken för att han hittar på uppgifter eller skaffar 

uppgifter från media.  

 

-repressalier av rätt kännbar art riktas mot Quick av sjukhusledningen, när han återtagit sina 

erkännanden – detta säger en del om den omvärld på själva sjukhuset som ville pressa fram 

bekännelser 

 

- sanningsillusionen, dvs. människor utgår i mycket stor utsträckning från att andra talar 

sanning (även kallat principen om avsändarens vederhäftighet), men ibland är det frågan om 

lögner. I fallet Quick drivs sanningsillusionen närmast in absurdum med tanke på de 

fantastiska och delvis bevisligen lögnaktiga historier som Quick producerar.  
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-situerad fördumning, dvs. i den psykologiska situation som rådde i utredningsteamet så 

upphörde kritiskt ifrågasättande av vad man höll på med och av hållbarheten i de ”evidens” 

som skapades. Motevidens ignorerades. Situationen kan ha påmint om den i en del 

socialpsykologiska experiment, t.ex. den typ av experiment där en deltagare efter att ha hört 

andras bedömningar säger att en linje är längre än en annan, trots att det är uppenbart fel.  

 

- skevt urval av uppgifter läggs fram för att övertyga om att Quick begått de mord han påstår 

 

- spekulativt psykologiskt tänkande förs fram som om det utan vidare vore giltigt, t.ex. från 

psykoterapeuten. Bland annat förekommer tänkande som felaktigt  utgår från att Quick skulle 

utsatts för övergrepp från sina föräldrar och som utgår från att Quick har bortträngda minnen. 

Föreställningar om bortträngda minnen saknar vetenskaplig grund och vetenskaplig acceptans 

(se t.ex. McNally, 2005 ).  

 

- successiv justering (formning) av Quicks utsagor genom ledtrådar, antydningar, olämplig 

frågeteknik, olämplig svarsteknik från förhörsledare etc. utom och inom polisförhör, vilket 

underlättas av obegränsad upprepning av förhör. Quick utsätts för en inlärningsprocess kring 

hur det aktuella mordet skall ha gått till ända till dess att han lärt sig tillräckligt. 

 

-teori-verklighetsförväxlingar förekommer, t.ex. anförs att mord skulle vara återgestaltningar 

av övergrepp i hemmet i barndomen utan att man ens kontrollerat om det skedde några 

övergrepp i hemmet. 

 

-terapiinducerade uppgifter anses sanna, men det är förstås  ofta inte fallet. Uppgifter kan t.ex. 

produceras för att hålla terapin igång eller för att göra terapeuten nöjd.  

 

-terapi och frikostig tilldelning av preparat till Quick vid vallningar gör att Quick lider och 

skadas  

 

- tidsaxel ignoreras eller följs ej noga 

 

-”trial and error”- metodik tillämpas, när Quick får försöka gång på gång både med uttalanden 

och med hur han skall ha agerat vid mord. Detta öppnar även för en och annan slumpträff i 

mycket större utsträckning än ett enda försök.  

 

- undanhållande av viktiga motsägande informationer i utredningsprocesser och i domstolar 

och undanhållanden av utredningsmaterial.   

 

- överkonfidens, dvs. överdriven tilltro till egen bedömning. I Quick-utredandet betraktas det 

närmast som en sanning att han har begått ett antal mord (utom i de erkända fall som han 

bevisligen inte kan ha begått). Quick döms offentligt av teammedlemmar och media före han 

är fälld i domstol.  

 

- övertygelsefixering (hos utredningsteamet), dvs. i detta fall fixering vid föreställningen att 

Quick begått en mängd mord. En övertygelse stör eller förstör de moment som ingår i ett 

utredningsarbete, t.ex. vilka hypoteser som prövas, vilka frågor som ställs och hur de ställs, 

hur utredningsmaterial tolkas, vad som redovisas och hur osv.  

 

Avsevärt fler tankefel förekommer antagligen i det stora material som Råstam och 

medhjälpare gått igenom. Och förmodligen kan ännu fler finnas odokumenterade i fallets 
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historia. Det kan nog sägas att fallet Thomas Quick är mycket speciellt vad gäller en del 

ingredienser, men förekommande tankefel är i stort sådana som förekommer i många andra 

utredningssammanhang inom t.ex. socialtjänstens utredningar och inom polisens 

förundersökningar. Utredningsarbetet i fallet Quick är inte alls unikt vad gäller tokerier (se 

t.ex. en mängd fallgranskningar i DiVA eller SwePub av mig).   
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