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Den påstådde seriemördaren Thomas Quick har numera frikänts från de åtta mord han dömts i 

domstol för. Den undersökande journalisten Hannes Råstam producerade TV-program och en 

grundlig bok om fallet. –”Fallet Thomas Quick. Att skapa en seriemördare”. (Ordfront, 2012). 

I ett PM  med rubriken ”Tankefel vid utredningsarbete i fallet Thomas Quick” har jag grundat på 

Råstams bok 2012 listat upp åtminstone en del av de i utredningsarbetet förekommande tankefelen 

(Detta PM ligger i fulltext på DiVA).  

År 2013 utkom den undersökande journalisten Dan Josefsson med även han en grundlig bok mer  

inriktad på psykologin kring hur den påstådde seriemördaren Quick kunde skapas. I grova drag är 

Josefssons tes att seriemördaren Quick skapades av psykoanalytikern Margit Norell och de av henne 

starkt påverkade psykologer, läkare och psykoterapeuter som hon hade i terapier och handledning. 

Boken har titeln ”Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som 

skapade Thomas Quick.” (Lind & Co).  Även denna bok, som bygger på en stor mängd dokument och 

intervjuer med berörda och insatta personer, är mycket upplysande vad gäller att avslöja tankefel  i 

utredningsarbetet kring Thomas Quicks påstådda gärningar. Tankefelen är i stor utsträckning samma 

som de som framgår av Råstams bok.  

Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Kahneman (2013), Pohl (2004), Reisberg (2013) och även 

Edvardsson (2003, 2009, 2011, 2012abc, 2013). I det följande listas tankefel som framgår eller antyds 

i bokens uppvisade material. Olika beteckningar på tankefel kan överlappa eller stå för samma sak. 

Listan skall betraktas som  explorativ och är inte heltäckande. 

- alternativa hypoteser ignoreras, t ex möjligheten av simulering eller falska bekännelser 

- antagande ifrågasätts inte, t ex att mord skett, att Quick är seriemördare 

- besserwissertänkande, dvs. kategoriska påståenden om hur det är 

- bortträngda minnen tänks utgöra orsak 

- cirkulär logik, dvs. via olika tankefel når man fram till utgångsföreställningen/övertygelsen 

- detaljrikedom tänks utgöra evidens 

- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredare inser inte att de genom påverkan av personer bidrar till 

att skapa uppgifter. I detta fall ges t ex Quick ledtrådar i förhören och i terapi.  
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- drogeffekter (omfattande överdoseringar) ignoreras vid tolkning av Quicks beteenden vid t.ex. 

förhör och vallningar på påstådda brottsplatser.  

- ensidigt bekräftelsesökande till förmån för en hypotes eller övertygelse (för- eller emot-analyser 

undviks) 

- evidensfabrikation, dvs. evidens skapas genom påverkan från utredningsarbete eller anförande av 

irrelevanta, triviala, spekulativa etc.  omständigheter 

- extremt fokus på att nå fram till att patienter utsatts för sexuella övergrepp i barndomen trots att 

de inte kan minnas sådana; förutsätter sexuella övergrepp i barndomen 

- fabuleringar, dvs. påståenden som inte är sakligt grundade anförs 

- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik (”tycka-tro-känna-uppleva-intryck”- metodik) 

- falsifiering av uppgifter och av hypotesen att Quick är mördare eftersträvas ej. Oavsett vilka 

förhörsmisstag som begås och oavsett svar från Quick bedöms han som skyldig.  

- forskningsignorerande och i stället förlitande på hemmagjorda påståenden/teser och även av den 

inom psykologisk forskning sakkunnige minnesforskaren 

- frågetekniska fel vid förhör, t ex tillförsel av förutsättningar och ledtrådar 

- förnekande av felaktigheter 

- förändrade medvetandetillstånd, t ex nerdrogning, stark ångest, starkt utagerande används till att 

skapa påstådda evidens. Kritiskt, sakligt verklighetsrelaterande tänkande störs av eller  är ofta satt ur 

spel vid förändrade medvetandetillstånd.  

- grandiositetsfel, dvs. terapeuter och utredare tror sig veta bättre än andra 

- grupptänkande av destruktiv art, t ex strävan efter enighet på bekostnad av kritiskt och sakligt 

tänkande 

- kontrollpsykos, t ex psykoanalytikerns kontroll av tänkandet hos medlemmarna i 

handledningsgrupperna 

- kritikhanteringsfel, t ex tål inte psykoanalytikern sådant som hon  uppfattar/tolkar som kritik av 

henne själv och verkar ha svag förmåga att konstruktivt ta till sig kritik 

- kritiskt tänkande motarbetas 

- källkritiska misstag, dvs. påståenden godtas utan kritisk prövning 

- ljugande av förhörsledare inför domstol. Ljugande utgör ett tankefel i relation till målet att nå fram 

till sanningen.  

- lojalitetsfel, dvs. att okritiskt och osjälvständigt ansluta till ledarens tänkande 

- perspektivtotalisering, dvs.psykoanalytikern dikterar själv det psykologiska perspektivet om att 

Quick återgestaltar i sina mord de övergrepp (motsagda av syskonen) som han skall ha utsatts för i 
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sin barndom. Perspektivet förutsätter här utan erforderlig saklig grund både övergrepp i barndomen 

och att han begått mord samt att det i så fall skulle röra sig om återgestaltning. De påstådda 

mordoffren är av olika slag och har föga gemensamt. Andra perspektiv tillåts inte.  

- relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter skapas interaktivt och anförs 

- reliabilitetsbrister hos uppgifter ignoreras, t ex att uppgifter ändras och motsägs inom och mellan 

förhören 

- rollsammanblandningar sker – sådana roller som utredare, terapeut och privat vän bör hållas isär. 

- sammanblandning av terapi och polisförhör bl.a. så att Quick förses med inlärning i terapi som 

sedan kan användas i förhör 

- sanningsillusionen, dvs. vår benägenhet att tro att felaktiga uppgifter/lögner är sanna figurerar; 

tron på vad t ex psykoanalytikern Norell och påstådde seriemördaren Quick säger är så stark att t o m 

den sakkunnige minnesforskaren dras med utan att ha saklig grund. 

- sektfel, dvs. både grupperna kring psykoanalytikern Norell och den grupp på Säters sjukhus som 

Norell styr via handledning och terapier utgör sekter med storhetsidéer och blockering av kritisk 

information och kritisk prövning inifrån och utifrån (jfr pluralism i akademiska kulturer).  

- självkritik saknas hos terapeuter och utredare 

- speciellt psykologiskt fungerande förekommer hos Quick med t ex ångestanfall och felaktiga 

sakuppgifter när han skall redogöra för sina mord; den senare utvecklingen pekar på att detta var ett 

tankefel.  

- säkerställandefel vad gäller sådant som skall ha hänt under Quicks uppväxt i hans familj 

- teorifixering, dvs. fixering vid psykoanalytikern Norells teori som saknar vetenskapligt stöd 

- tolkningsfel, dvs. det förekommer en hel del drömtolkning och som terapeuterna tror på. Även 

anses godtyckliga tolkningar av beteenden  hos Quick som evidens av t.ex. förhörsledaren. 

Auktoriteten Norells tolkningar anses sanna. 

- undanhållande av uppgifter vid processer i domstolarna  

- underordnande av eget tänkande hos Norells lärjungar och även i Säter-gruppen 

- återgestaltningshypotesen gällande att Quick uppvisar sådant han utsattes för i sin barndom, när 

han mördar, hävdas utan saklig grund som sann  

- övertro på en viss terapi 

- övertygelsefixering, även i möte med motsägande fakta och evidens. 
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