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Sammanfattning.  I ett fall med strid om vårdnad, boende och umgänge blir fadern av 
modern osakligt anklagad och misstänkt för att ha begått sexuella övergrepp på sina två barn i 
förskoleåldern. Socialtjänstens osakliga och partiska utredare ”sätter sig i knät” på modern 
och visar upp en omfattande okunnighet i både utredningsmetodik och vad gäller 
förskolebarns normala sexuella utveckling vad gäller förekommande beteenden med sexuell 
inriktning. I granskningen påvisas bland annat ett stort antal alternativa tolkningshypoteser 
och  förekomst av ett stort antal tankefel, bl.a. ignorerande av barnens uppfattningar och 
könsdiskriminerande utredande. 
 
Bakgrund 
Advokat AA har 2011-01-12 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska en 
utredning rörande vårdnad, boende och umgänge för barnen Jan Andersson 
(7 år) och Åsa Andersson (5 år). Det har även önskats att jag särskilt uppmärksammar de 
uppgifter i det totala, mig tillställda materialet som påstås tyda på sexuella övergrepp eller 
som är medtagna, som det verkar, som någon form av argumentation i den riktningen.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med i målet berörda personer.  
Granskningen är inriktad på utredningsmetodik, saklighet, källkritik och avser inte 
ställningstagande till tvistefrågor om vårdnad, boende och umgänge (vilket skulle kräva 
en utredning om detta från min sida). Det kanske bör för att undvika missförstånd nämnas att  
jag under åren anlitats av ungefär lika många kvinnliga som manliga parter i vårdnads-, 
boende- och umgängesutredningar med någon liten övervikt för kvinnliga parter. Mitt fokus 
har hela tiden varit utredningsmetodiken (inkl. saklighet, källkritik), inte ställningstagande 
i tvisten om vårdnad etc.  
 
Detta sakkunnigyttrande är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang enligt 
uppdragsgivarens bestämmande. 
 
Material 
Jag har disponerat följande material. 
- Utredning om vårdnad, boende och umgänge 2010-11-26, 28 sidor. (granskat dokument) 
- Anmälan BBIC 2010-01-21, Utredningsplan BBIC 2010-01-22 och Genomförandeplan    
         BBIC 2010-02-16 för båda barnen 
- Barnavårdsutredningar enligt BBIC för båda barnen 2020-06-24 
- Skrivelse från Utreda kommun med bilagor 2010-12-06 
- Synpunkter från fadern Per Andersson på färdigställd utredning med bilagor 2010-12-05 
- Skrivelse från fadern Per Andersson till utredningsgruppen 2010-06-14 
- Uppgifter från dr Q 2010-03-18 
- Referentuppgifter från dr Q 2010-09-30 
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- Utlåtanden om båda barnen från Utreda landsting, BUP  2010-11-10 
- Observation i förskolemiljö av barnet Åsa Andersson, BUP 2010-10-08 
- Uppgifter från förskolan ang. barnet Åsa Andersson 2010-06-22 
- Polisanmälan om förtal från fadern Per Andersson 2010-03-06 
- Polisanmälan om falsk angivelse från fadern Per Andersson, 2010-05-06 
- Polisanmälan om förtal från idrottsfunktionär FF 2010-06-21 
- Aktualisering 2010-0127 
- Anmälan från BVC 2010-01-22 
- Kort historik från fadern Per Andersson 2010-04-19 
- Underrättelse om beslut från Åklagarkammaren 2010-03-02 
- Underrättelse om beslut från Åklagarkammaren 2010-03-03 
- Underrättelse om beslut från Åklagarkammaren 2010-06-28 
- Beslut i överprövningsärende från Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum, Göteborg 
           2010-08-05 
- Beslut i överprövningsärende från Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum, Stockholm 
           2010-08-17 
- Protokoll Utreda stads tingsrätt 2010-03-24 
- Protokoll Utreda stads tingsrätt 2010-05-31 
- Anmälan om brott mot underårig från socialtjänsten 2010-01-22 
- Email från fadern Per Andersson till ZZ 2010-08-12, svar 2010-08-11 och replik 
           från Per Andersson 2010-08-13 
- Snabbyttrande 2010-05-26 
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Jag har med utgångspunkt från saklighetskrav vid kritisk-vetenskaplig metodik granskat 
utredningen om vårdnad, boende och umgänge och redovisar resultatet av granskningen i 
form av ett antal anmärkningar rörande utredningsmetodiken och sakligheten. Med 
grundläggande saklighetskrav avses sådant som logiskt sammanhang, öppen redovisning, 
precisering, rimligt säkerställande av uppgifter, hållbara tankegångar (frånvaro av tankefel) 
m.m. Jag har även genomläst övrigt dokumentmaterial och söker på grundval av det totala 
materialets innehåll och befintlig forskning påtala åtminstone några ytterligare frågor och 
metodproblem vad gäller frågan om sexuella övergrepp.  
 
Anmärkningar  
I. Rörande utredningsmetodiken 
 
1. Frågeställningar saknas 
Området för utredningen anges, men logiskt styrande frågeställningar i form av frågor 
och/eller hypoteser saknas. Utredningstexten antar därmed formen av ett logiskt icke styrt 
klippkollage av uppgifter.  
 
2. Urvalsprinciper anges inte 
Principer för urval (inval respektive bortval) av material att presentera i utredningens text 
redovisas inte öppet. Det kan verka som  en bakomliggande urvalsprincip är att i texten 
framföra mycket eller maximalt med negativa uppgifter som kan kopplas till fadern.  
 
3. Ovanligt mycket uppgifter som antyds ha sexuell innebörd 
Den granskade vårdnadsutredningen innehåller ovanligt mycket uppgifter som okritiskt 
antyds ha sexuell innebörd (om de faktiskt har det är en annan fråga) och som används 
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som argumentation nästan enbart mot ena parten i tvisten. Dessa uppgifter presenteras på en 
icke-saklig nivå (skräpnivå) och presenteras trots att polis, åklagare och senare överåklagare 
snabbt avskrivit ärendet och konstaterat att ”ytterligare utredning inte kunde antas förändra 
bevisläget på ett avgörande sätt”, vilket antyder hur dessa ställer sig till uppgifterna. Jag kan 
inte påminna mig tidigare ha sett en vårdnads-, boende- eller umgängesutredning med så 
mycket antytt sexuella uppgifter. Dessutom är utredningen en av de två mest förföljande 
gentemot ena parten som jag läst (i det andra fallet förföljdes den kvinnliga parten) under 
årens lopp.  
 
4. Datering av uppgifter 
Många uppgifter saknar datering eller är vagt daterade (t.ex. kan månad anges men inte 
datum). Detta gäller i synnerhet de omfattande uppgifterna från föräldrarna. Exempelvis står 
”Pers uppgifter” respektive ”Veras uppgifter” på flera ställen, men utan dateringar. Datum 
för samtal med referenter anges, men dateringar av godkännanden saknas (tidsskillnaden kan 
ibland vara mycket stor mellan samtal och godkännande av referat). Det är generellt sett 
mycket viktigt vid utredningsarbete att tidpunkter, tidsperioder och tidsrelationer mellan 
händelser klarläggs. Som lätt inses kan det ha betydelse för tolkningen av ett förlopp huruvida 
det är händelse A eller händelse B som inträffar först eller sist. Den stora avsaknaden av  
exakta dateringar innebär givetvis en nackdel vid den granskning av utredningen som jag  
genomför.  
 
5. Uppgifter i konfliktklimat 
Det torde vara obestridligt att om en stark konflikt råder mellan två eller flera parter så  
påverkas den sakliga kvaliteten på uppgifter och argument som parterna anför. Exempelvis 
förekommer sådant som självgynnande överdrifter, självgynnande vagheter, självgynnande 
missuppfattningar, anförande av triviala omständigheter, anförande av fabuleringar och även  
lögner (dvs. medvetna förtiganden, medvetna förvrängningar eller medvetet falska 
påståenden). Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar med stark konflikt utgör 
exempel på uppgifter och resonemang med låg saklig kvalitet, då strävan ofta är att 
maximalt belasta motparten med negativa uppgifter och negativa bedömningar. I en liten 
andel av mer intensiva konfliktfall vad gäller vårdnad etc. dyker anklagelser om sexuella 
övergrepp upp nära i tid till konflikthändelser. Uppgifter som motsägs av motparten och som 
inte kan kontrolleras på något sätt kan misstänkas vara felaktiga och skall källkritiskt avvisas.   
 
6. Godkännande av uppgifter 
Det anges att föräldrar och referenter har godkänt sina uppgifter, men det framgår inte 
hur godkännandet genomförts (endast uppläsning eller har källorna fått skriftliga sammandrag 
att granska under flera dagars tid?). Det framgår inte heller några datum för godkännandena. 
Det framgår inte heller att alla godkännanden skulle ha skett FÖRE uppgifterna används av 
utredarna för att utarbeta avsnittet ”Bedömning” (sidorna 23-28).  
 
7. Systematisk replikering på uppgifter 
Att låta föräldrarna få möjlighet att ge replik/genmäle på alla uppgifter (systematisk 
replikering) som berör dem själva och barnen har vad framgår av texten inte tillämpats. 
Uppgifterna skall vara systematiskt replikerade eller åtminstone skall systematisk replikering 
ha erbjudits respektive berörd aktör FÖRE uppgifterna används i avsnittet ”Bedömning” och  
därmed även FÖRE de ges spridning. 
 
8. Samtalsminnen 
Det finns i materialet på några ställen längre citat av vad personer skall ha sagt (se t.ex.  
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två citat av Jan på mitten av sidan 5, vilka innehåller 16 respektive 12 ord).  
Utifrån forskning kring samtalsminnen och stora mängder experiment som genomförts  
på utredningskurser jag ansvarat för så kan med säkerhet sägas att citat av storleksordningen 
5 ord och uppåt är i regel inte helt korrekta och ibland/ofta direkt felaktiga i sin betydelse. Ett 
praktiskt exempel är att när domare läser upp vittneseden så indelas den 20 ord (plus namn) 
långa vittneseden i oftast 6 delar som vittnet får återge del för del. Det är då dessutom frågan 
om omedelbar återgivning vilket det inte är i utredningssammanhang, där människor timmar, 
dagar, veckor, månader eller till och med åratal efteråt citerar vad någon skall ha sagt. Vid 
experiment med vittneseden på i runda tal 300 universitetsstuderande under en följd av år, så 
har endast en enda rapporterat sig ha helt korrekt skrivit ner den omedelbart efter en 
uppläsning av eden i sin helhet. Det intryck av exakthet som skapas genom att i 
utredningstexter införa längre citat är enligt forskning falskt. I ett konfliktklimat kan det lätt 
bli så att anförda citat bygger på förhandsuppfattningar, missuppfattningar, omtolkningar, 
bortfall av avgörande upplysningar, självgynnande erinringar, fabuleringar och direkta lögner 
rörande vad som sagts.  
 
9. Hörsägen 
På sid 5. står 
”Genom en gemensam bekant till Vera och Per har Vera fått vetskap om att Per utsatt sin 
före detta sambo för…” 
Här saknas namngiven källa och det rör sig om en uppgift som passerat ett okänt antal 
personer. Enkla experiment visar gång på gång (kanske har jag regisserat något hundratal) 
att sådana uppgifter inte är tillförlitliga, då de bl.a. förändras vid överföringarna. Sådana 
uppgifter brukar ofta betecknas som skvaller eller rykten. I detta fall påvisar införandet  
av skvallret grav omdömesbrist hos utredarna.  
 
Även många av de anförda citaten rörande vad barnen skall ha uttalat kommer inte direkt från 
barnen utan från främst modern eller annan person, dvs. det är frågan om hörsägen och 
utredningstexten innebär tredje (eller mer) utsagegenerationen. Samtidigt är det påtagligt att 
utredarna undvikit att söka kontrollera uppgifter med de påstådda primära källorna, dvs. 
barnen.  
 
10. Utredande samtal med barnen saknas 
Enligt FN:s barnkonvention, artikel 12, har barn rätt att komma till tals. På sid. 9 nämner 
utredarna att de inte haft enskilda samtal med barnen och nöjt sig med referenter som kan 
beskriva barnens situation. Som jämförelse kan nämnas att utredningen har en omfattande text 
på 28 sidor med mängder av uppgifter (eller prat) från vuxna, i synnerhet föräldrarna. Att 
barnen förnekats egna enskilda samtal med utredarna är inte godtagbart ur ett barnperspektiv 
och utifrån artikel 12 i FN:s barnkonvention. Det är inte heller så enkelt som att det finns  
intervjuade referenter som skulle ha full inblick i barnens medvetande kring 
familjesituationen och kring de påstådda anförda beteendena hos barnen. Barnen borde fått 
minst tre enskilda samtal vardera. De är huvudpersoner och bör prioriteras utrymmesmässigt i 
texten. Barnsamtalen skulle ha spelats in för att kunna se exakt vilka frågor som ställdes och 
exakt hur de besvarades och för bedömning av om utredaren utövat påverkan genom 
frågeurval och frågeteknik. En misstanke som inställer sig utifrån utredningens innehåll är att 
barnens eventuella kommentarer undanhållits för att inte kunna ge stöd åt fadern eller kunna 
rikta kritik mot modern. Utredarna söker uppenbarligen maximera antal fel och brister hos 
fadern och positiva uppgifter skulle inte passa så väl in i den strävan utredarna uppvisar att 
framställa fadern som sexualförbrytare.  
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11. Moderns spridande av uppgifter 
Det hävdas åtminstone från fadern (t.ex. sid. 10) att modern utsätter honom för frekventa 
kränkningar genom att tala illa om honom och sprida rykten. Om detta är sant så är det 
naturligtvis utomordentligt allvarligt inte bara för fadern utan även för barnen, som då dras in 
i ryktesspridning och skvaller och omgivningen kan komma att agera gentemot barnen utifrån 
kringflytande prat. Även samarbetet mellan modern och fadern kring barnen undergrävs, 
vilket kan drabba barnen svårt. Av utredningens text att döma har utredarna undvikit att ta 
i denna allvarliga fråga genom att ta in mer exakta uppgifter från fadern och konfrontera 
modern med uppgifterna och ev. kontakta vittnen. I bedömningsavsnittet ignoreras dessa 
utomordentligt allvarliga uppgifter om moderns ryktesspridning, vilken som  jag påtalat 
drabbar även barnen. Men det framhålls förhållandevis mindre fenomen kring fadern, som 
hävdas innebära brister i dennes samarbetsförmåga. Jag finner utredarnas partiskhet i 
samarbetsfrågan mycket anmärkningsvärd. Hur kan det undgå utredarna att barnen drabbas 
av moderns agerande? I materialet finns bl.a. en polisanmälan, rörande moderns förtal av 
fadern, från en funktionär i en idrottsklubb som kontaktats av modern.  
 
12. Kritik och känslouttryckande tillhör yttrandefriheten i Sverige 
På sid. 15 uppger två förskolelärare enligt referat följande: 
”Per har vid flera tillfällen blivit rejält arg och otrevlig  
mot personalen. Vid ett tillfälle utlöstes hans ilska av att han  
ansåg att pojkarnas toalett luktade illa.” 
Fadern har en grundlagsfäst rätt att uttala sina åsikter och känslor och här kan det dessutom 
verka som han driver sonens intresse av en anständig toalett, dvs. en positiv omsorg om 
honom. När offentliga organisationer fungerar illa måste de självfallet 
tåla kritik och skärpa sig i stället för att ofta beklaga sig med  personargument.  
Vi ser här än en gång uppvisning av socialtjänstens känslorädsla och antidemokratiska  
tendenser i frågor om grundlagsskyddad yttrandefrihet och kritiskt tänkande, vilka tillhör 
fundamenten i den svenska demokratin.   
 
Ett annat exempel på intresset för faderns känslouttryckande finns på sid. 19. 
”Det har även hänt att Per blivit mycket upprörd. Exempelvis så blev han mycket frustrerad 
när han berättade om att Vera spridit ut osanna anklagelser om honom.” 
Det kan verka som fadern har rätt god anledning att bli ”mycket upprörd” och exemplet visar 
om det är sant att moderns utspridande av osanna anklagelser kan skada fadern och därmed 
barnen. Modern förtalar fadern och fadern blir som reaktion upprörd – vilket är värst?  
Förtal eller upprördhet? Modern hålls dock om ryggen av de partiska utredarna.  
 
13. Källredovisning 
Om uppgifter skall kunna tilldelas något som helst sakligt värde så måste 
de källredovisas, vilket möjliggör kontroll mot källorna (namngivna personer eller preciserat 
angivna dokument etc.). Exempelvis på sid. 15 står den namnlösa källan ”Personalen”  
på flera ställen, t.ex. ”Personalen uppfattade Per som…”. Denna källa förekommer även på 
andra ställen i texterna. På t.ex. sid. 16 förekommer den namnlösa, vaga källan ”Skolan”, 
som verkar ha uttalat att den ”upplevde en oro för Jan”. Oro är en subjektiv omständighet 
hos någon/några på skolan och är inte relevant då skolans känsloliv inte är föremål för 
utredning. Däremot hade det varit på sin plats att skolan med fullständigt namn angett 
vilka personer som iakttagit alla de beteenden på sid. 16, som Jan påstås ha uppvisat. 
Det står t.ex. ”Vid ett tillfälle…”, ”Personalen uppger…”, ”De har informerat…”, ”Per 
uppfattades…”. Det råder en komplett brist på namngivna, kontrollerbara källor till  
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skolans påståenden i andra stycket på sid. 16. Här kan finnas hur mycket hörsägen, minnesfel, 
missuppfattningar, falska tillägg etc. som helst. Jan kan till och med ha sammanblandats 
med någon eller några andra barns beteenden. Namnlösa källor figurerar i fler texter i 
utredningen. 
 
Ur källkritisk synpunkt skall givetvis alla uppgifter utan namngiven, kontrollerbar källa 
förkastas. Uppgifter om tidpunkter och platser för händelser bör också finnas. Ett av de 
objektivt belagda exemplen på felaktiga uppgifter från en förskola är det fall (granskat i en 
uppsats jag handledde) där föreståndaren anmälde till socialtjänsten att en 6-årig pojke hade 
blåmärken över hela kroppen. Två socialsekreterare gjorde direkt ett hembesök och bad  
barnet klä av sig, men fann inga blåmärken….??? Det verkar enligt min erfarenhet av 
utredningsmaterial inte finnas någon gräns för hur felaktiga uppgifter som kan uppstå i 
personalgrupper, den s.k. källan ”personal/en”. Det skulle inte vara ägnat att förvåna om det 
vid närmare efterforskning saknas källa till en del uppgifter som anförs från skolan – det är 
sådant som ibland inträffat när polisen tagit över  och sökt få fram exakta uppgifter och 
namngivna källor.  
 
Ett annat källredovisningsproblem är de referentsamtal där två referenter deltagit. Vem av 
dem har sagt vad? Har båda godkänt referatet?  Dessutom påverkar referenter varandra när de 
intervjuas samtidigt.  
 
14. Partiskhet i materialinhämtande, könsdiskriminering  
I  utredningen redovisas relativt omfattande material från kontaktpersoner som referentsamtal. 
Det gäller kontaktpersonerna Lars Berg (2 sidor text), Lena Strand (2 sidor text) och  
Pia Sjö (nästan 1,5 sidor text) – totalt 5,5 sidor text rörande barnens umgänge med fadern. 
Moderns umgänge med barnen har inte studerats på motsvarande sätt. Genom detta sätt att ta 
fram material kommer många fler uppgifter att belasta fadern och modern blir inte närmare 
synad på sätt som sker för faderns umgänge med barnen. Detta innebär en grov partiskhet som 
inte kan godtas. Som lätt inses är det frågan om ovedersäglig könsdiskriminering. Det kan 
nämnas att om en forskare vid vetenskaplig publicering skulle gå fram med ett antagande att 
fäder behöver granskas mycket noggrannare än mödrar i vårdnads-, boende- och 
umgängestvister, så skulle en sådan artikel tveklöst refuseras enligt sedan många år gällande 
publiceringsmanual inom psykologi m.fl. vetenskaper. Könsdiskriminering är inte tillåten i 
forskningspublikationer, men här ser vi ett omdömeslöst och skamlöst exempel inom 
socialtjänstens utredande – dessvärre inte det enda jag sett. 
 
15. Symtomutredningar behövs 
Om det i en utredning förekommer symtom av betydelse, så skall inte dessa utredas genom 
vaga uppgifter och vagt prat som en del utredare tycks ägna sig åt. Grunden i en  
symtomutredning är en tidsaxel, där tidpunkter och tidsperioder av betydelse kring symtomet 
anges. Man söker ange starttidpunkten och omständigheterna kort före och vid starten samt 
hur symtomet sedan utvecklats. Bland annat eftersöks perioder och situationer där symtomet 
har förvärrats eller försvunnit. Vidare eftersöks faktorer hos en person eller i omgivningen 
som verkar påverka symtomet. Det måste starkt understrykas att symtomutredningar inte görs 
genom att en utredare (för att inte tala om part) utan vidare påstår eller är övertygade om vad 
ett symtom beror på och även underlåter att formulera och undersöka alternativa hypoteser. I 
detta granskade fall, så anförs symtom, men inga symtomutredningar i förhållande till miljöer 
och situationer görs.  
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16. Symtom-”bevisning” håller inte 
Det har ofta påtalats i internationell facklitteratur att påstådd bevisning vid misstanke om 
sexuella övergrepp med hänvisning till symtom inte är giltig. Detta sammanhänger med 
verklighetens komplexa natur och det obestridliga faktum att symtom i regel kan 
uppkomma/förorsakas på flera sätt. Det är dessutom ofta så att det figurerar orsaker eller 
tänkbara orsaker till symtom som är mycket vanligare än sexuella övergrepp som orsak.  
I detta fall hävdar modern följande: 
”Nu är hon övertygad om att han utsatts för övergrepp eftersom Jans problem med magen 
försvunnit sedan han slutade bo hos pappa.”  
Som lätt bör inses är det en del andra faktorer än att fadern skulle ha slutat med påstådda 
sexuella övergrepp på sin son som kan ha förändrats. Exempelvis: mathållning, relationen 
mellan föräldrarna (t.ex. den psykologiska spänningen eller närheten till denna), moderns 
egna förväntningar eller oro om symtom, faktorer i skolan eller spontant upphörande av 
magbesvären. Någon symtomutredning med faktorer utanför den snävt medicinska sfären har 
inte gjorts. 
 
Samma invändningar kan göras beträffande övriga anförda tecken/symtom i 
utredningsmaterialet oavsett om det gäller påstådda kroppsliga/medicinska symtom, påstådda, 
uppvisade beteenden eller påstådda uttalanden från barnen. Beteenden och uttalanden kan 
t.ex. uppkomma på grund av uttalade suggestioner och förväntningar och förstärkande 
konsekvenser (t.ex. tilldelning av uppmärksamhet) i den sociala omgivningen. Detta framstår 
som närmare tillhands liggande förklaringar än att anföra det mer sällsynta fenomenet 
sexuella övergrepp från just fadern (ett tankefel som i facklitteratur kallas ”omvänt 
basfrekvensfel”). Vill man ha ännu mer sällsynta förklaringar så kan föreslås t.ex. att det är 
frågan om ett ”Munchhausen syndrome by proxy”. Ett sådant sällsynt fenomen förekommer 
övervägande hos mödrar och innebär att de själva skapar, anför och söker hjälp för symtom 
hos sitt barn. Mödrarna skadar alltså sina egna barn. Ett exempel på uppgift i den riktningen 
lämnas av fadern på sid. 3 i utredningen. 
”Däremot så visade Åsa ett avvikande beteende under ett umgängestillfälle i augusti när hon 
drog av sig trosorna och försökte gnida underlivet mot Pers knä. Åsa sade mamma säger att 
jag ska göra så här. Det skedde i närvaro av socialtjänstens kontaktperson. Sådant hände 
aldrig innan barnen började bo på heltid hemma hos Vera.”   
Kontaktpersonen har inte bekräftat detta, men det är frågan om episodminne och sådana faller 
i mycket stor utsträckning bort och det är även så att vi uppmärksamhetsmässigt kan missa 
sådant som händer mitt framför oss. Det underlättar förstås att missa händelsen om man har 
en övertygelse att något sådant inte kan hända från en liten flicka. Det står dock helt klart att 
uppgiften inte är mindre tillförlitlig än en stor mängd uppgifter om beteenden och uttalanden 
från barnen som modern påstår har inträffat. Precis som dessa är den dock en källkritiskt 
angriplig partsuppgift i en konflikt. Och det är fullt möjligt att flickan bortförklarar sitt av 
fadern uppfattade beteende med att hänvisa till modern och fullt möjligt att hon gör tvärtom 
när hon är hos modern, dvs. felaktigt och påhittat hänvisar till fadern. Mängder av uppgifter i 
materialet måste källkritiskt sett förkastas då de misstänks vara felaktiga. De behöver inte alls 
bevisas vara felaktiga för att förkastas (en av de grundläggande principerna vid källkritik).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras, utan att ens beröra vagt anförda, påstått sexuella 
beteenden hos barnen, att den granskade vårdnads-, boende- och umgängesutredningen 
inte är sakligt godtagbar. Den saknar angivna frågeställningar, arbetar med  uppgifter som inte 
är rimligt säkerställda (systematisk replikering saknas), i många fall inte ens godtagbart 
källredovisade, undviker barnens perspektiv, och är grovt partisk och könsdiskriminerande.  
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Utredningen undviker att påtala möjliga alternativa förklaringar till beteenden som osakligt 
anförs som tecken på att sexuella övergrepp skett från just fadern.  
 
Anmärkningar 
II. Rörande påstådda sexuella beteenden hos barnen och påståenden kring detta tema 
I detta andra huvudavsnitt av granskningen går jag närmare in på några frågor kring det 
högfrekventa sexuella temat i utredningen, vilket av utredarna missbrukas till att osakligt och 
könsdiskriminerande angripa fadern. 
 
17. Vetenskapligt stöd? 
Det saknas i utredningens text helt hänvisningar till vetenskapligt stöd för antydningar och 
uttalanden rörande barnens påstått sexuella beteenden. Utredarna saknar av texterna att döma 
kunskap om barns normala sexuella utveckling och om sexuella beteenden inom 
normalvariationen för barn. Utredarna har såvitt framgår ingen kvalificerad vetenskaplig 
utbildning (t.ex. minimum genomgången forskarutbildning/fil.dr-examen) och verkar inte 
heller ha utfört någon elementär research kring barns normala sexualitet före de skriver 
utredningstext i ämnet. Att socionomer i regel har mycket ringa utbildning i psykologi är 
dessvärre ett faktum och frågan är väl om dessa utredare fått någon utbildning ö. h. t. rörande 
barns normala sexualitet – i så fall verkar glömska ha tillkommit.  
Utredningen innehåller kompetensöverskridande från utredarnas sida.  
 
18. Normala sexuella beteenden hos barn och förnekande av barnsexualitet 
Barn har en sexualitet och genomgår en sexuell utveckling, vilket framgår av de 
undersökningar och den facklitteratur som finns i ämnet. Detta är dock inte en uppfattning 
som delas av alla ute på fältet. Karlsson (1998) konstaterar efter intervjuer med 10 st  
förskolepersonal: 
”En vanlig åsikt har varit att små barn inte har någon sexualitet. Många har blivit förvånade 
när det fått veta att sexualiteten är medfödd och kan visa sig redan i tidig ålder.”  
 
Författaren påtalar också att  
”Diskussioner om barns normala sexualitet skulle troligen minska ångesten inför barns 
sexuella yttringar, det skulle även minska riskerna för att barns normala sexualitet skulle ses 
som ett symptom på sexuella övergrepp.”  
 
Ljessnoj (1996) konstaterar efter att ha intervjuat 15 daghemspersonal spridda över en större 
svensk stad bland annat följande: 
”Vad min undersökning visat är att det är personliga uppfattningar och inställning till sex 
som är det avgörande i fråga om vad som bedöms som normal/onormalt. Detta är något som 
bör beaktas i fall utav anmälan av misstänkta sexuella övergrepp.”  
 
Psykoanalysens upphovsman Freud hävdade att barn hade sexualitet. Bland 
barnpsykoanalytiker har sedan länge utifrån kliniska fall hävdats förekomst av sexuella 
impulser hos barn och detta har starkt bidragit till att lyfta fram frågan om barns normala 
sexualitet.  
 
På nätet hos Livanda Internetkliniken (www.livanda.se)  svarar leg. psykolog och leg. 
psykoterapeut Gunborg Palme på en förälders fråga om barns sexuella lekar. 
 
 
 

http://www.livanda.se/
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”Fråga: Är det normalt och acceptabelt att småungar leker sexuella lekar? 
Jag har två döttrar, fem och två år gamla. Min femåring har flera gånger slickat min tvååring 
mellan benen. Jag har frågat henne om någon annan gjort så, och hon säger nej. Första 
gången hon gjorde det var i badet, hon sa att de lekte katt och hon hade sett en katt göra så 
på TV.  Jag är bekymrad och vet inte hur jag skall hantera detta, eller vem jag skall tala med. 
 
Svar: Det är naturligt för barn att utforska världen på alla sätt inklusive könsorganen. Det är 
egentligen inte onaturligt det din 5-åring gör. Husdjuren nosar ju varandra i rumpan hela 
tiden. Men i vår kultur är hennes beteende inte accepterat. Därför behöver du sätta gränser 
för henne. Säg till henne att hon inte får göra så med lillasyster.” (svaret fortsätter enligt den 
sist uttalade principen) 
 
Observera att detta rådgivningsexempel tyder på att observationsinlärning (imitation) från TV 
kan ske och att barn även kan ta efter djur (det finns för övrigt en historia om vad som hände i 
en förskola som gjort studiebesök hos aporna på Skansen). Det är värt att notera att barnet kan 
förklara hur det kommit på idén och att inga misstankar eller anklagelser om sexuella 
övergrepp riktas mot den andra föräldern (förälderns kön framgår inte). I den här granskade 
utredningen finns ett närliggande exempel. Det påstås (utan namngiven källa, tidpunkt, plats 
eller sammanhang) att Jan ”lade sig på en flicka och luktade henne i stjärten och sa att han 
tyckte att det luktade gott”. Det framgår inte att personalen sökt förändra beteendet. I brist på 
uppgiven källa kan förstås uppgiften ha uppkommit på annat sätt, t.ex. genom prat mellan 
personal, än att det påstådda beteendet faktiskt inträffat, eller kan det ha varit ett annorlunda 
beteende än vad som antyds. Självklart skall uppgiften källkritiskt sett förkastas.  
 
De få empiriska studier som genomförts och klinisk rapportering har visat att den normala 
barnsexualiteten tar sig många och varierande uttryck (Falk & Ranta, 1995; Friedrich et 
al, 1991; Goldman & Goldman, 1982; Langfeldt, 1987; Larsson et al, 1993; Larsson 2000; 
Martinson, 1994; Palmqvist & Robach, 1993; Rutter, 1971). Studierna pekar på att den är 
mer omfattande än vad vi vuxna ofta är medvetna om, förmodligen delvis beroende på vår 
glömska och delvis därför att barn gärna hemlighåller sexuella beteenden för vuxna i 
enlighet med vår kulturs krav. Exempelvis anger Finkelhor (1980) i en stor studie av 
sexuella beteenden mellan syskon att endast 12 procent sade sig ha talat med någon om 
detta. En del av barnsexualiteten kommer dock under vuxnas insyn. En del av 
barnsexualiteten manifesteras i relationen mellan barn och vuxna i form av 
nyfikenhetsberöringar, busberöringar etc., t.ex. kan ett barn få för sig att dra i pappas 
snopp eller pilla på mammas bröst (Rosenfeld et al, 1986). Enligt Rosenfelds studie 
skedde de flesta sexuella beröringarna mellan mor och barn. I en studie över 
daghemsbarns sexuella beteenden som jag handledde (Palmqvist & Robach, 1993) 
framkom till exempel utifrån 22 bedömare (rutinerad daghemspersonal) att de uppskattade 
att frekvenserna för olika sexuella beteenden för 5-åriga pojkar och flickor låg på mellan 
10-20% (bedömarnas medianvärden)  av barnen för ett antal bedömda sexuella beteenden: 
onani, samlagsrörelser, sexuella lekar, visa sitt kön för andra. Pratsexualiteten bedömdes 
ligga på 50% för båda könen. Personalens bedömningar varierade dock mycket. Barn  
yngre än så fick lägre siffror. En mycket omfattande förteckning över barns beteenden 
finns i en stor undersökning av Friedrich et al (1991), där mödrar användes som 
källor/iakttagare.   
 
Ett annat sätt att studera barnsexualitet är att be vuxna redogöra för sina minnen, vilket 
gjorts i en annan, av mig handledd studie (Falk & Ranta, 1995) (de svarande var 242 
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socionomstuderande, varav 206 kvinnor), som inriktades på perioden upp till och med 10 
års ålder. Onani rapporterades av 42 procent (102 st). Andra exempel utgör följande: 
 
- sexuellt undersökande lekar 61,5%  
- försök att ha samlag 4,9% (12 st) 
- visa upp sitt kön för andra 11,5% (28 st) 
- visat sexuellt beteende för förälder 11,5% (28 st) 
- petting 16% (39 st) 
- lekte sexuella rollspel 10% (25 st) 
- onani ihop med andra 6% (15 st) 
- förälskelse/åtrå/lust till vuxen 3% (7 st) 
- läsning av porrtidningar 2% (5 st, varav 3 kvinnnor) 
- sexuella fantasier 55% (133 st) 
- samlagsfantasier avseende förälder av motsatt kön 6,6% (16 st) 
  
Eftersom just möjligheten av sexuella fantasier hos barn ofta förnekas av vuxna, bland 
annat i anmälningar, utredningar och rättsprocesser, så är den höga rapporterade 
frekvensen av sådana (genom glömskan kan den vara i underkant) intressant. Det förekom 
rapportering ner till 4-5 års ålder.  Det kan nämnas att Gardner (1969) fann från omkring 
åtta års ålder och uppåt att "sexual fantasies might take any form known to adults". Singer 
(1981) redovisar frekvent förekomst av dagdröm och fantasier hos barn, tonåringar och 
vuxna och pekar på att många fantasier är av sexuell natur, speciellt i yngre åldrar.  Det 
har även konstaterats (t ex Cohn,1988; Everson & Boat, 1989) att normalbarn (utan 
misstankar om sexuella övergrepp) i betydande grad kan placera anatomiska dockor i 
sexuella positioner och särskilt när ingen vuxen är närvarande, vilket ger belägg för 
sexuellt tänkande hos små barn.  
 
19. Kroppsliga och medicinska tecken 
Det anförs i texterna utlåtanden av överläkare Q om Jans buksmärtor och förstoppning. Dr 
Q säger sig inte ha sett tecken på skador som kan tyda på övergrepp.  
Någon medicinsk grundorsak har inte hittats. Någon symtomutredning där 
levnadsomständigheter och livshändelser m.m. längs en tidsaxel övervägs har inte utförts 
(finns inte i det material jag disponerat i vart fall). Att Jans besvär släppt efter föräldrarnas 
separation kan ha ett flertal grunder. Förändrad familjedynamik kan vara en av dem 
(familjeterapeuten Minuchin nämner i sin bok ”Psychosomatic families” bl.a. 
förstoppning i samband med vissa familjemönster). Spänningsnivån mellan föräldrarna 
behöver inte vara lika påtaglig längre -eller andra psykologiska förklaringar kan vara 
möjliga. Enligt Minuchins teori kan således förstoppning vara ett problem i 
familjesystemet snarare än hos ett barn. Dr Q har nog inte sett det som sitt bord eller 
kompetensområde att utreda familjedynamikens förändringar över tid kring pojken Jan.  
 
Enligt modern enbart nämns även följande kroppsliga fenomen. 
”När Åsa kom hem efter vistelse hos Per uppmärksammade Vera att Åsa var svullen i 
underlivet. Hon hade illa luktande och lite blodiga flytningar i trosorna. Åsa hade ont i 
ändtarmen och sa ´ att det var bompen som gjorde illa mig´. ”(sid. 4)  
Lite längre ner i texten står ”röd och svullen i underlivet efter att ha varit tillsammans 
med Per under julhelgen”.  Modern anser sig ”övertygad” om att barnen utsatts för 
sexuella övergrepp (sid. 4) och det är väl tveksamt om hon varit mottaglig för 
informationer som pekat i någon annan riktning. Den som är övertygad vill inte gärna 
uppfatta eller ta till sig motevidens.  
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Denna uppgift låter utredarna stå i texten utan att kontakta någon överläkare i barnmedicin 
angående möjliga tolkningar av de anförda kroppsliga fenomenen. En nära tillhands 
liggande tolkningsmöjlighet är att barnen eller åtminstone Åsa ägnat sig åt mindre 
lämpliga lekar och att den av Åsa omtalade ”bompen” skulle kunna ha något med 
lekredskap eller något som använts som lekredskap att göra. En ytterligare möjlighet är att 
bompen är t.ex. en låtsasvarelse i barnets fantasivärld. Detta verkar dock inte vara något 
utredarna haft intresse av att undersöka. Alternativa tolkningshypoteser undviks.  
De medicinska tolkningsmöjligheterna kräver medverkan av barnmedicinsk expertis.  
 
20. Könsdiskriminerande utredningsmetodik och blindhet hos utredarna 
Utredarna fokuserar mycket kring beteenden från barnen som kan påstås ha någon sexuell 
innebörd. Trots att barnen efter separationen bott mest hos modern verkar utredarna ta för 
givet i någon slags könsdiskriminerade anda att just fadern har gett upphov till de beteenden 
som anförs. Om beteendena inte skall ses som helt naturliga och inom normalvariationen, så 
finns principiellt flera möjliga förklaringar som kan ha med en mors agerande att göra, t.ex. 
suggestioner, förväntningar, inlärning (t.ex. genom förstärkningar typ uppmärksamhet, 
belöningar, imitation m.m.), moderns påverkan av omgivning som i sin tur påverkar barnen 
genom t.ex. uttalanden, förväntningar eller bristande gränssättning eller direkta sexuella 
övergrepp m.m. Exempelvis kan en mor i konflikt i syfte att skapa evidens/”bevis” på olika 
sätt påverka sina barn till att uppvisa beteenden som kan påstås vara sexuella  eller på annat 
sätt användas som evidens. I ett annat fall på mitt skrivbord just nu har en mor gjort en 
videoinspelning av hur hennes lilla 4-åriga dotter suger på hennes 5-årige sons penis för att få 
evidens mot fadern i en vårdnadskonflikt. I ytterligare ett fall på mitt skrivbord just nu antyds 
modern vara orsak till sexuellt gränsöverskridande beteenden hos en 7-årig pojke. Genom att 
t.ex. inte gränssätta eller stoppa barns olämpliga lekar kan en mor medverka till att befästa 
beteenden (i första fallet även till barnpornografibrott).  
 
Om utredare bortser från möjligheten av en mors medverkan till uppkomst av fokuserade 
beteenden, så behöver inte någon information som pekar i den riktningen framkomma.  
Ett bakomliggande antagande eller en övertygelse hos utredare kan förstöra hela 
utredningsarbetet, t.ex. genom att alternativa tolkningshypoteser undviks, ledande frågor ställs 
och att en del frågor inte alls ställs och en del uppgifter inte eftersökas eller inte kritiskt 
prövas.  
 
21. Vad är ett sexuellt beteende? Vad är ”avvikande” sexuellt beteende?  
Utredarna, personal kring barnen och inte minst modern tänker egocentriskt (inte 
barncentrerat) och verkar inte uppmärksamma att ett beteende som utredarna m.fl. uppfattar 
som sexuellt, inte alls behöver ha sexuell innebörd eller vara förknippat med sexuella avsikter 
eller känslor hos ett barn. Den vuxne förmår inte alltid se den logiska och psykologiska 
skillnaden mellan barnets tänkande och känslor och sina egna i anslutning till det fokuserade 
beteendet. Alla vuxna iakttagare behöver inte heller vara ense om att ett beteende kan ges en 
sexuell tolkning. 
  
Ett av de anförda beteendena är att pojken visar stjärten och drar ner sina egna byxor. Detta 
kan och bör kanske ges andra tolkningar än sexuella, t.ex. att det är frågan om att 
busa/skämta, om en provokation, om att få andras uppmärksamhet, om att uttrycka något 
(t.ex. säga nej på det sättet). Om pojken drar ner någon annans byxor kan det finnas fler icke-
sexuella tolkningar, t.ex. en motreaktion på något den andre gjort mot honom, hämnd, 
dominansbeteende, göra bort den andre inför andra, mobba. Även andra i utredningsmaterialet 
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påstådda (dokumentationen är inte godtagbar) sexuella beteenden kan och bör kanske ges 
icke-sexuella tolkningar.  
 
Om utredare, personal och moder okritiskt tar sexuella tolkningar för givna, så får andra 
tolkningar svårt att framträda. Frågor, vilkas svar kan hota den etablerade övertygelsen, ställs 
inte och svar i annan riktning kanske inte noteras.  
 
Ett anmärkningsvärt uttryck i utredningsmaterialet är att de påstått sexuella beteendena (som 
påpekats kan de ha haft andra innebörder) dessutom skulle vara ”avvikande”. Detta är 
underligt då de anförda beteendena kan förekomma inom en normalvariation, men alla 
beteenden inom en normalvariation är inte lika vanliga. En del beteenden är ovanliga, men 
ingår ändå i normalvariationen. En del mer tydligt sexuella beteenden som onani, visa sitt kön 
och sexuella uttalanden (vilka betraktas som normalvariation i facklitteraturen) rapporteras 
inte alls i det här fallet. Detta fall är alltså inte särskilt anmärkningsvärt jämfört med i 
facklitteratur angivna beteenden inom barns normala sexuella utveckling. Med ”sexuella 
avvikelser” har man i facklitteratur och även dagligt tal ofta menat beteenden utanför de 
heterosexuella normerna. Man har inte brukat åsyfta allehanda beteenden på förskolenivå som 
några vuxna kan tycka är sexuella. Att kalla de här aktuella beteendena för avvikande 
framstår som en osaklig retorik. Några som helst referensgruppsdata (jämförelsedata) har inte 
heller redovisats – det har inte redovisats hur de andra barnen betett sig hemma och i 
förskolan och hur stor andel av den aktuella barnpopulationen som uppvisar beteendet. En 
misstanke är att de i utredningen aktuella barnen utsatts för mer observationsaktivitet från 
personal än andra barn i grupperna. Om man observerar oreflekterat med förutfattad mening 
så lär både det ena och det andra beteendet kunna plockas in i den subjektiva 
uppsamlingslådan för ”sexuella beteenden”. För de barn som inte noga synats finns lite eller 
inget i lådan. Det bör då även tilläggas att observation av barn kan resultera i 
observationseffekter, t.ex. att barnet uppvisar eller ökar ett eller annat beteende som det 
annars inte skulle ha uppvisat. Det är även så att observatörer, som ofta befinner sig i socialt 
samspel med de som observeras, genom suggestioner, förväntningar och inlärning kan  
påverka den de observerar och få en stark påverkan, en självuppfyllande profetia i förhållande 
till förväntan.  
 
22. Daghems-, förskole- och skolmiljö kan ge upphov till påstådda sexuella beteenden 
Det är ur beteendepsykologisk och socialpsykologisk synvinkel tämligen självklart att 
barn kan lära sig bl.a. påstått sexuella beteenden på daghem, förskolor och skolor. Detta 
bekräftas även av studier med daghems- och förskolepersonal som bedömare. Barn har 
naturliga beteenden och lär upp varandra.  
Exempelvis i ett fall på mitt skrivbord kan läsas en bedömning av två förskollärare angående 
två syskons beteenden i förskolan: 
”Ingen av barnen har visat det minsta sexualiserat beteende. De har inte pillat mera än andra 
barn på egna eller andras könsorgan och de har inte pratat anmärkningsvärt om det heller. 
När man bytte blöja på X kunde han pilla lite på sig, men det är inget konstigt. Just nu håller 
flickorna på Y:s avdelning på att ´föda barn´ och de går med sina nallar under tröjorna, men 
även det är högst normalt. ” 
I citatet syns ett normalvariations- och referensgruppstänkande, som det finns alltför lite av i 
det utredningsmaterial som jag här granskar. I detta material skulle de i citatet nämnda 
beteendena kunna ha ansetts utgöra exempel på avvikande, sexualiserat beteende, som 
misstänks ha uppkommit genom sexuella övergrepp från fadern. Observera hur restriktivt som 
begreppet ”sexualiserat beteende” används i jämförelseexemplet. Utredares världsbild, 
attityder och utvecklingspsykologiska kunskaper spelar stor roll för vad som påstås.  
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23. Barn kan få observationsinlärning (imitation, social modellering) från media 
I dagens samhälle existerar ett omfattande och ofta påträngande mediautbud även med 
sexuella anknytningar. Det är mycket som även små barn idag kan råka få se på TV eller 
videofilmer, tidningar etc. inom den sexuella sfären, vare sig det gäller skämt eller mer 
ordinär film eller pornografisk film. Det är nog inte så ovanligt att barn får tillfälle att 
iaktta samlag mellan vuxna på TV, även om dessa oftast maskeras lite med några klädesplagg 
eller filtar. Samlagsimitationer mellan barn kan därmed ha sitt inlärningsursprung i TV-filmer 
etc. Även situationer där någon tränger sig på någon sexuellt visas på TV. I ett skämtsamt 
program såg jag för några år sedan komikern Henrik Schyffert gå omkring med ett par byxor, 
där hans rumpa var helt bar. Detta skulle t.ex. kunna bibringa ett barn idén att det är OK att 
visa upp en bar rumpa. Jag såg även för en del år sedan hur idolen Elvis Presley kliade sig i 
ändan (med kläderna på) i ett TV-program. Dessa exempel är bara ett par i ett ständigt flöde 
i media och som barn utsätts för.  
 
Det kan även vara lämpligt att påminna om att vi människor i vårt nervsystem är utrustade 
med s.k. spegelneuroner, som gör att vi snabbt kan imitera andra, automatiskt och fortare än 
vi hinner tänka. I det perspektivet är det inte förvånande att barn imiterar varandra eller 
imiterar vuxna både i verkligheten och via filmer i media. För fullständighetens skull kan 
påminnas om den klassiska situationen med små barn som tittar genom nyckelhålet in på vad 
som händer i föräldrarnas sovrum.  
 
Ingen av de möjligheter jag nämner på denna punkt verkar ha föranlett några kontrollfrågor 
från utredarnas sida. Om man försöker nå klarhet i hur sexuella beteenden hos barn 
uppkommit bör det tillhöra rutinen att kontrollera för eventuell mediapåverkan genom att 
ställa frågor till berörda vuxna och berörda barn.  
 
24. Social responsivitet och anpassning hos barn 
Människor är sociala varelser som försöker svara när de blir tilltalade med t.ex. frågor. Det är 
väl känt att barn och i många fall även vuxna söker svara även på frågor som är logiskt 
nonsensartade eller som de inte förstår. Det har även ofta av forskare påtalats att barn söker ge 
ett sådant svar som de tror att den vuxne de pratar med vill ha. Barnet befinner sig oftast i ett 
underläge där den vuxne har makten och barnet söker anpassa sig. Ur barnets perspektiv kan 
det vara en eller flera vuxna som bestämmer vad som är sant och det blir därför ofta tveksamt 
att tala om lögn, när det gäller barn i beroendeställning. Barns sanningsbegrepp anses 
generellt inte vara på vuxen nivå förrän i 12-års-åldern. Det sagda kan t.ex. innebära att om en 
mamma ställer frågor om vad pappan kan ha gjort ihop med deras barn, så kan svaret vara 
påverkat av vad barnet tror (inte nödvändigtvis korrekt tro) att mamman vill ha för svar. 
Motsvarande kan förstås hända om pappan ställer frågor kring mamman.  
 
25. Hur uppkommer uppgifterna om sexuella övergrepp? 
Att döma av dokumenten uppkommer de första föreställningarna hos modern 
och även hos moderns syster som gör den polisanmälan som föranleder utredning. 
Vad kan förstås av texterna är det frågan om lekmannamässiga och begränsat  sexualinriktade 
tolkningar av barnens beteenden som ger upphov till moderns och hennes systers agerande. 
Det kan misstänkas att moderns föreställningar eller förväntningar påverkar barnen och 
eventuellt på så sätt att vissa beteenden (som modern förväntar eller önskar som evidens) 
ökar. Det är möjligt att  modern själv skapat idéerna om sexuella övergrepp (eller anammat 
dem från omgivningen) och har påverkat barnen så att de beter sig i enlighet med idéerna. 
Den intensitet med vilken modern driver frågan är väl förenlig med en sådan 
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uppkomstsituation. I samspelet med en mor kan barn lära sig efterhand vad som är lämpligt 
att säga och göra och får uppmärksamhet (= social förstärkare) när uttalanden och beteenden 
går i den riktning som intresserar modern (jfr det etablerade begreppet ”formning” 
(”shaping”) inom inlärningsteori).  
 
Som jämförelse kan nämnas den situation kring uppkomsten av uppgifter som råder när  
ett barn till någon utanför familjen säger sig ha blivit utsatt för sexuella övergrepp, t.ex. 
berättar på förskolan eller i skolan. En sådan uppkomstsituation förekom inte i det här 
granskade fallet.  
 
26. Hur stämmer faderns personlighet med förövares?   
Fadern förekommer inte i polisens misstanke- och belastningsregister. Detta betyder att det i 
dessa register saknas indikationer på att fadern skulle ha något med brott mot barn att göra. 
Det är även så att fadern är 43 år gammal (utredningens årtal) och att sannolikheten för 
sexualbrott vid den åldern har sjunkit avsevärt (se separat avsnitt nedan). Det är också så 
enligt utredningsmaterialet att det förekommer påståenden om aggressiva beteenden från 
fadern. 
 
Som kommer att framgå i separat avsnitt nedan så är dessa uppgifter inte väl förenliga med 
att fadern skulle vara pedofil, dessutom av så extrem art att han har både homosexuella och 
heterosexuella böjelser och ger sig på sin egen son. Utredningsmaterialet ger även grund för 
att bedöma att fadern är en person med vad som i psykoanalytisk terminologi brukar kallas för 
starkt överjag, dvs. stark kontroll, samvete och pliktmedvetande. Att fadern tagit mycket illa 
vid sig, känt sig kränkt av anklagelserna om sexuella övergrepp är väl förenligt med ett starkt 
överjag. Ett starkt överjag är inte väl förenligt med att fadern skulle ha begått sexuella 
övergrepp på sina egna små barn.  
 
27. Kombinationen aggressivt beteende och pedofili 
Det har sedan länge påtalats i facklitteratur och även av praktiskt verksamma rättspsykiatrer 
och rättspsykologer att kombinationen av aggressivitet/våldsbeteende och pedofili/sexuella 
övergrepp på barn är sällsynt.   
 
Psykiatriprofessorn Ottosson (2001) skriver i sin lärobok i psykiatri (min understrykning) att 
 
”De som gjort sig skyldiga till övergrepp på barn har ofta en omogen personlighet. De är inte 
lika kriminellt belastade som våldtäktsmän och har sällan gjort sig skyldiga till våldsbrott.” 
 
Sandnabba, Christianson & Granhag (2008) konstaterar att det finns sexualförbrytare som 
”närmast är blyga och tillbakadragna, t.ex. en stor del av dem som begår övergrepp mot 
barn”.  
 
Enligt samma författare gäller att 
”Andelen sexualförövare som är sadistiska har uppskattats till 
ungefär 2-5 procent (Langevin, 1990). Offer för sexuella sadister 
är till övervägande delen vuxna (87procent)...(Freund, Watson &  
Dickey, 1990).” 
 
I det här aktuella fallet så hävdar uppgiftslämnare att den misstänkte fadern skall 
ha upprepat uppvisat aggressiva beteenden.  Om dessa vittnesmål antas ha någon 
tillförlitlighet, så uppkommer den sällsynta kombinationen av aggressiv personlighet och 
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sexuella övergrepp på barn. Att kombinationen är vanlig i konfliktladdade utredningsmaterial 
med påståenden om sexuella övergrepp är en annan historia som nog har med strävan att 
maximera anklagelserna att göra.  
 
Marshall (1996) påpekar (min understrykning) 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”.  
 
Det finns uppgifter i materialet om att den misstänkte inte har problem med alkohol eller 
andra droger. Materialet antyder inte heller problem med bristande självförtroende eller svag 
självkänsla. Tvärtom tyder materialet på en person som hävdar sig och sina intressen och med 
en viss aggressivitet, som inte framstår som alkoholrelaterad eller på annat sätt drogrelaterad.  
 
Howitt (1995) har i sin bok om pedofili påtalat de mjuka, manipulativa strategier som 
pedofiler använder gentemot barn. Detta stämmer inte väl med den påstått aggressiva 
personliga stil hos den utpekade som hävdas i det här aktuella fallet.   
 
28. Sexuellt övergrepp på egen son mycket sällsynt 
I det här aktuella fallet hävdas att en far skall ha begått upprepade 
våldtäkter på sin son.  Enligt en forskningsgenomgång av Rice & Harris (2002)  så gäller  att 
(min understrykning) 
 
”sons are extremely unlikely to be molested by fathers even though extrafamilial molesters 
often target boys” 
(det är extremt osannolikt att söner blir utsatta för sexuella övergrepp av sina fäder även om 
förövare utanför familjer ofta ger sig på pojkar) 
 
29. Ålder och sexualbrott 
Beträffande ålder så konstaterar Sandnabba, Christianson & Granhag (2008) följande: 
”Överlag är de flesta sexualförbrytare relativt unga. Hälften av dem som grips är under 25 
år, och 80 procent är yngre än 30 år (Bartol, 1999)”.  
Fadern anges vara född 1967 och fyllde den 31 mars 2010 hela 43 år. Pers ålder är inte 
väl förenlig med att han skulle ha begått sexualbrott även om det förstås är möjligt.   
 
30. Sexuella vanföreställningssyndrom 
Inom psykiatrin är det väl känt (se t.ex. Ottosson, 2001) att det kan förekomma sexuella 
vanföreställningssyndrom, t.ex. att man felaktigt tror sig ha blivit utsatt för sexuellt 
övergrepp. Det kan även förekomma att man felaktigt tror att ett eget barn blivit utsatt 
för sexuellt övergrepp och driver då kanske denna föreställning in absurdum. Jag har stött på 
några få fall, där även socialtjänsten har ställt sig avvisande till vanföreställningarna (i det här 
granskade fallet agerar socialtjänsten osakligt och accepterande till skillnad från polis och 
åklagare som inte brukar gå vidare med vanföreställningssyndrom). Jag har då kontaktats för 
utarbetande av sakkunnigyttrande på begäran av den som uppvisar tecken på 
vanföreställningar – detta är givetvis inget jag åtar mig. Ett stort problem med 
vanföreställningar är att de till skillnad från vanliga felaktiga föreställningar är svåra eller 
närmast omöjliga att rubba eller överge. Om vanföreställningar dessutom får stöd från 
socialtjänsten och den omgivande kulturens föreställningar, så blir de rimligen förstärkta och 
en sakligt grundad kritisk prövning motverkas. Vanföreställningar kan i sådana här fall lätt 
leda till att personen anför allt möjligt som evidens och även omedvetet eller medvetet söker 
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fabricera evidens och anför fabricerade evidens. Exempelvis är förutsättande och ledande 
utfrågning av eget barn en förekommande teknik för evidensfabrikation. Källkritiskt sett finns 
anledning vara vaksam och skeptisk till uppgifter från personer med den starkt övertygade 
inställning som modern uppvisar enligt det här aktuella materialet.  
 
I det här granskade materialet så påstås modern frekvent uttala sig och sprida sina 
föreställningar på ett sätt som ger indikationer på vanföreställningar. Modern borde få hjälp 
med att kritiskt pröva och bearbeta sitt förhållande till verkligheten i de frågor 
utredningsmaterialet gäller.  Barnen löper risk att skadas och det gäller även barnens relation 
till fadern. Modern verkar här inte ha fått någon hjälp från socialtjänsten att kritiskt pröva sina 
föreställningar.  
 
31. Finns riskindikationer gällande sexuella övergrepp?  
Psykiatriprofessorn emeritus Ottosson (2001) anger i sin lärobok 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" 
Detta uttalande gäller  visserligen far-dotter-övergrepp, men kan nog ge en tankeställare 
även beträffande faktorer kring far-son-övergrepp – troligen är graden av störning 
större i sådana fall.  
 
Uppgifter i det granskade utredningsmaterialet antyder föga av de faktorer som Ottosson 
nämner. Det finns däremot som även tidigare antytts ett antal kontraindikationer kring fadern 
såsom ordnat boende med socialt stöd från en ursprungsfamilj (särskilt syster) med som det 
verkar normala värderingar, innehav av eget företag, starkt överjag, frånvaro av psykisk 
störning, frånvaro av missbruk, ingen låg begåvning hos dottern eller sonen. Inga andra 
riskindikationer såsom kriminalitet, utslagning, ekonomisk och social kollaps går att finna. 
Dock bör nämnas att fadern liksom modern erhållit skador av en trafikolycka, vilket möjligen 
kan ha några psykiska följdverkningar för båda parterna. Det befintliga materialet tyder på ett 
väl fungerande tänkande hos fadern (särskilt i jämförelse med utredarnas sakligt ohållbara i 
texten dokumenterade tänkande).  
 
32. Störningar av hormonell, funktionell eller neuropsykiatrisk art? 
Socialstyrelsen konstaterar i en expertrapport (2000) följande: 
”Vid bedömning och tolkning av övergreppsmisstankar är det viktigt att vara orienterad om 
att det kan förekomma hormonella och funktionella störningar hos barn som kan yttra sig i 
avvikande eller tvångsmässigt sexuellt beteende. ” 
Om utredarna hävdar att barnens beteenden i detta material går utanför normalvariationerna, 
så behöver sådana faktorer som socialstyrelsen här påtalar kontrolleras innan man ger sig till 
att antyda att någon (t.ex. fader eller  moder) gett upphov till barnens beteenden.  
Exempelvis skulle vid närmare undersökning möjligen kunna konstateras en ADHD-tendens 
hos pojken Jan (vanligare hos pojkar) som kunde förstärka sexuellt inriktade lekbeteenden 
eller göra dem socialt olämpliga.  
I referentuppgift från överläkare Q vid tidpunkt 2010-09-30 finns följande uppgift. 
”Vid besöket visar Jan, på samma sätt som vid tidigare besök (2010-03-16), en motorisk oro 
som tar sig uttryck i att han har svårt att koncentrera sig så snart som fokus släpps från 
honom för en stund. ” 
Frågan är om denna ”motoriska oro” förekommer även i andra sammanhang (det är inte givet) 
och om den i så fall har betydelse för uppkomsten av de beteenden som bekymrat    
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omgivningen. Han har den 30 sept sedan årets början bott hos modern. Kan motorisk oro ha 
uppkommit genom boendet hos modern?  
 
33. Tolkningsarbete och tolkningshypoteser 
Med tolkningsarbete menas här formulering och prövning av tolkningshypoteser (mer kort 
brukar de kallas för ”tolkningar”). Som underlag skall användas rimligt säkerställda uppgifter, 
vilket är något som föga förekommer i den här granskade utredningen därför att bl.a. 
systematisk replikering, preciseringar, källredovisning, tidpunktsredovisning, 
sammanhangsredovisning, kontroller och källkritisk prövning i övrigt saknas. Exempelvis 
anförs uppgifter från part utan systematisk  replikering från motpart. Dokumentationen 
av bl.a. skolans uppgifter är undermålig osv. Dessutom saknas många viktiga uppgifter därför 
att relevanta frågor och kontrollfrågor aldrig ställts av de partiska utredarna. Tolkningsarbete 
är givetvis underkastat ”skräp in – skräp ut” – principen, dvs. det kan inte med anspråk på 
saklighet genomföras på ett underlag med icke rimligt säkerställda och 
ofullständiga/otillräckliga uppgifter. Om man har ett rimligt säkerställt och rimligt täckande 
underlag med uppgifter kan tolkningsarbete utföras genom att tänkbara tolkningshypoteser 
genereras (skapas/formuleras) och prövas hur väl förenliga eller hur oförenliga de är med  
befintliga, rimligt säkerställda och rimligt täckande uppgifter. Enligt den välkända 
falsifieringsprincipen (Popper, 1959) måste falsifiering av hypoteser eftersträvas, dvs. 
en utredare måste söka efter sådant som kan tänkas fälla en hypotes, annars kan en utredare 
aldrig hävda en provisorisk giltighet hos hypotesen. Tanke- och metodfelet ”ensidigt 
bekräftelsesökande” (”confirmation bias” i internationell facklitteratur) kan inte användas för 
att bekräfta hypotesers giltighet. Det krävs en källkritisk prövning av uppgiftsunderlaget och 
en dubbelsidig, kritisk prövning av själva hypotesen. Hypoteser som är oförenliga med 
rimligt säkerställda uppgifter förkastas. Eventuellt kommer att kvarstå en eller flera hypoteser 
som inte är oförenliga med rimligt säkerställda, befintliga uppgifter och som kan ha visst stöd 
från uppgifterna. Eventuellt behöver mer uppgifter/information införskaffas för att avgöra 
mellan hypoteser, men inget hindrar att två eller fler hypoteser bidrar till att förklara ett 
fenomen. Det kan även inträffa att man inte når fram till någon förklaringshypotes som inte 
falsifieras och får klart stöd. Det kan ändå ligga en viss vinst i att bli av med åtminstone några 
tänkbara hypoteser, särskilt om de på något sätt är pinsamma.  
 
I detta fall av granskning kan jag på grund av utredningsuppgifternas undermåliga kvalitet 
och ofullständighet (att relevanta uppgifter saknas) inte utföra någon strikt prövning av 
tolkningshypoteser, bara ge några kommentarer. Det torde ändå på grund av utredningens 
ensidighet och partiskhet ha ett betydande intresse att söka påvisa ett antal rimliga och ur 
vetenskaplig synpunkt befogade tolkningshypoteser kring de befintliga uppgifter (hade fler 
relevanta uppgifter funnits så kanske ytterligare tolkningshypoteser kunde varit befogade att 
presentera). Den följande listningen av hypoteser innebär alltså ingen prövning av 
hypoteserna.  
 
34. Alternativa tolkningshypoteser 
Följande uppsättning av tänkbara tolkningshypoteser gör inte anspråk på att vara uttömmande. 
Om jag själv sökt utreda fallet, så kunde listan ha utökats. Hypoteserna betecknas här 
förkortat med enbart ”H” plus ett nummer och en beteckning. Det bör understrykas att 
hypoteserna bör ställas för vardera barnet var för sig (det behöver inte heller nödvändigtvis 
vara samma uppsättning för båda barnen) och jag ställer dem här bara i en uppsättning med 
båda barnen, då ingen hypotesprövning kan genomföras på grund av det extremt undermåliga 
och alltför begränsade underlagsmaterialet. Ett underlagsmaterial för hypotesprövning måste 
ha en rimlig bredd och måste överleva källkritisk prövning av uppgifterna.  
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H1: Anmälningshypotesen (från modern och hennes syster), dvs. tolkningshypotesen att 
fadern har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp på barnen.  
Denna tolkning har avförts av polis och åklagare. Det finns i materialet inte  heller stöd 
för denna tolkning dels därför att utredarna inte har eftersträvat att falsifiera tolkningen  
genom att undersöka alternativa tolkningar och dels därför att såvitt jag kan bedöma alla 
beteenden  hos barnen, som vagt anförs, ryms inom normalvariationen så som denna 
framställs i internationell och svensk facklitteratur kring barns normala sexualitet. Det hade 
varit en fördel att få tillgång till polisens förhörsmaterial. I detta kan tänkas finnas motevidens 
till anmälningshypotesen, t.ex. i form av uttalanden från barnen. Något i materialet verkar ha 
fått polis och åklagare att släppa taget snabbt och inte nappa på moderns önskan om fler 
förhör, när barnen enligt  modern påstås ha uttalat fler uppgifter.  
 
H2: Lögnhypotesen (från fadern), dvs. tolkningshypotesen att modern skrupelfritt ljuger ihop 
uppgifter och lyckas manipulera barnen att uppvisa vissa beteenden typ att dra ner byxorna 
även i skolan och sedan strategiskt får systern att anmäla för att öka trovärdigheten i anmälan. 
Detta är nog åtminstone delvis faderns inställning.   
Det är möjligt att det kan ha gått till något i den stilen och det skulle i så fall påminna om  
situationen vid ”Munchhausen syndrome by proxy”. Om modern kan ha betett sig så beror på 
vad för slags person hon är och det är knappast utrett vad som kan rymmas inom hennes 
beteenderepertoar. Det finns som framgår fortsättningsvis dock mindre pinsamma 
tolkningshypoteser.  
 
H3: Misshandelshypotesen (från fadern), dvs. tolkningshypotesen att modern utsätter barnen 
för psykisk misshandel och lidande. Detta är faderns uttalade uppfattning i texten.  
Det verkar inte som utredarna i sin könsdiskriminerande anda visat något större intresse för att  
att kontrollera denna hypotes.  Barnen får inga samtal med utredarna. Observationer 
beträffande moderns samspel med barnen tillförs inte utredningen (för fadern tillförs 5.5 sidor 
från kontaktpersoner). Utredarna verkar inte ha konfronterat modern med att hon enligt fadern 
baktalar och sprider falska uppgifter om honom, vilket i så fall skadar barnen. En anmälan 
från en idrottsfunktionär ger stöd åt detta, men utredarna verkar inte ha tagit några egna 
initiativ för att klargöra hur modern agerar gentemot fadern vad gäller baktalande och 
spridande av falska uppgifter. Sådant agerande innebär förstörelse av samarbete kring barnen.   
 
H4: Suggestionshypotesen, dvs. tolkningshypotesen att barnen utsatts för suggestioner 
vilka kan tänkas komma från flera olika källor, t.ex. sexuella eller påstått sexuella beteenden 
eller lekar hos andra barn, sexuella eller påstått sexuella beteenden i media eller att ha 
iakttagit sexuella beteenden mellan föräldrarna. En annan beteckning kan vara 
observationsinlärning (social  modellering, imitation, kopiering), dvs. barnet ser ett beteende, 
lagrar det i minnet och utför det själv vid en senare tidpunkt. Det verkar inte som någon sådan 
hypotes övervägts av utredarna. Utredningsmetodiskt krävs sökning efter inspirationskällor.  
 
H5: Inlärningshypotesen, dvs. tolkningshypotesen att anförda, påstått sexuella beteenden kan 
ha upprepats och kanske förstärkts på grund av förstärkande konsekvenser, t.ex. 
uppmärksamhet eller andra reaktioner från vuxna (föräldrar, lärare, förskolepersonal) eller 
från andra barn. Vid positiv förstärkning i omedelbar anslutning ökar sannolikheten för ett 
beteende. Utredarna har inte framfört denna möjlighet.  
 
H6: Förväntanshypotesen, dvs. tolkningshypotesen att anförda, påstått sexuella beteenden 
hos barnen uppkommit genom förväntningar från personer i omgivningen, dvs. i första hand 
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föräldrarna och då mer misstänkt den förälder som visar stort intresse för att anföra sexuella 
beteenden. Även förväntningar från lärare och förskolepersonal är möjliga. Enligt den  
omfattande forskning från 1950-talet och framåt som genomförts av Rosenthal m.fl. (se t.ex. 
1953, 1966, 1969, 1978) och efterföljare, så överförs förväntningar på ett 30-tal kanaler, t.ex. 
blickar, ansiktsuttryck, tonfall, gester, tystnader, placering i rummet osv. Inget behöver alltså 
sägas och förväntanseffekter erhålls även från människor till djur. 
Utredarna har inte framfört denna möjlighet.   
 
H7: Gränssättningshypotesen, dvs. tolkningshypotesen att den ena eller båda föräldrarna 
brustit i gränssättning gentemot barnen vad gäller påstått sexuella beteenden. Om 
gränssättning inte skett eller varit otydlig eller ineffektiv kan beteenden senare ha upprepats.  
Även förskola och skola kan tänkas brista i gränssättning och uppvisa agerande enligt ”låt 
gå”-principen. Utredarna verkar inte ha undersökt denna möjlighet.  
 
H8: Anpassningssvårigheter, dvs. tolkningshypotesen att barnen skulle kunna ha större 
svårigheter att lära in och anpassa sig till vad vuxna i omgivningen anser är socialt acceptabla 
beteenden än vad de flesta barn har. Inom normalvariationen beter sig barn inte likadant utan 
det förekommer just variationer. Utredarna verkar inte beröra denna möjlighet.  
 
H9: Lek- och bushypotesen, dvs. tolkningshypotesen att barnen leker/busar och att vissa 
beteenden då uppfattas som sexuella av den vuxna omgivningen. Att t.ex. visa stjärten, att dra 
ner byxorna eller att lägga sig på någon behöver inte alls uppfattas som sexuellt av barnen och 
inte nödvändigtvis av alla vuxna heller. Det är för övrigt sådant som förekommer på t.ex. TV 
i icke-sexuella situationer och som barn kan se där även med vuxna som aktörer. När en 
naken stjärt visas i en komedi eller ett par byxor dras ner i en busfilm eller några 
fotbollsspelare kastar sig på varandra så behöver det inte alls uppfattas som sexuellt.  
Det kan för övrigt nämnas att i facklitteratur om barns sexualitet så anses t.ex. doktorslek, 
samlagsrörelser , onani och att visa sitt kön vara beteenden inom den utvecklingspsykologiska 
normalvariationen. I det här granskade fallet rapporteras inte alls en del mer påtagligt sexuella 
beteenden inom normalvariationen för barn, t.ex. onani.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1990) är lek en attityd till vad som sägs, görs och vad som 
händer. Vad som sker tolkas inom lekens värld. Attityden överförs genom en meta-
kommunikativ signal (”detta är lek”). Signalen sätter ramarna för vad som sägs, görs och 
händer. Ett förändrat medvetandetillstånd råder. Det kan finnas vuxna som inte uppfattar att 
ett lektillstånd råder, t.ex. om den vuxne har teorin att det lekande barnet är skadat av sexuella 
övergrepp från fadern. Utredarna verkar inte beröra frågan om lekbeteende.  
 
H10: Perceptuell distorsion – hypotesen, dvs. tolkningshypotesen att den som ser eller hör 
saker drabbas av förvrängd eller felaktig varseblivning. Förhandsuppfattningar, övertygelser, 
verklighetsuppfattningar osv. kan leda till större eller  mindre fel i varseblivningar både av 
vad som händer och vad som sägs. Till de  mer dramatiska exemplen hör när älgjägare som  
så gärna vill se och skjuta en  älg dödsskjuter jaktkamrater, bärplockare, kor m.m. Välkända 
exempel är även poliser i USA som skjutit personer som hållit i sin plånbok eller i en 
chokladbit i tron att de såg ett vapen. Vid enkla minnesexperiment med upplästa listor med  
ord så minns en del, vid nerskrivning omedelbart efteråt, ord som inte står på listan. Vid 
minnesexperiment med barnsamtal (på mina kurser har gjorts flera hundra sådana som 
laborationer), så förekommer vid nerskrivning omedelbart efteråt (och vid jämförelse med 
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utskrift av bandinspelningen) ständigt bortfall, förvrängningar och falska tillägg. Vid mängder 
av observationsexperiment där flera personer i en grupp observerar samma plats med sociala 
beteenden, så rapporterar de sig ha sett delvis olika saker och händelser.  
 
I det här granskade fallet rapporteras många händelser och uttalanden kring barnen. Många  
av dem framförs av modern som har en uttalad övertygelse som grund. Andra utgörs av 
källbefriad hörsägen och kommer från t.ex. ”skolan” m.fl. som försetts med negativa 
uppgifter om fadern som grund för varseblivning och minnesrapportering. Starkt negativa 
uppgifter, förhandsuppfattningar och övertygelser skapar stor risk för perceptuella 
distorsioner – i detta fall i bl.a. riktning mot att uppfatta beteenden som sexuella.  
 
En rimlig källkritisk bedömning är att de anförda observationerna och återgivningen av  
uttalanden från barnen och dekontextualiseringen (borttagande av sammanhang, t.ex. av 
leksammanhang och av de suggererande påståenden och ledande frågor som vuxna ställt 
- de har knappast varit stumma och utan förväntningar)  innehåller avsevärda snedvridningar 
och fel. Som redan påtalats är inte de anförda citaten realistiska i sin längd i förhållande till 
vad forskning om samtalsminne visat. Det torde röra sig om självgynnande 
efterkonstruktioner.  
 
Utredarna verkar inte medvetna om att det material som skrivits in i utredningen 
är felbemängt, censurerat, efterkonstruerat och gynnande för källans uppfattning.  
Material på denna osakliga nivå skall givetvis källkritiskt förkastas.  
Utredare skall inte göra sig till spelbrickor i en konflikt genom att i utredningen 
utan kritisk analys presentera mängder av skräpuppgifter.  
 
H11: Konflikthypotesen, dvs. tolkningshypotesen att uppgifter skapas för att ha en funktion 
att leda till vinst eller maktövertag i en konflikt mellan parterna. Detta kan gälla för den ena 
eller båda parterna i en konflikt. Det kan t.ex. innebära att part/er/ söker få tag i så kraftfulla 
argument som möjligt och på olika sätt blåsa upp dem, t.ex. genom polisanmälningar. Det 
sexuella området är användbart, då många fenomen kan ges sexuella tolkningar och då det 
är mycket svårt att motbevisa vaga påståenden om  sexuella övergrepp. Den strid som 
utkämpas kan handla om något annat outtalat, t.ex. hämnd för något eller frågan om barnens 
boende. Ett vanligt fenomen, som förekommer även i det här granskade fallet, är att utredarna 
gör sig till spelbricka för den ena parten i konflikten och ignorerar objektivitetsprincipen i 
svensk grundlag (RF 1 kap 9§). Den uppvisade partiskheten tycks inte bekymra utredarna.  
 
Flera av de  nämnda hypoteserna kan tänkas vara mer eller mindre giltiga samtidigt.  
De pekar på olika faktorer som kan vara aktuella vid bedömning av påstådda fenomen.  
 
35. Riskbedömning m.m. 
På sid. 27 och med exakt upprepning på sid. 28 står i utredningen följande 
könsdiskriminerande truism (självklarhet). 
”Utifrån de uppgifter som framkommit i utredningen bedömer utredarna att det inte med 
säkerhet kan garanteras att barnen inte riskerar att fara illa tillsammans med pappa.” 
Det nämnda kan inte med ”säkerhet” garanteras för någon förälder. Dessutom underlåter 
utredarna att skriva motsvarande om modern. Utredarna förtiger i bedömningsavsnittet och i 
frågan om lämplighet en del av moderns förehavanden med förtal och spridning av negativa 
uppgifter kring fadern, vilket skadar barnen, men anser sig kunna ha synpunkter  på faderns 
förmåga att ”samarbeta med olika personer”. Det finns inga vetenskapligt grundade belägg 
för att kritiskt tänkande vid kontakter med ”olika instanser” skulle innebära sämre 
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omsorgsförmåga om egna barn, snarare kan det förhålla sig  tvärtom att kritiskt tänkande 
fungerar som resurs och skyddsfaktor.  
 
Om de påstådda sexuella beteenden som barnen möjligen har uppvisat skall anses som något 
mer än normalvariation och lekar, så kan modern minst lika mycket misstänkas vara 
orsaksfaktor som fadern, t.ex. genom suggestioner, förväntanseffekter och inlärningseffekter 
(se tidigare föreslagna alternativa hypoteser). Det kan även vara så att båda föräldrarna 
medverkat som orsaksfaktorer, t.ex. även genom bristande gränssättning.  
  
En annan vag truism är att Per förefaller göra egna tolkningar av information”. Det gör 
alla, även modern har t.ex. framfört mängder av mot Per riktade och icke sakligt grundade 
sexuella tolkningar kring vad barnen sagt och gjort.  
 
Utredarna hävdar på sid. 26 att ”den större förändring som skett under det senaste året är att 
Jan och Åsa bor stadigvarande hos Vera och att de träffar Per i närvaro av kontaktperson”. 
Detta är de konkreta organisatoriska förändringarna, men det kan finnas associerade 
psykologiska förändringar av stor betydelse t.ex. att spänningen mellan föräldrarna minskat 
(vilket påverkar barnen) eller att moderns förväntningar eller oro rörande sexuella övergrepp 
ändrats på grund av förfarande med kontaktperson. Barnen kan därmed vara mindre utsatta 
för moderns förväntningar om sexuella beteenden som följd av faderns av henne tänkta 
övergrepp vid umgängestillfällena.  
 
Det framgår klart att avsnittet ”Bedömning” är partiskt utformat med kritik riktad mot den 
ena föräldern samtidigt som den andra hålls om ryggen. Det är även lätt att räkna de negativa 
uppgifter som anförs rörande respektive part.  Att modern skulle kunna ha själv gett upphov 
till eller medverkat (tillsammans med fadern) till förekomsten av de påstådda sexuella 
beteenden hon själv anfört verkar ligga utanför utredarnas könsdiskriminerande 
begreppsvärld. I utredarnas tankevärld är det endast fadern som kan ha gett upphov till 
sexuella beteenden hos barnen. Inte heller tycks utredarna kunna acceptera att de påstådda 
sexuella beteendena skulle kunna enbart vara ett utslag av normalvariation (som förstås kan te 
sig olika från barn till barn, men många beteenden återkommer hos många barn). 
Facklitteratur kring barns normala sexuella utveckling ger inga belägg för att det i detta fall 
skulle ha förekommit beteenden av art och frekvens utanför normalvariationen. Att frekvenser 
är olika mellan barn tillhör även det normalvariationen precis som när det gäller andra icke-
sexuella beteenden.  
 
Sammanfattade bedömning 
Den granskade vårdnads-, boende- och umgängesutredningen är grovt partisk och inte 
godtagbar ur saklig och etisk synvinkel (fadern kränks) och skall förkastas ur källkritisk 
synvinkel. Anförda uppgifter är inte rimligt säkerställda genom bl.a. systematisk replikering, 
noggrann källredovisning, och ingående källkritisk prövning. Alternativa tolkningshypoteser 
verkar inte intressera utredarna. Normala sexuella beteenden hos små barn verkar utredarna 
inte ha någon närmare kunskap om.  
  
Utredningen har genomförts könsdiskriminerande och utan samtal med barnen. Modern har 
inte prövats genom observationer av samspelet med barnen på sätt som skett för fadern (tre 
kontaktpersoner, 5,5 sidor). Kritiskt prövande och konfronterande samtal verkar inte ha förts 
med modern kring att hon (enligt fadern och en annan anmälare) baktalar och sprider felaktiga 
uppgifter om fadern. Detta skadar barnen och utgör en indikation på olämplighet som 
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vårdnadshavare. Det bör påpekas att enligt Europakonventionen skall en person misstänkt för 
brott betraktas som oskyldig till dess att personen har dömts i domstol. I detta fall har  
åklagare och även överåklagare avskrivit anklagelser från modern, men socialtjänsten biter sig 
fast i anklagelserna på ett osakligt, okunnigt och okritiskt sätt. Att som i detta fall formulera 
en osaklig utredning där fadern antyds vara förövare av sexuella övergrepp, när det finns ett 
flertal närmare tillhands liggande tolkningar är inte sakligt och etiskt godtagbart. Att det rört 
sig om normalvariation, eventuellt förstärkt genom t.ex. suggestioner, förväntningar, inlärning 
eller bristande gränssättning (som något kan tänkas vara faktorer vid uppkomst av 
normalvariation), är en enkel förklaring (jfr filosofen Ockhams ”rakkniv”, dvs. 
ekonomiprincip vid förklaringar). Men utredningsarbetet är sakligt och källkritiskt sett 
extremt undermåligt och ett korrekt och grundligt utredningsarbete skulle möjligen kunna ge 
en annan bild eller ytterligare understryka att det rör sig om normalvariation. Någon strikt 
hypotesprövning ger, som redan påpekats, materialet inte grund för.    
 
Tankefel: en summering 
I utredningsarbete förekommer ofta tankefel med avsevärd frekvens och med variationer i art, 
även om vissa tankefel är vanliga och andra mindre vanliga. 
Här listas tankefel som förekommer eller antyds i utredningstexten. Bakom metodfel finns 
ofta tankefel. De här listade tankefelen kan överlappa eller ibland utgöra beteckningar på 
samma eller nästan samma fenomen. Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson 
(2003), Pohl (2004) och Reisberg (2007).  
 
-  alternativa tolkningshypoteser uppställs inte – detta kan anses vara en variant av det 
välkända tankefelet ”imperfecta enumeratio” (ofullständig uppräkning av något, t.ex. 
faktorer, orsaker, hypoteser, åtgärder) I detta fall undviks nära tillhands liggande faktorer som 
kan ge upphov till eller förstärka barns sexuella beteenden.  
 
-barnperspektivfel, dvs. barnen har föga fått komma till tals och de är huvudpersoner 
 
- basfrekvensfel, dvs. att underlåta att beakta vanligheten hos ett fenomen. Exempelvis är en 
enskild förekomst av ett bland små barn vanligt sexuellt beteende föga anmärkningsvärd.  
Ett annat slags basfrekvensfel är omvänt basfrekvensfel, dvs. att t.ex. satsa på en sällsynt 
förklaring (låg basfrekvens) till ett fenomen och undvika mer vanliga eller mycket vanliga 
förklaringar. Detta verkar vara fallet i det här granskade materialet.  
 
- bedömningsfel, dvs. icke rimligt säkerställda uppgifter (bl.a. saknas systematisk replikering 
från berörda och ett antal bestyrkanden från källor, källredovisningar, dateringar m.m.) 
används för att utarbeta bedömningsavsnittet i  utredningen. 
 
-cirkulär ”logik”, dvs. utredarna söker med hjälp av olika tankefel bekräfta 
utgångsuppfattningen, t.ex. genom ensidigt bekräftelsesökande, undvikande av motevidens, 
undvikande av alternativa tolkningshypoteser m.m. 
 
- dekontextualiseringsfel, dvs. sammanhanget runt en händelse eller uppgift tas bort och 
därmed kan det som redovisas få en annan betydelse för mottagaren. Exempelvis skulle  
ett påstått sexuellt beteende kunna imitera eller vara en motreaktion på en attack från ett annat 
barn, vilket kan ändra hur man kan tolka beteendet. Situationen runt de båda här aktuella 
barnen kan inte rimligen ha varit den att alla övriga barn runt om skulle vara befriade från  
normal sexuell utveckling och från beteenden som av vuxna möjligen kan ges sexuella 
tolkningar.  
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-egocentriska tankefel, dvs. inte kunna tänka sig att t.ex. ett barn tolkar ett beteende på annat 
sätt än den vuxne 
 
-  ensidigt bekräftelsesökande på så sätt att utredarna söker bekräfta att fadern är en 
sexualförbrytare och inte eftersöker motevidens. Detta innebär hypotesprövningsfel genom  
att motevidens ignoreras.  
 
- evidensfabrikation, dvs. triviala, vaga, icke relevanta, påhittade etc. uppgifter tillförs 
utredningstexten (urvalsprinciper inte öppet redovisade). 
 
-felmaximering, dvs. många fel eller maximalt med fel eftersträvas att redovisa kring enda 
parten i utredningen, t.ex. föga relevanta hörsägner kring fadern. 
 
- frågeställningsfel, dvs. utredningsarbetet styrs inte logiskt av tydligt formulerade 
frågeställningar utan utgår från idén om utredningar som klippkollage av uppgifter 
(med undermålig kvalitet, dvs. ofta inte rimligt säkerställda uppgifter). 
 
- hypotesprövningsfel på så sätt att falsifiering av anmälningshypotesen inte eftersträvas och 
på så sätt att alternativa hypoteser undviks.  
 
- ”imperfecta enumeratio”, dvs. ofullständig uppräkning av i detta fall framför allt möjliga  
alternativa inverkande faktorer rörande barnens beteenden.  
 
-kompetensöverskridande, dvs. utredarna ger sig på frågan om att utreda misstanke om 
sexuella övergrepp utan att ha erforderlig generell utredningskompetens och saknar 
erforderliga kunskaper om barns normala sexualitet.  
 
- konfliktuppgiftsfel, dvs. att underlåta att kritiskt pröva uppgifter från parter och 
partsassocierade källor i konflikter.  
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter anförs utan kritisk prövning. Om en utredare tar till sig 
andras uppgifter så föreligger ett källkritiskt ansvar för uppgifterna och för deras spridning. 
Det är sakligt och etiskt och kanske i vissa lägen juridiskt mycket klandervärt att sprida 
personuppgifter som inte kritiskt prövats, bl.a. genom systematisk replikering från berörd 
person och möjliga kontroller i övrigt. 
 
-källredovisningsfel, dvs. källbefriade uppgifter anförs.  
 
- könsdiskrimineringsfel, dvs. parter av olika kön behandlas inte likartat utredningsmetodiskt 
sett. Det förutsätts utan saklig grund att det är fadern som gett upphov till barnens beteenden 
och någon motsvarande förutsättande hållning rörande modern finns inte. Mycket 
observationsmaterial redovisas kring fadern men inte kring modern.  
 
-medicinskt fel, dvs. ett kroppsligt fenomen anförs hos flickan utan att barnmedicinsk expertis 
konsulterats kring möjliga tolkningar.  
 
- mentalt tillgänglighetsfel, dvs. i detta fall tillgrips en kulturellt och mentalt lätt tillgänglig 
föreställning kring hur barnens påstått sexuella beteenden skall ha uppkommit (ung. ”Fäder är 
ofta förövare av sexuella övergrepp på egna barn”). Det verkar som om utredarna i sitt arbete 
utgår från en kulturellt och mentalt lätt tillgänglig föreställning och någon saklig grund för 
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detta har inte redovisats. Att man tänker utifrån det som är mentalt lätt tillgängligt är ett ofta 
påtalat tankefel.  
 
- normalvariationsfel, dvs. tankefelet att inte begripa att det föreligger naturliga variationer i 
mänskliga beteenden vad gäller arter och frekvenser.  Särskilt bör påpekas att man inte 
godtyckligt utan att redovisa sakligt underlag skulle kunna hävda att vissa beteenden ligger 
utanför normalvariationen, t.ex. kan anses avvikande, sjukliga eller ses som resultat av 
övergrepp etc.  
 
- partiskhet, dvs. att på olika sätt gynna eller  missgynna parter i utredningsarbetet och i 
utredningsdokumentet.  
 
- perseverationsfel, dvs. utredarna persevererar (biter sig tvångsartat fast i och upprepar tanke) 
tanken om sexuella övergrepp, vilket kan skapa en blindhetseffekt för andra möjligheter. 
 
-referensgruppsfel, dvs. jämförelser med relevant referensgrupp av barn görs inte vad gäller 
barnens påstått sexuella beteenden 
  
- situationistiskt tankefel, dvs. att inte överväga att samhälls-, miljö- eller  situationsfaktorer 
kan påverka barns beteenden (bl.a. sådana som kan tolkas sexuellt) och att underlåta att 
eftersöka sådana faktorer.  
 
- ”skräp in – skräp ut” – principen, dvs. tankefelet att ett vanligt sätt att bedriva 
utredningsarbete med produktion och inmatning av sakligt undermåliga uppgifter, och 
framläggande av analyser och bedömningar grundade på dessa, skulle vara sakligt godtagbart.  
 
- symtombevisning, dvs. föreställningen att man godtyckligt kan ange en viss orsak till ett 
eller flera symtom, när det finns flera möjliga. Dessutom anges ofta en mindre vanlig orsak. 
För att ge stöd åt en viss orsak krävs bl.a. att andra möjliga orsakers inverkan utreds och att 
de elimineras som möjliga, vilket kan vara svårt i många fall.  
 
- symtomutredningsfel, dvs. symtom anförs utan noggrann utredning med tidsaxel och 
sökande efter på symtomet inverkande situationer och faktorer (både uppkomstfaktorer och 
vidmakthållande faktorer och lindrande faktorer).  
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter används utan att de rimligt säkerställts genom bestyrkanden 
från uppgiftslämnare och systematiskt replikering från berörda vuxna och så långt möjligt 
även barn samt genom kontroller och källkritisk prövning i övrigt. 
 
-tidsredovisningsfel, dvs. inga eller diffusa tidsangivelser förekommer.  
 
-truismer, dvs. självklara påståenden anförs som om de skulle tillföra något av sakligt 
värde/betydelse. Dessutom har truismer anförts könsdiskriminerande, partiskt.   
 
- urvalsfel på så sätt att principer för inval respektive bortval av material inte öppet redovisas 
och förmodligen inte tål någon närmare kritisk genomlysning. 
 
- vaghetsfel, dvs. vid redovisning av vaga uppgifter är det svårt att säga vad de betyder och de 
saknar ofta sakligt värde. Preciseringar och beskrivningar av sammanhang kring t.ex. en eller 
flera anförda händelser/beteenden krävs för att få i sak meningsfull information.  
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- vetenskapsignorans, dvs. i detta fall saknas referenser till vetenskapligt underbyggd 
facklitteratur, artiklar i facktidskrifter etc. vad gäller barns normala sexuella utveckling 
och sexuella beteenden. Bedömningarna kring barnens påstådda sexuella  beteenden är inte 
evidensbaserade.  
 
-övertygelsefel, dvs. utredningsarbetet styrs av utredarnas fixerade uppfattning.  
 
Fler tankefel än de ovan antydda kan tänkas föreligga i det granskade materialet.  
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