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Sammanfattning.  Syftet är att granska utredningsmetodik, tankefel och källkritik i ett utredningsfall med  
ett litet barn, där föräldrarna sökt hjälp med vad de bedömer som medicinska problem, men läkare efterhand 
inger en svagt grundad anmälan till socialtjänsten med allmän hänvisning till fenomenet ”Munchhausen 
syndrome by proxy”. Socialtjänsten kopplar in ett utredningshem med psykolog och även en konsultpsykolog 
och dessa arbetar enligt den välkända principen att ensidigt leta fel och brister hos föräldrarna. Barnet verkar 
däremot inte utredas på bästa sätt, när felsökandet byter fokus till föräldrarna. Det psykologiska felsökandet blir  
dock så osakligt och överdrivet att en av socialtjänsten anlitad konsultpsykiater reagerar kritiskt på det 
pseudopsykologiska utredningsmaterialet och fallet avskrivs. Men barnets medicinska problem kvarstår och det 
finns idag klarare evidens i form av allergitest och röntgenevidens. I denna rapport specificeras en stor mängd 
utredningsmetodiska fel, tankefel och källkritiska brister. Fallet rymmer även en tydlig genusaspekt med manliga 
läkare som anklagar en ansvarstagande mor och en kvinnlig konsultpsykiater som har en helt annan förståelse för 
moderns situation. Föräldrarna har traumatiserats av de brutala, pseudopsykologiska utredningsmetoderna.  
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Bilaga 1: Psykologutredning 2006-02-25 beträffande Lena Stark 
 
Bakgrund 
Granskningen sker på mitt eget initiativ efter det att familjen Stark i april 2006 kontaktat mig per telefon med 
anledning av utredningsmetodiken i psykologutlåtanden och jag därvid bett att få över aktuellt material för 
granskning.  Syftet med granskningen är att kritiskt-vetenskapligt pröva utredningsmetodikens hållbarhet och i 
anslutning till detta tydliggöra förekomst av tankefel och brister i källkritik.  För undvikande av missförstånd bör 
även påpekas att syftet inte är att avgöra huruvida några medicinska eller psykologiska bedömningar kring barnet 
eller föräldrarna varit i sak korrekta eller inte. Min granskning gäller utredningsmetodiken, sättet att utreda i stort 
(inte beträffande medicinska detaljer som ligger utanför mitt kompetensområde).    
 
Material av detta slag är av stort intresse för mig och Örebro universitet, då jag sedan några år  
även arbetar med att utbilda blivande psykologer i utredningsmetodikens grunder vid  Örebro universitet. Att 
kunna använda min granskning i avidentifierad form som kursmaterial har varit ett motiv för granskningen 
utöver mitt generella intresse för utredningsmetodik. För utbildningens syften har jag lagt in tydliga värderingar i 



texten, inte bara nöjt mig med att säga att saker och ting är ”anmärkningsvärda” eller liknande vanliga 
underdrifter. Självfallet behöver inte mina bedömningar och värderingar vara invändningsfria och andra 
infallsvinklar är förvisso möjliga.   
 
Min kommentar till materialet är kortfattad och berör vissa huvuddrag i materialet.  
Det finns mycket mer att anmärka på som jag inte tar upp då det skulle bli ett alltför omfattande arbete och 
papper. Kommentaren står enligt överenskommelse till familjen Starks förfogande och kan användas i de 
sammanhang, som familjen finner lämpligt. Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till familjen Stark 
eller i fallet engagerad personal.  
 
Material 
Följande material har tillställts mig. 
- Anmälan till socialtjänsten från läkare 2006-10-11 
- Bilaga till anmälan: artikeln Lundin, B. & medförf. (2001). ”Munchhausen syndrome by proxy” – 
   Barnmisshandel genom förfalskning av symtom. Läkartidningen, vol. 98, s. 2302-2311.  
- Samtliga medicinska journaler rörande barnet, dvs. från barnklinik, vårdcentral, barnhälsovård,  
  privatläkare och inklusive material från olika undersökningar av barnet och en del brevväxling. 
  Även en del journalmaterial kring föräldrar.  
- Socialtjänstens vårdplan 2005-11-24 
- Familjeutredning AB: Sammanställning av dygnet-runt-observationerna 2006-01-12 
- Familjeutredning AB: Bedömning av Lenas omvårdnadssystem 2006-01-12 
- Familjeutredning AB: Göran 2006-01-12 
- Familjeutredning AB: Psykologbedömning angående Anna Stark 2006-01-16 
- Lena och Göran Stark: Kommentarer till Familjeutredning AB:s dokumentation, feb 2006-05-22 
- Psykensson-Psykologkontakt: Psykologutredning av Lena Stark 2006-02-25 
- Psykensson-Psykologkontakt: Psykologutredning av Göran Stark 2006-02-25 
- Socialförvaltningens remiss till Psykensson-Psykologkontakt (avskrift) 
- Lars Pappsson: Brev till Psykensson-Psykologkontakt 2006-04-05 
- Lena och Göran Stark: Kommentarer gällande psykologbedömning och grunden till vårdsökandet 
        april 2006 (brev till granskaren)  
- Lena och Göran Stark: Fullmakt 2006-04-25, till Psykensson-Psykologkontakt att lämna ut aktuellt 
        material och redovisa underbyggnaden direkt till Bo Edvardsson (inget hinder med avseende på   
         testsekretess föreligger då jag innehar psykologlegitimation och informerat samtycke föreligger).  
         Jag erhöll fullmakten 2006-05-02 och Psykensson-Psykologkontakt bör ha fått den senast samma 
         dag.  
- Psykensson-Psykologkontakts svar till Bo Edvardsson 2006-8-23 
- Socialtjänstens journalblad 2005-10-13 till 2006-08-25 
- Dr Dämpsson ”Reflektioner kring ärendet Anna Stark” 2006-08-12 
 
Påminnelse sändes till psykologen av mig 2006-08-17. Psykologen bytte då tystnadens strategi mot en formell 
argumenterande strategi, som innebär att hon vägrar visa upp det eventuella underlaget. Självfallet skall 
underlaget till påståenden om personer kunna redovisas påstående för påstående. Psykologens brev till mig den 
23 augusti återges i anslutning till utredningen.  
 
Granskarens metodik 
Den ursprungliga förfrågan avsåg innehåll i Psykensson-Psykologkontakts påstådda ”Psykologutredningar” 
av föräldrarna Stark (utredningen beträffande modern bifogas denna granskning).  
Övrigt material har begärts av mig och fullmakten att lämna ut underlagsmaterialet 
till mig har initierats av mig. I övrigt har metodiken bestått av genomläsning och granskning av materialet 
utifrån tämligen elementära begrepp kring utredningsmetodik, inkl. saklighet och källkritik Det viktigaste som 
enligt min bedömning framkommit kring utredningsmetodiken redovisas i form av ett antal anmärkningar med 
diskuterande moment. Huruvida dessa anmärkningar har saklig grund eller inte kan i stor utsträckning 
kontrolleras eller övervägas mot det befintliga material jag använt och mot allmänt vedertagen elementär 
utredningsmetodik (inkl. logik och källkritisk teori) och testteori (se t.ex. Edvardsson, B. Kritisk 
utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 2:a rev uppl. Liber, 2003.) Huruvida de specifika 
inommedicinska metoderna är lämpliga och frågor om de medicinska bedömningarnas korrekthet faller 
utanför mitt kompetensområde. Däremot kan även sådant material i viss utsträckning granskas ur logisk 
synpunkt. En generell diskussion om diagnostiska problem finns i Sjödahl (2003).  
 



Anmärkningar 
 
1.  Anmälan till socialtjänsten från två läkare 
Anmälan görs angivet ”I tjänsten” på sjukhusets brevpapper med de krav på saklighet och etik som då kan 
ställas. Det framgår att anmälan görs utan att man hört föräldrarnas uppfattning. Utomordentligt anmärkningsvärt  
är att det saknas konkreta uppgifter i anmälan. En diagnostisk etikett misstänks utan att det på minsta sätt 
förklaras vari den sakliga grunden för denna misstanke skulle bestå. Läkarna, inte föräldrarna, har här 
bevisbördan, vilket de helt ignorerar att fullgöra – ett utomordentligt klandervärt och arrogant uppträdande. När  
modern senare bad om underlag till anmälan, så tillsändes hon den artikel av Lundin & medförfattare om 
Munchhausen syndrome by proxy som nämnts i materialavsnittet. Den var försedd med en del understrykningar.  
  
Det närmaste vad saken gäller finns i följande formuleringar: 
 
”....anmäls härmed att Annas mor uppvisar ett beteende som inger stark misstanke om Munchhausens syndrom  
by proxy. Misstanken bygger på en lång rad observationer av flera av varandra oberoende vårdgivare. Vår 
bedömning är att det finns en påtaglig risk för att flickan på sikt ska ta skada till följd av moderns beteende.” 
 
Anmälningar i tjänsten bör givetvis inte stanna vid vaga uttalanden utan måste precisera vad som finns att anföra  
i sak. Så länge inte detta gjorts framstår anmälan  som obefogad. En aspekt på en sådan här vag anmälan är att 
den anmälda modern inte vet vad hon anklagas för och inte kan gå i svaromål på konkreta punkter. Allvarligt är 
även här att anmälarna hänvisar till observationer av andra icke specificerade vårdgivare utan att redovisa dessa 
observationer, dvs. man rör sig här närmast på vag skvaller- och ryktesnivå i sakligt hänseende och i tjänsten.    
De konkreta observationernas innehåll, tidpunkter och namngivna källor saknas i den mån de överhuvudtaget 
finns. Fabulering kan inte uteslutas. Öppen redovisning av material av betydelse samt precisering krävs. Det 
skall vara möjligt för berörd socialtjänst och föräldrar och eventuella ombud och tillsynsmyndighet att granska 
anmälans påståenden mot underlaget i sak och detta skall inte enbart existera i löslig, muntlig form vid möten 
som antyds i textens övriga fem rader.  
 
Modern ger i en skrivelse en helt annan bild, som närmast leder mig till bedömningen att en del läkare borde 
anmälts. Fram till barnet var cirka 7 månader besvärades det av sura uppstötningar (refluxproblem) med   
relativt starka symtom nattetid. Läkarna hittade inget  fel gång efter gång. Till slut hittade föräldrarna 
information om andra barn med refluxproblem och lade fram det för läkarna. En PH-mätning gjordes för att 
kontrollera saken och den visade att barnet hade problem med surt i matstrupen. En magmedicin sattes in som 
minskade besvären dramatiskt. ”Hade någon lyssnat ordentligt och sagt att det kunde vara reflux, hade vi aldrig 
behövt springa på sjukhuset utan fått hjälp direkt.” ”Kränkande behandling från läkare, onödiga 
undersökningar m.m. Fy.” ”Läkarna var främmande till att refluxbesvär kunde vara jobbiga (hade vi hamnat på 
Astrid Lindgren tror jag aldrig något av detta hade hänt). Under de 7-8 månaderna före reflux”diagnosen” 
hann jag få en stämpel på mig.” ”Efter att ha blivit tillsagd i nästan 8 månader att det inte var något fel på 
Anna, och ändå var det något, tappade jag mycket av mitt förtroende för läkarna.” ”Vi sökte vård på fel sätt. Vi 
borde tidigt ha fått en remiss från BVC i stället och inte sprungit uppe på Storsjukhusets  barnklinik själva. BVC-
sköterskan bad mig om ursäkt efter refluxdiagnosen för att hon inte gjort mer.”  (valda utdrag ur skrivelsen) 
 
Modern nämner även att barnet kort efter hjälpen med refluxen drabbades av öroninflammation som var kvar i 
cirka två månader. En privat barnläkare konstaterade även en urinvägsinfektion som inte kunde bekräftas av  
sjukhuset. Även någon typ av bajsbesvär konstaterades. Modern bedömer även nu i efterhand att Annas 
mage ”spökat mer eller mindre hela tiden” under hennes tvååriga levnad.  
 
När anmälans vaga uttalanden ställs mot moderns avsevärt mer konkreta redogörelse är det svårt att bedöma 
saken på annat sätt än att anmälan när barnet är 14,5 månader var obefogad och grundad i bristande granskning 
av befintliga fakta (sådana tycks inte anmälarna vara närmare intresserade av).  
 
Självklart har ur källkritisk synpunkt en mer konkret redogörelse företräde framför en redogörelse utan konkreta 
uppgifter. Däremot vore en anmälan av de läkare som missat refluxdiagnosen och av de anmälande läkarna för 
obefogad anmälan befogad. Obefogade anmälningar upprättade i tjänsten kan givetvis inte tolereras i ett 
demokratiskt rättssamhälle. En obefogad anmälan verkar utgöra roten till det utredningsmetodiska elände med 
utflykter in på kvasipsykologins områden som sedan följer i de övriga dokumenten. Psykologisering är en sedan 
länge välkänd strategi som ibland tillgrips av läkare som inte finner något kroppsligt fenomen – fallen där annan 
läkare senare finner ett kroppsligt fenomen är många. Exempelvis fick min mor en gång i tiden beskedet att det 
var ”psykiskt” när hon sökte läkare för ont i strupen. Min bror körde in henne till närmsta sjukhus där hon 
befanns ha ett allvarligt sår i strupen. Socialtjänsten bör inta ett källkritiskt förhållningssätt även till påståenden 



från sjukvården, som har mängder av falska psykologiseringar på sitt samvete.  
 
En enkel och primär utredningsmetodisk åtgärd vid en sådan här vag anmälan bör vara att begära en skriftlig 
precisering från anmälarna där sådant som iakttagelser, tidpunkter, platser, personkällor m.m. 
av betydelse i saken noga preciseras. Jag kan inte finna att någon sådan begäran skett eller att något sådant 
dokument existerar. Oavsett hur det förhåller sig med misstankarnas riktighet så bör en sådan precisering 
vara i barnets intresse. Osakligt, vagt pratande kan aldrig ligga i barnets intresse. En preciserad skrivelse 
skulle även möjliggjort en dialog med föräldrarna på punkt efter punkt. Möjligen har den situationen förelegat att 
prestigefyllda medicinare inte ville ha en saklig dialog med föräldrarna utan mer var intresserade av att utöva 
makt över dem och försvara sin egen självbild genom förnekande strategi.  
 
2. Bilaga till anmälan: beskrivande artikel om Munchhausen syndrome by proxy (MSbP)  
Att bifoga en artikel kan inget säga i sak om det enskilda anmälda fallet. En misstanke från läkarnas sida kan 
aldrig göra att generella påståenden blir giltiga i ett enskilt fall. Men en artikel kan ge allmän upplysning till 
socialtjänsten om det påstådda syndromet och artikeln har ett stort allmänt intresse för socialtjänsten, även om 
den delvis är missledande. Några generella kommentarer till artikeln är att den innehåller en värdefull översikt, 
men frågan om diagnostik, att upptäcka MSbP ges en ensidigt bekräftelsesökande inriktning och en nödvändig 
differentialdiagnostisk diskussion saknas. Det saknas t.ex. varje form av diskussion och redovisning av fall där 
man felaktigt misstänkt eller så småningom kunnat utesluta MSbP. En prövning av en hypotes om MSbP måste 
vid sakligt beteende innebära även att man söker falsifiera hypotesen, inte bara bekräfta. Detta har inte 
författarna uppmärksammat. Det anges endast listor med bekräftande tecken, inte falsifierande tecken, i artikeln.  
Detta är ur vetenskaplig synpunkt utomordentligt anmärkningsvärt.  
 
Diagnosticerad MSbP är mycket sällsynt och författarna hänvisar till en årlig incidens i England på 0,5 barn  
per 100 000. Det kan naturligtvis vara någon skillnad mellan England och Sverige. Författarna hänvisar till 
forskning enligt vilken 50 procent av fallen skulle ske aktivt genom kvävning, förgiftning eller annan direkt 
manipulation av barnets kropp och 25 procent ske endast genom förfalskning av sjukhistorien. De resterande 
25 procenten skulle vara blandformer. Det borde tillfogats att det kan finnas en mörkertalsproblematik som  
förvränger bilden av verkligheten – alla fall upptäcks rimligen inte och en del fall kan hävdas felaktigt av bland 
annat vetenskapligt oskolade läkare. Författarna refererar även en forskare som ställt upp en lista med 
”varningssignaler” utan att kommentera problemet med att vända på sannolikheter.  
Om man utgår från att man vet att en sjukdom föreligger, så kan olika tecken vara mer eller mindre sannolika. 
En helt annan sak är om man vet enbart att ett eller flera tecken föreligger och utifrån dessa skall bedöma 
sannolikheten för en sjukdom, som man då inte vet. Skillnaderna i sannolikhet kan bli mycket stora, särskilt vid 
vanliga tecken som förekommer frekvent hos personer som inte har sjukdomen eller har annan sjukdom, t.ex. 
någon vanlig sjukdom. På listan med 13 varningssignaler finns till exempel följande tecken:  
”En ytterst uppmärksam förälder, som inte viker från sitt barns sida.”  
Med tanke på den sällsynta förekomsten av MSbP är det rimligen så att den stora massan av föräldrar som 
uppvisar detta tecken inte utmärks av MSbP.  
”En förälder som själv arbetar i sjukvården, har ett sjukvårdsanknutet yrke eller talar om sin önskan att ha det.” 
 Nästan alla som arbetar inom sjukvården utmärks inte av MSbP.  
Författarna verkar inte medvetna om vilken missvisning sådana kriterier kan ge.  
 
Artikeln innehåller fyra definitionskriterier för MSbP. 
1. Symtom hos ett barn som är framkallade av en förälder eller någon som är satt i förälderns ställe.  
2. Barnet tas – ofta ihärdigt – till undersökning och behandling, som ofta leder till ett flertal aktiva medicinska 
insatser. 
3. Förövaren förnekar kunskap om symtomens orsaker.  
4. Akuta symtom försvinner när barnet skiljs från förövaren.  
 
Det sägs i denna otydliga artikel inget om saken, men eftersom inget sägs antar jag att författarna tänker sig att 
samtliga fyra kriterier skall vara förhanden. Det verkar för övrigt som om kriterierna inriktats mot den aktiva 
formen av MSbP och inte mot en passiv form, där bara påhittade uppgifter framförs. Ett sådant kriterium borde 
då finnas med i stället för kriterier som förutsätter att det existerar symtom framkallade av förälder.  Det bör 
dessutom påpekas att kriterium 2 blir uppfyllt för mängder av seriösa föräldrar, där barnet drabbas av verkliga 
existerande sjukdomar. Det går att leta upp många gånger fler sådana fall än fallen av MSbP. Kriteriet 
föreskriver inte ens att vårdbesöken skall vara obefogade (!!!)  
Även om vårdbesök är obefogade kan de vara seriösa. Exempelvis kan föräldrar (likaväl som läkare) göra 
felbedömningar, vara medicinskt och psykologiskt okunniga, få fel uppgifter av sitt barn, hellre söka en gång för 
mycket än en gång för litet osv. Kriteriet verkar inte genomtänkt. Dessutom vet seriösa föräldrar ofta inte heller 



något om symtomens orsaker (jfr kriterium 3 ovan). De två sista kriterierna förutsätter som framgår att det  
finns en ”förövare”, dvs. förutsätter att MSbP föreligger (!!!) Logik? Vet författarna vad logik är?  
 
Det framförs i artikeln många påståenden om personlighetsegenskaper och störningar hos föräldrar med MSbP 
utan att en differentiering sker mellan aktiv och passiv form av MSbP. Rimligen borde det föreligga 
psykologiska skillnader mellan dessa former. Att generalisera över de olika typerna utgör knappast 
sakligt godtagbar kunskap. Även de påstådda 7 faktorer för riskbedömning och de 13 påstådda 
varningssignalerna verkar vara anpassade till den aktiva formen av MSbP. I artikeln berörs inte alls 
detta grundläggande vetenskapliga problem och den blir därmed grovt missvisande. Dessutom är många 
påståenden i artikeln vaga och den förenklar på ett missvisande sätt.  
 
 DN-journalisten Malin Nordgren (DN 2001-11-24) har studerat ett av fallen i artikeln (fall 1 och 3 som är 
samma fall och utgör två av de sex påstådda ”fallen”) och refererar även andra läkares bedömning av fallet. Den 
tidigare infektionsöverläkaren Stig Cronberg bedömer att det varit frågan om ett ”naturligt, men 
ovanligt...sjukdomsförlopp”. Professorn i rättspsykiatri Sten Levander som gått igenom journalen och undersökt 
och bedömt modern har bedömt att det inte går att tala om MSbP i detta fall. Levander måste bedömas som en 
mycket mer vetenskapligt kvalificerad bedömare än den som framgått vetenskapligt sett flummige Lundin (anges 
inte ens vara medicine dr i artikeln). I fallbeskrivningen anges att modern ”som ung blev sexuellt utnyttjad”. 
Nordgren kommenterar: ”Men någon uppgift om sexuellt utnyttjande finns inte i utredningen om modern, och 
enligt henne själv har hon aldrig varit utsatt för sådant och heller aldrig hävdat detta. Den uppgiften fick Björn 
Lundin från socialtjänsten, säger han.” 
Nordgren har även muntligen bekräftat uppgifterna den 18 sept 2006. 
  
Givet denna information har författarna fört in en inom socialtjänsten påhittad uppgift (inget ovanligt i denna 
subkultur) som inte kontrollerats med den berörde och är mycket etiskt betänklig gentemot den som felaktigt 
utpekas som förövare (personen lär ha  blivit upprörd). Eventuellt kan de även bedrägligt ha undanhållit att det 
gjorts andra bedömningar av fallet (om dessa förelåg när artikeln gick i tryck). Frågan är hur många andra 
uppgifter i fallbeskrivningarna som är felaktiga och hur många andra bedömningar som är omstridda i denna 
vetenskapligt sett tvivelaktiga artikel? Vi är här inne på forskningsfuskets domän. Dr Anklagsson är  som 
medförfattare även medansvarig för de grova bristerna i den vetenskapliga kvaliteten. Det ensidiga 
bekräftelsesökandet, slarv och icke underbyggda uttalanden utmärker även det här aktuella fallet med föräldrarna 
Stark. Det skulle inte förvåna mig om fallet Stark så småningom dyker upp som ett belagt fall i en artikel.    
 
Ett i detta sammanhang mycket intressant, och för dr Anklagsson mycket pinsamt, avsnitt i artikeln bär rubriken 
”Utredning” och jag skall återge det oavkortat därför att anmälarna (en av dem är artikelns medförfattare) och 
socialtjänsten inte alls levt upp till vad som föreskrivs i fallet med familjen Stark.  
 
”Utredningen måste innehålla en noggrann kartläggning av barnets hela sjukhistoria. Det innebär att begära in 
ett fullständigt journalmaterial från alla tidigare sjukvårdskontakter från mödravårdscentralen och framåt. En 
lika fullständig journalsamling bör göras av föräldrarna och samtliga syskons journaler. Det gäller även döda 
syskon, vars obduktionsprotokoll bör granskas.  
   En utredning enligt Socialtjänstlagens § 50 bryter sekretessen runt journalmaterial. Utredande 
socialsekreterare kan alltså samla in all nödvändig medicinsk dokumentation. Grundregeln för urvalet är att 
journalmaterialet skall vara så fullständigt som någonsin är möjligt. Genomgången av materialet måste sedan 
göras av läkare med förmåga att i journalanteckningarna urskilja förloppet av de angivna sjukdomarna samt 
bedöma överensstämmelsen mellan uppgivna symtom och undersökningsresultat.  
   En kronologi dels över förälderns sjukvårdssökande beteende, dels över hur informationen om 
undersökningsresultat, behandling och sjukhistoria har hanterats över tid är ofta mycket klargörande. 
   Anamnesupptagningen är en viktig del (35). Sök så detaljerad information som möjligt avseende 
omständigheterna (exakt tid, plats och vilka andra som var närvarande) när sjukdomsfallen inträffade. 
Sök sedan upp platser och personer för att få uppgifterna bekräftade. Följ upp och kontrollera alla uppgifter om 
familjens livshistoria; falska uppgifter kan avslöjas inom en rad olika områden. Fördelningen av detta arbete 
bör göras i samrådsgruppen och styras av behovet av medicinsk eller annan fackkunskap för att kunna ställa 
adekvata frågor och värdera de insamlade uppgifterna. Intervjuer som görs av socialsekreterare och medicinsk 
personal tillsammans kan vara ett fungerande alternativ.  
   Det är viktigt att säkerställa att kurvor, registreringar och provtagningar inte har manipulerats av föräldern 
(35). Vid varje tillfälle av oförklarade symtom skall lämplig och möjlig provtagning för toxikologiska analyser 
övervägas. Meadow (35) pekar på möjligheten att gå utanför de traditionella laboratorierna och använda sig av 
kriminaltekniska eller rättskemiska analyser. Detta omfattar även kraven att säkra att blod, urin, avföring och 
kräkningar verkligen kommer från barnet. ” 



 
Utredningsavsnittet berör inte några särskilda problem kring den passiva formen av MSbP, vilket vore sakligt 
befogat. Dr Anklagsson har struntat i att genomföra och redovisa en utredning i enlighet med vad han själv 
varit med om att föreskriva.  
 
Det kan konstateras att den anmälan som inges rörande familjen Stark är extremt oprecis och inte ens anger om 
den ”starka misstanken” skulle gälla aktiv eller passiv form eller blandform av MSbP.  Såvitt kan förstås av 
annat material anses modern ha gjort för många vårdbesök. Det har vad jag kan förstå inte noterats något som 
helst som skulle kunna inge misstanke i riktning mot den aktiva formen eller blandformen. Anmälarna verkar ha 
nollställt det mödosamma empiriska arbetet för att underbygga användandet av den sällsynta diagnostiska 
etiketten (som närmast inger associationer till den aktiva formen) i anmälan. Socialtjänsten verkar inte ha 
avkrävt dem något empiriskt arbete. I stället för utredning enligt de riktlinjer en av anmälarna som medförfattare 
till artikeln själv skisserat så inskränks utredandet till lite vagt prat vid möten ! Att inge en artikel med 
understrykningar (kanske är de menade att associeras med det aktuella fallet – det framgår inte) tillför inget i sak 
i det enskilda fallet. Ett enskilt fall kräver ett särskilt och mödosamt empiriskt arbete, där även falsifiering av 
hypotesen eftersträvas. Att inte i anmälan kunna presentera något i sak inger ur källkritisk synpunkt stark 
misstanke om att anmälarna har föga att komma med i sakfrågan. Denna fråga blir extra allvarlig när det gäller 
en anmälan i tjänsten – anmälarna är skyldiga att kunna precisera. Som anmälan ser ut kan den närmast bedömas 
som ett obefogat papper med förtal och kränkning av familjen. Detta är ingen seriös anmälan. Möjligen bygger 
den i det fördolda på att medförfattaren har mentalt fixerat sig vid begreppet MSbP och inte har tillräcklig 
vetenskaplig träning för att kunna hantera begreppet hypotesprövande – även en del ovetenskapliga inslag i 
artikeln pekar i den riktningen (se föregående anmärkningar).  
 
3. Barnklinikens journalblad 
Det framgår av journalanteckning 2005-10-11 att ett samrådsmöte hölls bakom ryggen på föräldrarna mellan ett 
stort antal vårdgivare och med representanter från socialtjänsten närvarande. Föräldrarna var varken informerade 
om att mötet skulle äga rum eller närvarande. Deras version har alltså saknats som underlag i sak vid mötet – ett 
osakligt förfarande. Anteckningen saknar helt redovisning av omständigheter i sak som skulle berättiga en 
anmälan. De formuleringar som antyder vad saken gäller är följande: 
 
”Fallet presenterades. Sammantaget uttrycktes stor oro från samtliga närvarande vårdgivare över moderns 
beteende. Hennes beteende och förhållningssätt är mycket bestickande för Munchhausens syndrom by proxy.  
Undertecknad skriver idag formell anmälan till socialtjänsten...” 
 
Ett antal vårdgivares ”oro” utgör naturligtvis inget argument i sak, då oro är en sak som gäller vårdgivarnas 
psyken och  inte vare sig barnet eller modern. Det utgör ett tankefel att en vårdgivare framför sin egen oro som 
en omständighet i sak. Observera det tyckaraktiga uttrycket ”är mycket bestickande för” - utan att någon som 
helst saklig grund anges.  Som framgår av citatet redovisas inga som helst omständigheter i sak kring barnet eller 
modern. Att allmänt tala om ”moderns beteende” saknar helt saklig substans.  Av journalanteckningen  
vid det tillfälle som beslut om anmälan togs framkommer således inga sakargument. Ett allmänt tyckande 
utan precisering av vad saken gäller och avsaknad av redovisning av konkreta observationer  eller hänvisning 
till beskrivningar av sådana utgör inte acceptabel grund för en anmälan.  
 
Det framgår av en journalanteckning 2005-10-17 att en av de anmälande läkarna, två representanter från  
socialtjänsten och ett par personer från vuxenpsykiatriska kliniken (som tydligen erbjuder modern kontakt) 
träffar båda föräldrarna och informerar om att anmälan gjorts till socialtjänsten, ”då vi befarar att flickan far 
illa”. ”Socialtjänsten har inlett utredning och kommer att kalla föräldrarna för samtal.” 
 
Här finns i journalanteckningen följande anmärkningsvärda motiveringar från den anmälande överläkaren dr 
Anklagsson, som ”gått igenom flickans journal” (ett utredningsmetodiskt synnerligen vagt uttryck) och de 
återges här oavkortade. 
 
”Vid genomläsning av journalen har bl a framkommit journalanteckningar där vid 56 skilda tillfällen står 
skrivet: Mor tycker, mor anser. Samma anteckningar ang fadern 6 ggr under perioden 041019 – 0509. Vid 
samtalet med föräldrarna som hålls i förhållandevis lugn form uttrycker undertecknad den starka oro som 
samtlig personal som kommit i kontakt med Anna vid barnkliniken hyser att modern ej kan se flickans bästa utan 
söker symtom och därmed driver doktorn till utredning och behandling av symtom som ej kunnat verifieras. 
Huruvida den refluxundersökning som gjordes och dess resultat är fysiologiskt normalt svar kan ej säkert 
bedömas då vi saknar referensvärden för spädbarn och pH-mätning. ” 
 



Detta bör vara de viktigaste argumenten för anmälan till socialtjänsten. Det står inte uttryckligen att detta 
framförts till föräldrarna, men jag antar att så har skett. Hade det funnits några viktigare, relevanta argument 
borde de stått att läsa i anmälan eller här. Någon som helst utredning i sak har inte presenterats av sjukvården.  
 
Vad antal språkliga uttryck i journalen (skrivna av läkare m.fl.) skulle ha för betydelse i sak klargörs inte. Som 
lätt 
inses måste en förälder som besöker eller ringer upp läkare meddela uppgifter och bedömningar, dvs. tala med 
vårdgivaren. En vårdgivare kan sedan skriva språkligt hur man vill i journalen och granskning visar att 
vårdgivarna skiljer sig åt vad gäller sättet att språkligt formulera materialet. Det är t.ex. lätt att eliminera samtliga 
”tycker”/”anser” och det vore lätt att öka dem och även lätt att tillämpa dem på läkarna själva, vilket på några 
ställen sker i form av ”Jag tycker/tror...”.  Ett oprofessionellt exempel ur journaltexten är följande: ”Modern  
tycker förstås att hon inte håller med om vår bedömning som vanligt.”  Jfr det mer sakligt och etiskt lämpliga 
”Modern håller inte med om vår bedömning.” Formuleringen säger en del om överläkarens attityd till modern. 
Det är ett obestridligt faktum att det är vårdgivare själva som ett flertal gånger skrivit ”Mor/modern tycker, 
anser”. Är det något fel med dessa språkliga uttryck så finns problemet hos vårdgivarna själva, inte hos modern. 
Det är anmärkningsvärt att en överläkare ägnar sin uppmärksamhet åt detta slag av pseudoevidens för att det är 
något fel på modern i stället för att söka efter relevanta omständigheter kring barnets symtom. Nästa tankefel i 
texten har jag redan kommenterat, dvs. personalens påstått ”starka oro” är inte någon relevant omständighet i 
sak, då det är ett fenomen hos personalen och inte någon omständighet i sak hos barnet eller modern.  Därefter 
hävdas tolkningen att modern ”söker symtom” utan att någon som helst saklig grund anges – ett allmänt 
tyckande. I journalbladen finns faktiskt ett antal diagnoser inskrivna – bygger de på symtom som inte existerat? 
Det tolkande argumentet  ”driver doktorn till utredning och behandling av symtom som ej kunnat verifieras” 
verkar underligt. Varför startar inte läkarna med att klarlägga symtom eller symtombeteende genom 
observationer  innan de går vidare till utredning och behandling av det? Det är enligt min bedömning mycket få 
observationer som görs av någon annan än förälder i detta fall. Den idé om videoinspelning som först efter lång 
tid kommer upp från en läkare och genomförs som det verkar vid ett enda tillfälle visar på sjukvårdens bristande 
intresse för observationer i den naturliga miljön –en förhållandevis enkel och lite resurskrävande metod som 
kunde använts långt tidigare.  
 
Modern skriver i en kommentar  den 2 september 2006 att hon har ett minne av att hon och barnet observerades 
under ett dygn när barnet var 7 månader gammalt. 
 
”Under natten satt en sköterska som normalt arbetade på för tidigt föddas avdelning hos oss hela natten. Hon 
var helt förundrad och jag minns att hon sa ´men gud så ni har det, det här är ju inte klokt´. Anna vaknade 
nämligen så ofta som varje kvart emellanåt den tiden, kräktes rakt ut id något/några tillfällen, illskrek etc. Ofta 
hann hon aldrig somna ´ordentligt´ emellan dessa ´pass´ utan låg och rosslade däremellan också. Denna 
sköterskas anteckningar skrevs om i ´journalformat´ och jag tror att dessa finns någonstans i journalen för 
Anna. Det var efter detta som vi äntligen fick PH-mätningen, och därefter Losec som gjorde otrolig skillnad. 
Annas smackande och konstiga andning försvann och hennes småvaknanden minskades avsevärt...” 
 
Den ringa omfattningen på observationerna talar sitt tydliga språk vad gäller sjukvårdens intresse för att  
nå fram till en korrekt bedömning och värna om barnet. Hur de konstaterade symtomen helt kunnat nollställas 
när anmälan långt senare görs från läkarna tål att fundera på, men förnekandeprocesser är enligt min erfarenhet 
i andra sammanhang inget ovanligt när det gäller sjukvården.   
 
Följande kommentar från modern visar hur hon uppfattade sjukvårdens beteende. 
 
”I denna veva (tror det var strax före observationen) minns jag en helt absurd rond. Vi hade övernattat på  
sjukhuset för att Anna betett sig riktigt otäckt, och hade precis varit iväg och träffat den duktiga läkaren från  
Närstad (och fått Gaviscon mot Annas uppstötningar – detta var före Losec). Vi hade väntat länge på ronden, 
och hade frågor kring dosering etc. (medicin var ju något nytt och delvis jobbigt att ge till sitt barn!) När ronden 
äntligen kom med dr Anklagsson i spetsen (de var ca 10 stycken) tydde allting på att Anklagsson hade tänkt 
vända i dörren – det kändes som om han hade velat ´mörka´ alltihop! Han blev nämligen mycket besvärad när 
jag frågade om Gaviscon, ev biverkningar etc och jag såg att också sköterskorna som var med reagerade. Där 
satt jag totalt hjälplös med min lilla baby i knäet mitt emot denna mäktiga läkarrond...kan bara ana hur det 
kändes. Efter ph-mätningen som då visade på någon typ av reflux, minns jag att läkarna på ronden stod och sa 
till mig att ´låt oss se framåt nu och inte bakåt´ (Anklagsson var inte med då). Efter utförd PH-mätning satt 
läkare Peter Nilsson och sa till mig att mina noteringar om när Anna hade det jobbigt överensstämde mycket väl 
med registrerade refluxbesvär, Jag var gråtfärdig av lycka över att äntligen ha fått hjälp. Anklagsson m fl säger 
nu i efterhand att det saknas referensgrupper för spädbarn med reflux....” 



 
Sjukvårdens byte av inställning framgår även av journalmaterialet. Dr Anklagsson verkar enbart utgå från en 
osäkerhet kring vad Ph-mätningen betyder och underlåta att väga in de specifika rapporterade symtomen och  
även de rapporterade effekterna av medicinering utifrån idén om reflux. Materialet tyder på en förnekelseprocess 
hos dr Anklagsson. Logiskt är situationen den att en osäkerhet kring vad mätningarna betyder inte logiskt leder 
till slutsatsen att reflux inte föreligger, utan sakläget är öppet kring huruvida reflux föreligger eller inte. Det 
finns då anledning att väga in även andra omständigheter som kan ge stöd eller falsifiera hypotesen om reflux. 
Om t.ex. medicinering utifrån hypotesen blir effektlös, så talar det emot hypotesen. I detta fall bedömde 
föräldrarna att den hade effekt (men föräldrarnas bedömning kanske saknar betydelse inom sjukvårdens 
tänkande?) Om föräldrarnas rapporterade symtombeskrivningar stämmer med hypotesen om reflux, så 
ger det stöd åt hypotesen. Om de inte stämmer med hypotesen om reflux, så talar de emot hypotesen.  
Men föräldrarnas symtombeskrivningar kanske anses ointressanta? Sjukvården själv har föga ansträngt sig att ta 
fram några av föräldrarna oberoende symtombeskrivningar.  Dr Anklagsson verkar fixerad vid tanken 
att reflux inte föreligger och uppvisar inget hypotesprövande resonemang. Jag är här kritisk ur logisk och 
empirisk synpunkt utan att ha några medicinska kunskaper i frågan.  
 
En annan fråga är om rutinerade läkare är så lätta att ”driva” – de gör rimligen egna bedömningar och fattar  
egna beslut som de får ta ansvar för. Doktorns ansvar kan inte trollas bort genom att hävda att en förälder 
”driver doktorn”. Det framgår tydligt av journalbladen dels att modern och även fadern tagit ett stort antal  
kontakter med sjukvården. Men det framgår också att vårdgivarna själva tagit ett  stort antal initiativ till 
kontakter genom t.ex. remisser, rekommendationer att höra av sig  m.m. Dessa har inte överläkaren besvärat sig 
med att räkna till skillnad från vissa ord. Det är även så att om sjukvården inte förstår sig på en symtombild så  
kan antalet kontakter för att komma underfund med den bli många, dvs. kontakter uppkommer som en följd 
av kunskapsbegränsningar, brister i bemötande, olämplig organisation, bristande effektivitet etc. .hos sjukvården 
själv – såvitt jag förstått rätt vanliga fenomen. Kontakter som uppkommit på detta sätt har inte heller varit 
föremål för dr Anklagssons räkneintresse.  
 
Överläkaren avslutar sin motivering med att nu söka ifrågasätta att s k reflux funnits med i bilden – detta måste 
ju verka störande på hans tes om moderns psykologi som orsak. Det kan anmärkas att den läkare som genomfört 
den omtalade pH-mätningen sammanfattat resultaten med formuleringen ”Patologisk gastroesofagal reflux i 
upprätt ställning”. Det kan även anmärkas att en docent vid annat sjukhus som hörts som ”second opinion” i ett 
tidigt skede uttalat att ”Anamnesen låter mycket bestickande för gastroesofagal reflux.” Det framgår även av 
tidigare journalanteckning som överläkaren själv står för bedömningen att ”De orossymtom som Anna visar kan 
mycket väl stämma med gastroesofagal reflux” och t.ex. ”en prel bedömning är att dessa attacker också har med 
refluxen att göra” (dvs. reflux förutsätts här av överläkaren själv!!!).  Men nu passar inte refluxen in i den bild 
av modern som överläkaren vill konstruera. Det framstår som mycket viktigare i sammanhanget att barnet enligt 
föräldrarna blivit mycket bättre efter det att medicinering mot reflux sattes in. I motiveringen faller väl detta som 
jag förstår den under den övergripande etiketten ”symtom som ej kunnat verifieras”.  Det torde för övrigt vara ett 
rätt trivialt fenomen att symtom emellanåt inte kan verifieras, när en förälder söker för ett litet barn som inte 
självt kan föra sin talan. Det kanske är känt även för den aktuelle överläkaren att symtom liksom läkardiagnoser 
kan fluktuera, komma och gå.   
 
Att sjukvården verkar ha skött sig illa, ha bidragit till ett stort antal vårdkontakter och undersökningar,  uppvisat 
motsägelser plus ett antal irrelevanta och ansvarsförskjutande resonemang utgör knappast någon saklig grund för 
anmälan till socialtjänsten. Det kan även anmärkas att det av journalbladen framgår att modern vid ett antal 
tillfällen har motsatt sig läkarundersökningar av barnet av hänsyn till barnet (något som talar emot MSbP). 
Läkarna har vid dessa tillfällen varit mer benägna att undersöka barnet än modern. Det framgår av journalbladen 
även att en mängd kontakter haft karaktär av telefonkontakter, varvid barnet inte  kunnat fara illa av 
läkarundersökningar. Det är tydligt av journalbladen att även vårdgivarna har agerat pådrivande. Det framstår 
som ett tankefel att ensidigt framställa moderns psykologi som orsak till en mängd vårdkontakter och 
undersökningar av barnet. Självgynnande attribution (tillskrivning) av orsaker brukar man tala om inom 
socialpsykologin – sjukvården ägnar sig åt sådant också. Fel är det någon annan som förorsakar, men framgång 
tar vi gärna åt oss äran för.... Detta fenomen kan givetvis starkt störa utredningsarbete, där självkritik kan vara 
viktig.  Självfallet är selektiviteten och tankekvaliteten i motiveringarna här så bristfällig  att de ur källkritisk 
synpunkt skall förkastas. Det undanhållande av relevanta uppgifter i anmälan som jag här påtalat bör betecknas 
som lögnaktigt beteende enligt vedertagen definition (lögn = medvetet vilseledande genom undanhållande, 
förvrängning eller lögn). Denna frånvaro av hållbart utredningstänkande förekommer alltså på ett svenskt 
storsjukhus. Att vagt, irrelevant, ensidigt och missvisande argumentera för en tes utgör inget utredningsarbete 
utan utgör ett fall av osaklighet eller kognitiv störning med flera tankefel inblandade.  
 



Dagen efter mötet anges i journalen att kopia av hela journalen har översänts till socialtjänsten.  
Det bör ur utredningsmetodisk synpunkt påtalas att uppgifterna på journalbladen såvitt framgår inte har  
vare sig i tillämpliga delar bestyrkts eller systematiskt replikerats av föräldrarna. Journaler innehåller 
t.ex. sakfel, missuppfattningar, minnesfel, bortfall av viktiga uppgifter etc.  Om journalbladen skall 
användas som underlag i utredningssammanhang krävs föräldrarnas bestyrkanden och replikeringar 
före användningen. Detta kan jämföras med hur man lämpligen kontrollerar de enskilda posterna i  
räkenskaper innan man summerar och utför övergripande beräkningar. Anmälarna har här inte alls 
begripit frågan om nödvändigt säkerställande av information. Det är väl känt att journaler kan innehålla 
många fel och de innehåller enbart sjukvårdens egna urval och perspektiv kring uppgifterna.  
 
Det är av journalanteckningen 2005-10-17 tydligt hur överläkaren söker ”exportera” ett problem inom 
sjukvården till andra instanser utan att dessförinnan ens ha haft samråd med föräldrarna.  
”Båda föräldrarna kallade till samtal tillsammans med sjukskötare, terapeut från vuxenpsykiatriska kliniken 
samt två representanter från socialförvaltningen...” (alla är namnlösa i texten...det går inte ens att säkert säga 
om en eller två personer varit med från vuxenpsykiatriska kliniken – självfallet skall namn och befattning 
dokumenteras för samtliga närvarande).  
 
Det tål att diskuteras om inte barnkliniken själv borde tagit tag i det problem med många vårdkontakter som  
barnkliniken har uppfattat utan att kunna ange någon konkret saklig grund. Det är inte givet att detta bör 
övervältras till psykiatri och socialtjänst.  
Det upprättas även ett muntligt ”kontrakt” med fadern att han är den som skall kontakta vårdcentralen vid  
sjukdomssymtom hos barnet och att endast efter vårdcentralskontakt kan barnet remitteras till barnkliniken. 
”Tills vidare får ej föräldrarna kontakta jouren eller barnläkare på barnkliniken för fortsatt handläggning av 
ärendet.”   
Tidsordningen är anmärkningsvärd. Kontraktet borde upprättats långt tidigare, när man på barnkliniken bedömde 
att vårdkontakterna behövde begränsas.  Det hade sedan varit möjligt att konstatera utfallet. Nu upprättas 
kontraktet först efter att socialtjänst och vuxenpsykiatri tillkallats.  Ett kontrakt kunde varit en fullt tillräcklig 
åtgärd. Anmälan till socialtjänsten och tillkallande av vuxenpsykiatrin kan vara en överreaktion och ett mindre 
lämpligt kvittblivningsförsök. Vad tänker sig barnkliniken att dessa instanser skulle kunna tillföra? Inblandning 
av fler aktörer behöver inte leda till något bättre utan kan även leda till försämringar för barnet. Som vi skall 
se blir följden att familjen utsätts för inadekvata och psykiskt pressande utredningsansatser, vilket inte ligger 
i barnets intresse. I stället för att gå fram stegvis tar sjukvården och socialtjänsten här till flera insatser samtidigt 
och agerandet ter sig överdrivet, ett fall av ”overkill” visavi det påstådda problemet. Att hindra en förälder från 
att kontakta sjukvården kan naturligtvis i vissa lägen få allvarliga konsekvenser för ett barn. Dessutom är 
sjukvården till för alla svenska medborgare – föräldrarna är med och betalar skatt till den. Observera här 
genusaspekten: kvinnan i familjen nekas av manliga läkare att ta kontakt med sjukvården, medan mannen i 
familjen ges sådan möjlighet. Två manliga läkare anmäler kvinnan. Senare skall vi se hur en kvinnlig 
psykiatrikonsult, dr Dämpsson, går in och utifrån ett kvinnoperspektiv eller mammaperspektiv starkt dämpar ner 
de manliga läkarnas hysteriska och nästan otroligt ensidiga bedömning genom att peka på mer vanliga faktorer. 
Frågan är om fadern blivit anmäld om han tagit de flesta vårdkontakterna? Det hade antagligen givit upphov till 
en annan psykologisk dynamik kring fallet. Genusaspekterna i fallet är mycket tydliga. Hade en kvinnlig 
överläkare som inte haft samma MSbP-intresse anmält modern? Det verkar inte troligt.  
 
Sjukvården glömmer här dessutom att anmäla sig själv till socialstyrelsen för felaktig hantering av fallet.  
Sådana här sjaskiga avarter av sjukvård eller maktmissbruk bör prövas av tillsynsmyndighet.    
 
4.  Socialtjänstens vårdplan 
I texten i socialtjänstens vårdplan 2005-11-24 ges i förhållande till moderns redovisning en förfalskad bild av 
situationen kring barnet. Inget enda konkret exempel på klarlagt obefogat vårdsökande från föräldrarnas sida 
redovisas. Det redovisas inget om de faktiskt konstaterade symtom som enligt modern framkommit och Anna 
framställs som en ”frisk flicka” som ”ständigt återkommit” (det förekommer faktiskt diagnoser i journalen som 
socialtjänsten har tillgång till). Det undanhålls också lögnaktigt  att en del besök skapats av sjukvården.  
Mycket anmärkningsvärd ter sig följande avslutning på den inledande texten. 
 
”Det kan förvisso också vara så att Anna är sjuk i någon åkomma och då är det naturligtvis av allra största vikt 
att ta reda på om så är fallet. Det finns en svårighet att utreda den specifika oro som finns kring Anna i hemmiljö 
varför man gjort bedömningen att Anna och hennes vårdnadshavare bör utredas i ett dygnet runt 
perspektiv för att om möjligt besvara bilagda frågeställningar. ” (min understrykning) 
 



Den logiska konsekvensen av den första meningen vore att få full klarhet i den medicinska bilden, bl. a. genom 
att begära fullständig skriftlig precisering av anmälarna och om så bedöms lämpligt ta in ytterligare medicinska 
bedömare som överprövar de konkreta omständigheterna.  
 
Modern skriver följande i en kommentar:  
”Stina Social  på Soc ´marknadsförde´ vår vistelse på utredningshemmet genom att säga till mig ´se det här som 
en chans att visa på Annas besvär, Lena´. Detta övertygade mig att gå med på att åka till utredningshemmet. I 
smått chocktillstånd p g a anmälan, kändes det enda viktiga på utredningshemmet vara att visa på varför jag 
sökt vård – då skulle vi bli kvitt Soc tänkte jag. Men när jag påpekade Annas refluxbesvär när vi väl kom ner till 
utredningshemmet fick jag som svar att Soc ej betalt för att studera symtom, att detta inte ingick i deras uppdrag 
eller kunnande!” 
Detta är väl förenligt med dokumenten från utredningshemmet. Socialtjänsten uppvisade enligt moderns 
kommentar således ett lögnaktigt och bedrägligt beteende mot familjen.  
 
En noggrann symtomutredning krävs. En sådan utredning borde givetvis ske före en utredning inriktad på 
barnets och vårdnadshavarnas psykologi, vilken antyds i den andra meningen och är den utredning som faktiskt 
sker och till stora kostnader, då familjen  under tiden 2005-11-22 till 2005-12-21 faktiskt läggs in hos 
”Familjeutredning AB”. Hur ”frivillig” den placeringen var kan nog diskuteras. Varför barnet och föräldrarna 
inte i så fall undersöks i den naturliga hemmiljön framgår inte. Att lägga in familjen i en främmande miljö 
innebär att det uppstår stora problem med ekologisk validitet (dvs. möjligheten att generalisera till hemmiljön är 
mycket tveksam). Det innebär metodproblem nog att ha observatörer i närheten i hemmiljön. Inte minst barnet 
och samspelet mellan föräldrar och barn kan uppvisa andra beteenden än i hemmiljön, när en främmande miljö 
används. Detta kan leda till felaktiga bedömningar.   
 
I vårdplanen nämns alltså behovet att utreda Anna medicinskt utan att man ens sökt precisera den medicinska 
bilden. Till detta bör påtalas att även sjukvårdens agerande gentemot barnet och föräldrarna borde utretts. Några 
sådana utredningar finns i vart fall inte i det material som jag förfogat över. Det är ett rätt ”billigt” koncept att 
dra igång en utredning av föräldrarna när sjukvården gjort felbedömningar och dessutom inte förmått att redovisa 
sakligt och preciserat underlag för de misstankar ett par företrädare från den framkastat. Att sjukvården begått fel 
står utifrån materialet klart, men vad exakt är det som föräldrarna skulle ha gjort fel? Vaga misstankar utgör inga 
som helst evidens i sak. Sjukvården har t.ex. ignorerat att skicka någon som kunnat iaktta barnets symtom i dess 
hemmiljö och därmed bekräfta eller falsifiera föräldrarnas uppgifter om vad som hände. Varför skedde inte 
detta? Hur kan man skriva en anmälan mot föräldrarna utan att ha på plats i hemmet utrett vad som  händer med 
barnet? I vårdplanens text finns följande mening som belyser hur man belastar modern med sjukvårdens egna 
felbedömningar och inadekvata metoder.  
  
”Sjukvården gör slutligen bedömningen att man i stället skadade Anna genom att tillmötesgå Lena i hennes oro 
och låta Anna genomgå besvärliga och smärtsamma undersökningar.”  
 
Sjukvården gör alltså enligt egen uppgift fel och skadar barnet, men i det här sammanhanget där det nästan alltid 
är föräldern som antas ha begått fel belastas modern med sjukvårdens tillkortakommanden – logiken är inte 
godtagbar. Okunnigheten och besluten om smärtsamma undersökningar är sjukvårdens alldeles egna fenomen. 
Föräldrarna har inte hindrat sjukvården från att direkt ställa rätt diagnos eller icke-diagnos eller från att observera 
barnets symtombeteende. Sjukvården borde anmälas till granskning med hänvisning till vad den själv påstått.  
 
5. Socialtjänstens journalblad för tiden 13 okt 2005 till 25 sug 2006  
Journalbladen ger socialtjänstens handläggares perspektiv och det urval av informationer som socialtjänstens 
handläggare anser sig ha uppfattat och ansett viktigt att skriva ner samt bedömningar. Följande kan anmärkas: 
 
- socialtjänstens personal har inte noterat att de på något sätt ställt sig kritiska till sjukvårdens uppgifter eller  
att de ansett det viktigt att få preciserat och konkretiserat de vaga påståenden som sjukvården presenterat 
 
- ett återkommande tema är att det i journalbladen på ett flertal ställen talas om ”stor oro” eller ”oro” för  
Anna. Detta tillför visserligen text men ingenting i sak och innebär att man inte förmått att dra en klar gräns 
mellan personalens känslor och sakomständigheterna i fallet. Personalens känslor är nästan aldrig relevanta i en 
journaltext. Däremot kan klientens känslor vara relevanta.  
 
- icke namngivna befattningshavare nämns i journalbladen (”en socionom”, ”en sjuksköterska” – det finns 
många personer som kan beskrivas på det sättet – i vårt samhälle har personer för- och efternamn)  
 



- socialtjänsten sitter fast i det traditionella sättet att arbeta med samtal och ”home intervju” – inga observationer 
kring barnets symtom görs, dvs. resurserna används felaktigt. Metodiken är inte problemanpassad.  
 
- den slentrianmässiga metodiken att hänvisa föräldrarna vidare till samtal med andra befattningshavare 
framgår av texten. Exempelvis: ”Lena uppger att hon varit hos Malin, socionom på psykiatriska öppenvården. 
Hon tyckte inte detta gav så mycket.”  Ja, vad var tanken med samtalet? Malin skall naturligtvis även benämnas 
med efternamn i en journaltext för att kunna mer säkert identifieras.  
 
- det talas om att ”utreda och observera Anna i ett dygnet runt perspektiv med kvalificerad personal tillgänglig” 
   (obs att endast barnet nämns här och utan frågeställningar, det är som om själva utredandet vore en 
frågeställning – vad behöver utredas?) Det talas även om ”att det är nödvändigt att se familjen 24 timmar per 
dygn för att kunna utreda oron i anmälan. Informerar kring utredningshem. Göran blir upprörd och ser ingen 
anledning till detta. ”  Läkarnas  oro finns naturligtvis ingen anledning för socialtjänsten att utreda och den kan 
bara utredas genom att närmare tala med läkarna. Socialtjänsten verkar ha fixerat sig vid begreppet ”utreda” 
utan att ha några genomtänkta frågeställningar. Faderns upprördhet inför denna osaklighet torde vara befogad.  
 
- en BVC-sköterska refereras och bland annat framgår att 
 
”Birgitta har känt familjen Stark  sedan Anna föddes, och tycker att familjen är bra...Birgitta har stöttat Lena då 
det gäller Annas  reflux som tog lång tid innan den klarlades....Birgitta tänker att Lenas  starka oro kring Annas 
hälsa kan grunda i att de problem och den röra som uppstod kring Annas  reflux.” 
 Det framgår här att BVC-sköterskan uppfattat att det förekommit och klarlagts s k ”reflux”, något som förnekas 
av dr Anklagsson.  
 
- det framgår rörande samtal med fadern att denne ”uppger att både han och Lena anser att det inte är 
nödvändigt med en utredningshems vistelse”. Ändå beslutas en sådan och föräldrarna ger ett skriftligt samtycke. 
Vilken argumentation som använts av socialtjänsten har uppenbarligen inte förts in i journalbladen. Det framgår 
inte vilka frågeställningar som skulle besvaras. 
 
- det framgår att familjen åker till Familjeutredning AB för utredning enligt ett tjänstemannabeslut i avvaktan på 
ett politiskt utskottsbeslut (en antydan om  var makten i systemet ligger). Den bedömning som finns inskriven 
före beslutsnoteringen lyder oavkortad på följande sätt:  
 
”Bedömning: Anna lever tills med båda sina föräldrar. Hennes livssituation har påverkats utifrån föräldrarnas 
aktiva frågeställning om hennes många symtom på psykisk och fysisk sjukdom. Det finns en inbyggd riskfaktor 
kring Anna varför hon måste utredas och observeras tillsammans med vårdnadshavare i ett professionellt  
dygnet-runt perspektiv. Behovet bedöms inte kunna tillgodoses inom öppenvården och beslut bedöms inte heller 
kunna avvaktas i SN:s utskott.”  
 
Något omnämnt symtom på psykisk sjukdom hos barnet har inte jag kunnat notera i dokumenten. Det torde 
här vara frågan om ett fabulerat tillägg för att stärka motiveringen. Inga frågeställningar nämns i bedömningen. 
Vad det finns för saklig grund till att vagt och kategoriskt hävda en ”inbyggd riskfaktor” framgår inte. Hur  
skulle något sådant kunna vetas, när ingen utredning ännu genomförts?  Någon mer precis saklig grund för 
att starta en utredning  framgår inte. Det verkar inte som några frågeställningar fanns formulerade vid 
beslutstillfället utan socialtjänsten beslöt först att utreda och formulerade först därefter frågeställningar 
som presenterades för utredningshemmet – ett ibland förekommande logiskt tankefel vid start av utredningar. 
 
- det framgår att socialtjänsten använt innehållande av information och kort förvarning som maktstrategier 
över klienten. ”Lena undrar  om hon får komma in med kommentarer kring utredningen (detta har hon  
alltså inte informerats om). UT (undertecknad) uppger att så är fallet. Hon har också möjlighet att närvara på 
socialnämndens utskott på onsdagen. Lena blir ledsen över att den informationen kommer så sent. Ut förklarar 
att det vid en ansökan oftast inte är så att man kommer till utskottet men tar på sig skulden att informationen 
kommer sent. Lena uppger att hon gärna skulle velat vara närvarande. Lena ska skriva ner sina kommentarer 
kring utredningen och faxa till UT. Lena hade önskat att hon haft mer tid att förbereda detta  och haft möjlighet 
att maskinskriva detta. ” 
  
- det framgår att utredare inom socialtjänsten vid referentintervjuer använder en frågeteknik som inbjuder till 
spekulation. ”På frågan varför Eva tror att Lena gett henne som referent svarar hon att...” ”Eva 
får frågan hur hon tror att Lena är som mamma.”(mina understrykningar) Det är mycket en person kan ”tro” 



om sådant personen inte själv iakttagit eller vet. Svaren torde bara ge värdelösa och i utredningen störande 
informationer. Det kan verka som utredaren har svårt att ställa relevanta frågor. Onödiga frågor skall inte ställas. 
 
- mycket anmärkningsvärd är följande notering i journalbladen: 
”Diskuterar kring att UT inte i det här läget tar ställning kring sjukvårdens kontra Lenas inställning till Annas 
besvär och att det i nuläget inte är relevant för utredningen.” 
Huruvida Annas av föräldrarna påstådda symtom förekommer eller inte utgör föräldrarnas grund för ett stort 
antal vårdkontakter. Det uppkommer meningsskiljaktighet kring huruvida dessa varit befogade eller obefogade. 
Vad socialtjänsten faktiskt gör genom inriktningen på sina utredningsinsatser och köp av 
utredningar är att söka efter sociala och psykologiska fel hos föräldrarna på traditionellt sätt. Finns det anledning 
att göra detta om Anna haft eller har faktiska, oberoende av föräldrarnas subjektivitet, existerande symtom? 
Socialtjänsten bryr sig inte om att få klarhet i frågan om barnets symtom genom att t.ex. anlita någon mycket 
kvalificerad medicinsk bedömare som inte råkar ha varit medförfattare på en artikel om MSbP i Läkartidningen 
och lämpligen från någon annan del av landet. Socialtjänsten har inte heller avkrävt anmälarna en preciserad 
skriftlig rapport kring vad föräldrarna skulle ha gjort fel – anmälarna har inte presterat annat än vaga påståenden 
utan redovisad saklig grund. Till och med skvaller och rykten brukar ofta vara mer preciserade. Grunden för 
anmälningarna och de av föräldrarna hävdade symtomen bör klarläggas först. Det skulle därvid kunna visa sig 
att anmälarna haft fel och att symtom existerar. En social och psykologisk utredning kan då framstå som 
överflödig och i onödan besvärande för familjen.  
 
- det framgår att socialtjänsten lurat modern för att få henne till Familjeutredning AB.  
”Samtal från Lena. Lena är upprörd kring Annas reflux. Hon uppger att man från Familjeutredning AB inte fått 
uppdraget av sociala förvaltningen att göra en bedömning om Anna har reflux eller inte. UT bekräftar detta. 
Lena uppger att hon trodde att personalen skulle vara närvarande på nätterna så Anna får sina uppstötningar 
och vaknar, vilket de inte är.”  
Frågan är då om Lena hittat på själv att Annas symtom skulle kunna observeras på utredningshemmet.  
Svaret är klart nej. Lena uppger att hon blivit utsatt för övertalningsargumentet att hon på utredningshemmet 
skulle kunna visa barnets symtom. Dessutom talas det i journalbladen lögnaktigt om ett 24 timmarsperspektiv.  
Situationen kan knappast tolkas på annat sätt än att socialtjänsten som skall arbeta för barnens bästa inte alls bryr 
sig om huruvida barnet har symtom eller besvär eller inte. Även formuleringarna ovan om att inte ta ställning  
pekar i denna riktning.  Att mer systematiskt iaktta ett barns symtombeteenden i ett rimligt antal tidsstickprov är 
ingen särskilt svår utredningsfrågeställning. Den borde både sjukvårdens och socialtjänstens personal kunna 
klara av i stället för att ägna sig åt ovidkommande prat och skriverier (journalbladen enbart är på 38 sidor). 
 
- psykologen på utredningshemmet delger socialtjänsten sina tankar om ”oro” och psykologiserar hämningslöst. 
Exempelvis: ”Johanna (dvs. psykologen) uppger att det finns en oro kring hur Anna har det tillsammans med 
Lena...det kan kännas som om Lena invaderar Anna...Johanna tänker att det kan vara ångest som gör att Anna 
vaknar på nätterna och gråter, på grund av att  hon inte får visa känslor på dagtid.”  (mina understrykningar) 
Utdraget visar på något mycket farligt, nämligen hur eventuella kroppsliga symtom av en psykolog kan 
godtyckligt och spekulativt förvandlas till något psykiskt fenomen som tänks ge upphov till de kroppsliga 
symtomen. I detta fall används det mycket missbrukade begreppet ångest och den mycket populära terapiidéen 
om att visa känslor. Det är inte nödvändigt att prata om och skriva ner en del synnerligen luftiga tankar. Det 
torde vara lätt att jaga upp ”oron” på utredningshemmet och hos socialtjänsten enbart genom sådana här tankar. 
Det finns många andra möjliga tankar utifrån samma iakttagelser. Men några sådana alternativ redovisas inte.  
Strax efter står att ”Det finns en oro kring om Lena kan vara den huvudsakliga vårdnadshavaren för Anna.” 
Det är inte relevant vilken oro personalen utvecklat. Det är sakomständigheter som gäller.  
 
- väl värda att diskutera är följande påståenden:  
”Göran känner en oro kring Anna nu när han har fått tagit del av till exempel journaler från barnkliniken och 
inser att Lena inte varit sanningsenlig mot honom gällande Annas besvär.”  
Modern fås här i linje med tendensen att framstå som en lögnare och utan något som helst konkret exempel. En 
smula eftertanke säger dock att när vi berättar något för någon så berättar vi ofta inte allt utan vanligen ett urval, 
t.ex. det vi kommer ihåg och ansett viktigast. Många detaljer faller bort i minnet både hos den som varit med om 
en händelse och hos den som fått sig berättad samma händelse och förändringar sker i minnena. Episodminnen är 
mycket sårbara med stora bortfall, förvrängningar och även felaktiga tillägg. I detta fall finns även en annan 
relevant faktor, nämligen att journaler innehåller urval och felaktigheter. Varken fadern eller modern eller 
journalskrivaren lär själva märka vad som fallit bort eller förändrats i deras egna minnen. Att fadern jämfört sitt 
normala, inte perfekta minne av vad en mor med ett icke perfekt minne sagt med vad en icke perfekt 
journalanteckning hävdar torde vara en rätt svag grund för att framställa modern som icke sanningsenlig. Lögn är 
ett i vissa sammanhang överanvänt begrepp, t.ex. när man vill anklaga någon. Det är vanligt att förbise andra 



möjligheter. Till saken hör även att fadern inte fått bestyrka journalanteckningen – socialtjänstens 
journalskrivare kan själv ha tolkat att modern inte varit sanningsenlig och tolkat vad fadern hävdas ”inse”.  
Exakt vad fadern har sagt, om han ens sagt något, framgår inte.  Det är viktigt att iaktta krav på saklighet och etik 
i journalblad (vars innehåll ibland utan minsta källkritik förs över till separata utredningar). När en myndighet 
anklagar någon för lögn måste det i enlighet med grundlagens saklighetskrav (Regeringsformen 1 kap 9§ om att 
”iaktta saklighet och opartiskhet”) vara utrett att så är fallet. I annat fall bör osäkerhetsmarkering ske i texten och 
alternativa tolkningar antydas. Vad som faktiskt skett med uppgifterna i det här fallet är omöjligt för mig att ha 
någon mening om, men det står klart att anteckningen inte är sakligt godtagbar.  
 
- följande fantasifulla bedömning har inskrivits av handläggaren i samråd med gruppchefen: 
”Det finns en oro kring hur Lena klarar att hantera sin ångest och frustration efter att hon blivit ifrågasatt kring 
Annas besvär. På lång sikt finns en stor oro för hur Anna påverkas av Lenas sätt gentemot henne. Vad gäller 
Annas nuvarande situation är det svårt att göra en bedömning. Det bedöms dock vara av vikt att inte oroa Lena 
ytterligare över julen. Lenas föräldrar kommer att finnas för Lena och Anna under tiden Göran vistas i 
Tyskland, vilket tryggar Annas situation. En kontakt kommer att tas med Lena under mellandagarna. Under 
omständigheterna görs bedömningen att Anna under julen är tryggad och att en kontakt med familjen där oron 
uttrycks i stället skulle förvärra situationen och bidra till ökad ångestnivå hos Lena.” 
Socialtjänsten kan inte påvisa något konkret i denna vanliga familj med föräldrar med mer resurser än de flesta. 
Sakomständigheterna kring de vårdkontakter som påståtts ha varit överflödiga har socialtjänsten inte brytt sig om 
att utreda. Med hjälp av godtycklig användning av begrepp som ”ångest”, ”oro” och ”trygga” och bristande 
självkritik jagar socialtjänsten upp den egna oron och paranoian. Lena anser när vi diskuterar denna fantastiska 
anteckning att hon levt ett normalt familjeliv utan den ångest som socialtjänsten fantiserat ihop. Vem hade 
ångestproblem? Socialtjänstens  egen ”oro” nämns på tre ställen i textstycket –  vilka känslor 
socialtjänstemännen haft är givetvis inte relevant och skall inte journalföras. Men de tillgrips av socialtjänsten, 
när man inte har något att komma med i sak. Vi ser här tecken på organisationspsykos (dvs. socialtjänsten  
tappar verklighetskontakten).  
 
- anmärkningsvärd är följande notering:  
”Lena har också fått uppfattningen om att det inte längre fanns någon misstanke kring Munchhausen syndrom 
by proxy. Informerar att det är den misstanken som fortfarande ligger till grund för utredningen.” 
Någon sådan utredning har inte redovisats i materialet. I stället har socialtjänsten ägnat sig åt och formulerat 
andra  frågeställningar som lett till omfattande pseudopsykologiserande (osaklig hantering av psykologi).  
Psykologiserande struntprat kan naturligtvis inte vare sig bekräfta eller falsifiera MSbP.  
 
- att socialtjänsten tagit det pseudopsykologiska utredandet på allvar framgår av följande: 
”Beskriver (för föräldrarna) att det fortfarande finns en oro för Anna med hänvisningen till utredningen från  
Familjeutredning AB samt psykologbedömningarna från Pia Psykensson.” 
 
- på ett flertal ställen i journalbladen har noterats olika reaktiva fenomen hos föräldrarna med anledning av  
det utredande de utsatts för. Några exempel är följande:  
”Lena känner att Anna har fått gå igenom många onödiga undersökningar för att man inte lyssnat ordentligt”. 
Kanske vore det rimligare att misstänka sjukvården för MSbP än föräldrarna?  
När frågan om utredningshem läggs fram reagerar fadern. 
”Göran blir upprörd och ser ingen anledning till detta. Lena känner också att hela saken blivit så stor på grund 
av ett misstag mellan henne och sjukvården på grund av att hon varit så orolig och inte fått hjälp för Annas 
reflux.” 
”Lena uppger att hon inte helt blir sig själv utan att hon hela tiden frågar personalen och att hon också är mån 
om att visa om det är något med Anna.” 
”Hon uppger att hon är orolig att vårdarna ska tro att hon gör illa Anna om Anna börjar gråta. Detta utifrån att 
misstanken gäller Munchhausen by proxy. Lena uppger att hon då gärna ropar efter någon när Anna gnäller för 
att hon känner sig misstänkliggjord.” 
”Lena uppger att det känns viktigt för henne att gå igenom sjukhusjournalerna med någon eftersom hon anser 
att det är här grunden till missförståndet ligger.”  
Om man verkligen velat utreda frågan om de påstått onödiga vårdbesöken så ter det sig som en 
utredningsmetodisk självklarhet att gå igenom journalerna och vad som förevarit tillsammans med föräldrarna.  
Den metodiska idén förs här fram av modern, inte av någon utredare.  
”Hon har läst utredningen och tycker att det är mycket i den som inte stämmer. Lena känner sig feltolkad, hon 
kunde inte vara sig själv på grund av att hon kände sig pressad och ville bevisa att misstankarna om 
Munchhausen inte stämde.” 



”Göran tog upp detta med dr Karlsson som sa att det kunde vara en  biverkan av medicineringen. Detta gjorde 
Göran och Lena upprörda eftersom ingen hade informerat dem om biverkningar tidigare.” 
”Göran vänder sig mot psykologbedömningarna.” 
”Göran är upprörd på grund av den fortsatta utredningen kring Anna. Han vänder sig framför allt mot 
psykologutredningarna gällande sig själv och Lena då han tycker dem vara felaktiga.” 
Även anhöriga till föräldrarna reagerar och det rings och skickas brev som bestrider utredningsinslag och  
ger stöd åt föräldrarna.  
”Lars (moderns far) uppger att utredningen stört hans familj i 6 månader nu och att de inte vet hur länge till de 
ska orka.”   
”Lars upplever att det fungerar bra för familjen men att situationen med utredningen blir mycket betungande.” 
”Göran uppger att han och Lena håller på att skriva sina kommentarer och kommer att komma in med dem 
nästa vecka.” 
”Emma (moderns syster) ifrågasätter hur man kan låta bli att ge Anna läkarvård.” 
I föräldrarnas egna skrivelser finns många fler beskrivningar av reaktiva fenomen uppkomna genom  
utredandet. Det är uppenbart att familjen reagerar på och skadas av utredandet. Vem skadar barnet?  
Föräldrarna eller socialtjänsten? Sådana här påstådda ”utredningsmetoder” med inbyggda övergrepp 
används i  2000-talets Sverige.  
 
6. Utredningshemmets sammanställning av dygnet-runt-observationerna 
Utredningshemmet har upprättat en sammanställning som avser hela placeringsperioden och avser samtliga tre 
familjemedlemmar.  Sex stycken frågeställningar från socialförvaltningen redovisas. Ett utredningsteam på sex 
personer namnges. Två ”utredningssamordnare” har undertecknat papperet.  En av de andra i teamet är en 
psykolog som även redovisar en separat utredning om barnet.  
 
Det sägs inget mer om metoden än att det är frågan om ”dygnet-runt-observationer” och på slutet finns även ett 
kort avsnitt där det använts anteckningar förda under utredningskonferenser. Den enda deltagare som namnges är 
modern och antal konferenser och datum nämns inte. Syftet och principer för urval/bortval av material framgår 
inte, men att döma av den halvsida konferenstext som finns, så har någon icke namngiven personal tagit upp 
några få teman med modern och sedan verkar man ha valt ut att skriva ner några saker modern sagt som kunde 
vara till hennes nackdel. Frågan är vad som valts bort. Flera konferenser bör ha gett mycket mer än en halvsida 
med material. Inte heller detta material anges bestyrkt av modern och det anges inte att modern erbjudits ge 
repliker på det som står.  Allra sist finns ett avsnitt på en sida med rubriken ”Konklusion”, i vilket påståenden 
med subjektiva uttryck  som ”upplevs”, ”som om” och tvivelaktiga resonemang förekommer.  
 
Följande mer övergripande anmärkningar kan göras. 
 
- det saknas helt redovisning av hur de s.k. observationerna gått till, dvs. hur de genomförts i det löpande arbetet. 
   När på dygnet skedde de? Hur snabbt noterades de? Med vilken rätt talas det om dygnet-runt-observationer,  
   när personal endast vid två tillfällen ”sov med” för att höra uppstötningar och pruttande. Hur kan personal för  
   övrigt göra observationer när ”personal sov med”? Och då påstå att inga uppstötningar skedde första tillfället?   
   Är det inte rätt nonchalant att ha underlåtit att göra grundligare observationer kring de enligt vissa icke- 
   existerande uppstötningarna? Vid det andra tillfället sägs att ”hörde dock  personal det Lena beskriver som   
  uppstötningar”. Varför står det ”dock” här? Var det inget man förväntat att  
   höra och sedan ville man inte göra fler observationer för att inte besväras av evidens för moderns  
   påståenden??? Det är onekligen talande för inställningen hos personalen att man inte brydde sig om att  
   ytterligare bekräfta/falsifiera moderns påståenden om uppstötningar, medan man producerat mycket text om     
  annat och  i texten upprepat uppehåller sig vid moderns bekymmer kring barnets symtom.   
 
- det saknas helt redovisning av hur urval och bortval av material skett till sammanställningen; det ligger inte  
   i de sex frågeställningarnas formuleringar att man skall leta mest eller enbart efter att få med negativa  
   observationer.... Består urvalet i ett godtyckligt observerande och noterande? 
 
- det saknas helt redovisning av hur de påstådda observationerna skulle ha säkerställts med avseende på sitt 
  innehåll. Det framgår t.ex. inte att oberoende observationer skett eller att berörd förälder givits möjlighet 
  till replik observation för observation. Det framgår inte ens att observationer skulle ha nedtecknats i omedelbar 
  anslutning utan det kan ha skett långt efteråt med de minnesfel och omtolkningar som då uppkommer.   
 
- de påstådda observationerna blandas urskillningslöst med annat material såsom personalens upplevelser,  
   tolkningar, generaliseringar utan redovisad underbyggnad, värderingar, spekulerande osv. På en mängd ställen      
   står ”personal upplevde”, ”upplevdes”, ”som om” etc. Inom socialtjänsten är den extremt subjektiva   



   pseudometodik som kan kallas för ”tycka-tro-känna-uppleva”- kulturen mycket utbredd och den visas upp 
   även här. Det är inte personalens upplevelser som skall utredas (ett tankefel) och det är för övrigt möjligt 
   att ”uppleva”, ”känna” etc. vad som helst, vilket framgår av mycket utredningsmaterial inom socialtjänsten.  
   Olika bedömare tycker och upplever olika. Exempelvis sägs att ”upplevde personalen att förberedelserna inför   
   nattningen var korta medan själva nattningsproceduren var både omständlig och långdragen” . Här syns även 
   hur personalens värderingar blandas in i upplevelserna (”omständlig”, ”långdragen”). Det saknas här 
   helt tidredovisning (tidmätning) och subjektiva tidskattningar är inte särskilt tillförlitliga. Det saknas även 
   helt hänvisning till referensgrupper av familjer med mätningar av tidsåtgång för förberedelser och nattning. 
   Vid objektiva tidmätningar kunde visa sig att familjen är tämligen ordinär. När personalen inte ens förmår 
   hantera frågor om tid vid observationerna så inställer sig frågan hur det är med upplevelsemetodiken vid   
   påståenden om betydligt mer svårdefinierade och svåriakttagbara fenomen. En del av texten framstår som  
   tämligen fria fantasier och dessutom icke replikerade av föräldern. Tankefelet består i att man hävdar  
   fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder som tillåts härja utan kritisk kontroll i form av stora 
   mängder kategoriska påståenden. Exempelvis: ”Lena upplevs som hon behöver stöd....” , ”Göran ger intryck  
  av att han behöver stöd och uppbackning....”  
  Varför inte diskutera det med respektive förälder? I stället för att fantisera med hjälp av en etablerad arsenal  
   av  allmänna termer typ ”stöd” m.fl. som i  sig inte tillför någonting. Det upplevs även att barnet utsätts ”för ett  
   närmast tvångsmässigt kontrollerande av  Lena” (utan att precisera, märk väl). Utrednings”metoden” att hur  
   föräldern än gör, så kan hävdas att föräldern gör fel är gammal och etablerad inom socialtjänsten. Familjen  
   befinner sig i en annan miljö och under andra observationsbetingelser än normalt. Modern vet givetvis att hon  
   kan bli anklagad för att inte uppmärksamma sitt barn och kan då motkontrollera genom att öka  
   uppmärksamheten, vilket även kan bli följden av att miljön inte är inarbetad och av de störningar i miljön som  
   personal och kanske andra skapar. Utredarna uppvisar ingen som helst medvetenhet om felkällorna, och  
   påståenden utan preciserade underlag skall för övrigt inte tas på allvar.  
  Ett beteende uppkommer och existerar faktiskt alltid i ett helt socialt och fysiskt system och kan inte  
   utan vidare tillskrivas en enskild individ som någon egenskap, dvs. ändras systemet kan individen bete sig   
   annorlunda. Detta är ett närmast trivialt konstaterande och det är utomordentligt allvarligt att utredare inte  
   uppvisar tecken på att ha förstått sådana elementära frågor.  Det är vad som sker i den naturliga miljön i  
   hemmet som är av intresse, inte beteenden under ”laboratoriebetingelser”, där förväntningar från personal och  
   utredd person finns och observationer sker. I hemmet kan moderns kontroll över barnet vara helt annorlunda. 
   Moderns replik på påståendet saknas för övrigt i den pseudopsykologiska texten.  
 
- att det frekventa ordet ”personalen” aldrig kan vara en godtagbar källhänvisning förtjänar att påpekas.  
   Inte heller total frånvaro av varifrån påstådda iakttagelser kommer utgör en godtagbar källhänvisning.  
   Det är märkligt att det inte finns namn kopplade till iakttagelserna, vilket är vedertagen saklig standard. 
   Observationer utan namngiven källa med vilken observationen kan kontrolleras och diskuteras saknar 
   helt sakligt värde och inbjuder till att man (likt t.ex. anonyma insändarskribenter) inte behöver ta ansvar för  
   vad man påstår. Sedan är det orealistiskt att ”personal” hela tiden skulle uppfatta och resonera likartat.  
   Vem bestämmer texten när två eller flera har olika iakttagelser eller uppfattningar? 
 
- att redovisning av datum och tidpunkter genomgående saknas. Utredningsprocessen framstår inte bara som  
  namnlös vad gäller uppgiftslämnare utan även som tidlös. Att veta exakt när, under hur lång tid och i vilken 
  tidsordning saker hänt kan vara av stor betydelse vid analys och tolkning under utredningsarbete. I detta fall 
  bör exakta klockslag vara av stor betydelse för symtomutredningen.  
 
- att det inte framgår hur många gånger en iakttagelse gjorts är inte godtagbart. Om personalen t.ex. 
   ”upplevde” nattningen som långdragen vid ett eller få tillfällen, så behöver det inte betyda att de skulle upplevt 
   nattningen som långdragen vid ett antal andra tillfällen. Det kan knappast vara ett särskilt högt ställt krav att 
   man vid den här typen av s.k. observationer skall ange både antal tillfällen och vem/vilka som svarat för  
   observationen vid respektive tillfälle samt datum och tidpunkt för observationen.  Det skulle inte vara ägnat att  
  förvåna om olika personals iakttagelser skulle skilja sig åt och om iakttagelser skulle skilja sig åt vid flera  
  tillfällen. Med tanke på tendensen i det befintliga materialet kan starkt misstänkas att skribenterna sökt   
  maximera de negativa iakttagelserna och undanhålla andra iakttagelser som talar i annan riktning. Det kan även  
  misstänkas att enstaka godtyckligt valda iakttagelser och godtyckliga tolkningar lagts till grund för långtgående  
  generaliseringar.  
 
- det saknas i materialet tecken på sakligt godtagbart tolkningsarbete, dvs. ett tolkningsarbete där olika tänkbara  
   tolkningar listas och prövas mot befintliga, rimligt säkerställda uppgifter. Skribenterna  har inte förstått att 
   tolkningar inte kan ske godtyckligt.  
 



- det saknas i texten helt medvetenhet om felkällor, t.ex. inverkan av en ovan miljö eller av att vara iakttagen 
   eller av att bedömarens tolkningar och värderingar och förväntningar blandas in i observationerna. Det är  
   självklart en utredares skyldighet att påtala och upplysa om  felkällor. Om en utredare inte alls begripit 
   frågor om felkällor är utredaren farlig för andra och bör utredaren byta arbete så snabbt som möjligt för att 
   förhindra skador.   
 
- det framgår inte att föräldrarna skulle ha fått granska och replikera/ge sin version gentemot påståenden i  
   observationsmaterialet, något som är nödvändigt för att det skall tillskrivas något värde ö h t. Ett exempel 
   kan belysa behovet av detta. I sammanställningen står följande spekulation (inte observation, märk väl) om  
   hur barnet tänks uppleva mammas och pappas agerande. 
 
   ”När jag pekar på min mage säger pappa att jag har en mage, medan mamma säger att jag har ont i magen.” 
   Moderns kommentar i föräldrarnas separata  skrivelse kan kontrasteras mot detta spekulerande. 
 
   ”Vissa händelser som konstaterats i Familjeutredning AB:s analys har tolkats så himla fel, däribland 
uttalandet om hur jag  förhåller mig till Annas mage. Jag påpekade vid något tillfälle att Annas sätt att visa på 
refluxbesvär,  öronont, eller magont var genom att peka på området. Det har varit hennes sätt, och då också 
stämt med  läkares  upptäckt. Självklart går jag inte och tror att Anna har ont i magen om hon kommer glad i 
hågen och  tar sig på  magen. Hur tror de att jag tänker egentligen?????” 
 
Sådant här nonsens håller alltså utredningspersonal på och skriver utan att ge föräldrar möjlighet till replik 
och korrigering.  
 
Det är en god metodregel att strikt och noggrant hålla sig till sina observationer och placera alla andra skriverier 
av typ upplevelser, tolkningar, spekulationer, analys, slutsatser etc. under en eller flera särskilda rubriker, där det 
klart framgår av rubrik och inledande text att det inte är frågan om observationer. Detta är viktigt för utredaren 
själv och för läsarna - för att motverka att tolkningar etc. tillskrivs samma sakliga värde som korrekt genomförda 
och rimligt säkerställda observationer. Skillnaden ligger främst i säkerhetsnivån. Väl genomförda och noggrant 
redovisade observationer kan  bedömas ha en mycket högre tillförlitlighet än t.ex. starkt subjektiva påståenden 
som ofta är felaktiga eller utgör irrelevanta upplevelser. Fantasifulla resonemang som i detta material har 
naturligtvis inget som helst sakligt värde. Det går lika bra att fantisera ihop något annat eller något annat eller 
något annat.... 
 
- materialet från den påstått utredande institutionen håller genomgående en lägre saklig kvalitet än moderns 
avsevärt mer metodiskt medvetna skriftliga kommentarer till materialet. Exemplet nyss med pekande på magen 
kan belysa även detta och det är ett av många.  
 
Sammanfattningsvis gäller att ur källkritisk och saklighetsteoretisk synpunkt så skall det påstådda 
observationsmaterialet från Familjeutredning AB utan tvekan avvisas och det ligger som påvisats utanför 
saklighetens domän. Det framgår klart att personalen inte vet hur man utreder och inte begriper hur 
observationer av sakligt värde tas fram samt inte klarar av att skilja observationer från tolkningar, upplevelser, 
spekulationer, värderingar, oberättigade generaliseringar etc. Dessutom finns inga som helst tecken på att 
personalen skulle ha begripit något om felkälleproblematik eller hur sakligt tolkningsarbete genomförs. Den här 
typen av material är inte bara osakliga utan även farliga, då de okritiskt använda kan komma att leda till skador 
för barn och föräldrar. Det är även orimligt att samhället lägger ut skattemedel på att producera skräptext. Det 
bör påpekas att vid utredningsarbete (liksom i många andra sammanhang) gäller ”skräp in – skräp ut” – 
principen. Om de metoder som används och/eller uppgifter som tillkommer är skräp så kommer utredningens 
resultat, slutsatser, förslag etc. att med hög sannolikhet bli skräp och kan skada människor.   
 
7. Samtalsmaterial med föräldrarna 
Det finns två papper med samtalsmaterial från föräldrarna. Det framgår inte vad det är för frågeställningar som 
har använts för att ta fram materialet. Det framgår inte att föräldrarna skulle ha fått bestyrka (inklusive 
komplettera, korrigera) att lämnade uppgifter är korrekt återgivna. Det framgår inte att föräldrarna skulle ha 
uppmanats att tillfoga sådana synpunkter eller material som de själva vill tillföra utredningen.  Det framgår inte 
heller att modern skulle ha fått replik på en stor mängd påståenden i papperet rörande henne, som härrör från 
utredarna själva. Pseudopsykologiska påståenden om modern flödar fram i slutet av detta papper och har till och 
med givits rubriken ”Konklusion”. Utredarna kommer fram till bl.a. att modern har ”en närmast tvångsmässig 
självtillit” och ”ett hyperaktiverande samt skrämmande omvårdnadssystem”. Underbyggnad i sak redovisas 
dock inte. Detta kan därmed bedömas som språkmissbruk och mobbningsbeteende av utredare.  
 



Ett självskattningsformulär (Attachment Scale Questionnaire) med 40 påståenden  har givits till modern.  
Utredarna talar felaktigt om ”testresultat” i mycket allmänna ordalag utan att redovisa något konkret. Exempelvis 
definieras först t.ex. ”Tillit”. Därefter konstateras med hänvisning till ”testresultatet” att modern har en 
”bristande tillit till sin omgivning” i förhållande till  ”referenspopulationen”. Definition och data rörande 
referenspopulationen saknas helt. Vilka jämförs modern med? Är det en adekvat jämförelsegrupp av mödrar som 
befinner sig under hot om omhändertagande av barnet placerade på utredningshem? Är det likartad 
utbildningsnivå? (människor med högre utbildning kan problematisera mer, tolka annorlunda t.ex.; är 
referensdata från Sverige eller???) Jag betvivlar att det existerar någon referensgrupp som befann sig i  
samma placerings- och hotsituation som modern.  
 
Det bör påpekas att en person under bedömning kan fylla i ett självskattningsformulär som man själv vill 
och kan göra tolkningar av frågorna och befinna sig i ett tillfälligt tillstånd eller använda en motstrategi som  
påverkar resultatet. En person kan även minnas fel eller bedöma fel kring hur personen själv beter sig, tänker 
eller brukar känna. Det framgår inte alls hur modern uppfattat situationen och de vagt påstådda resultaten saknar 
därför sakligt värde. Det talas även metodiskt felaktigt om ”god reliabilitet och validitet hos testet”. Ett test i sig 
(i detta fall inte ett test utan ett självskattningsformulär) kan inte ha vare sig det ena eller det andra – detta är 
relativa och situationella begrepp. Reliabiliteten (stabiliteten i resultat) gäller relativt en viss grupp som 
formuläret utprovats på och behöver naturligtvis inte gälla en annan grupp eller i ett enskilt fall eller situation, 
t.ex. om personen fyller i under hot eller otrevligt bemötande eller är uttröttad eller ointresserad eller tillämpar 
motstrategi. Ett formulär kan ha validitet för vissa syften men inte för andra. Validitet avser om ett test mäter det 
som det avses mäta. Det är ett begrepp som  syftar på relationen mellan ett visst test och ett kriterium, alltså inte 
en egenskap hos testet utan hos en relation mellan testet och ett annat mått. Ett test kan ha relationer till många 
kriterier. Vad det är för validitet som avses här framgår inte alls. Dessutom är validiteter oftast låga på grund av 
de låga sambanden mellan testbeteenden och andra beteenden. Psykologen hävdar testteoretiskt helt felaktigt att 
såväl reliabilitet som validitet är egenskaper ”hos testet” – detta visar tydligt att hon inte alls begriper vad hon 
sysslar med. Det är inte heller logiskt och vetenskapligt sett möjligt att tillämpa mått på gruppnivå på enskilda 
personer. Ett enkelt exempel kan klargöra varför. Om t.ex. medelvikten för en grupp personer är 82 kg, så säger 
det oss inte vilken vikt en enskild medlem i gruppen har och inte heller vilken vikt en person utanför gruppen 
har. Medelvärdet är liksom korrelationer och en del andra mått vid testkonstruktion ett gruppmått på en viss 
angiven grupp och inte ett mått på någon enskild i gruppen. Det psykologen säger om ”god” reliabilitet och 
validitet är även alltför vagt för att ha något värde i sak. Det är exakta uppgifter för specifika referensgrupper och 
specifika angivna kriterier som har värde i sak. Inte heller sådana exakta uppgifter om gruppmått skulle säga oss 
något vad som gällde i det enskilda fallet Lena. Det kan även förmodas att det inte existerar någon referensgrupp 
som befunnit sig i Lenas situation vid ifyllandet av formuläret. Det bör för övrigt påpekas att den tolkning som 
av den utredde görs av vaga påståenden och vaga skalsteg starkt kan påverka resultatet liksom även dagsformen 
kan.     
 
Hur stabilitet i ifyllandet och samband med ett visst kriterium ser ut för en enskild person är en empirisk fråga. 
Den kan inte besvaras genom att låta personen fylla i formuläret och sedan bara anta att personen beter sig i  
enlighet med svar på frågor i ett formulär. Det finns inget annat sätt att ta reda på moderns tillitsbeteenden (med 
fem angivna skalor) än att studera hennes beteenden i konkreta situationer och det kan variera mellan situationer. 
Det framstår därför som grovt osakligt att hävda att  
”Utifrån testresultatet har Lena en bristande tillit till sin omgivning” m.fl. påståenden av samma art.  
Det kan nämnas att det finns undersökningar där överensstämmelsen mellan vad människor säger att de gör 
och vad de faktiskt gör varit mycket låg.  Det kan påpekas att det torde vara vanskligt att använda 
självskattningsformulär vid utredningar kring personer som är ifrågasatta, under hot, anklagade för brott etc.,  
då formulären sällan torde vara utprövade på sådana referensgrupper. Den situation man befinner sig i  
påverkar hur man fyller i ett formulär. Exempelvis fann vi i en undersökning jag handledde vid Örebro 
universitet att ett personlighetsformulär fylldes i olika av samma personer beroende på om situationen/det 
angivna syftet var forskning eller att vara sökande till ett önskat arbete. Att de som konstruerar, gör karriär på  
eller säljer eller försörjer sig på test och formulär ofta inte vill upplysa om eller vidgå svagheterna är ett 
bedrägligt fenomen i sig.   
 
En så vag redovisning kring ett använt formulär som i detta fall är naturligtvis inte sakligt acceptabel. Det bör 
vid varje användning av test/formulär bifogas en bilaga som ingående beskriver innehåll, utprövningar, 
reliabiliteter för olika grupper, validiteter för olika ändamål och resultatfördelningar för referensgrupper 
samt inte minst aktuella felkällor. Redovisningen skall vara sådan att läsaren får hjälp att undvika feltolkningar 
och övertolkningar. Begränsningar i användning skall anges. Ur källkritisk synpunkt skall alltså de påstådda 
vaga resultaten helt förkastas och därmed även  de resonemang i avsnittet ”Konklusion” som är påverkade 



av resultaten. Det i föregående papper använda begreppet ”tvångsmässigt kontrollera” återkommer även i detta 
papper i sista meningen – ingen saklig grund anges här heller. Även utredningsmobbare repeterar 
”tvångsmässigt” sitt beteende.  
 
Sammanfattningsvis gäller att de här påtalade utredningsmetodiska bristerna är så allvarliga att papperet bedöms 
ligga utanför saklighetens domän, t.ex. saknas frågeställningar samt bestyrkanden och systematisk replikering 
från  föräldrarna och det framgår att utredarna inte begripit elementär testteori. Saklig grund för många 
påståenden saknas. Resursanalyser för föräldrarna saknas även. Papperen är starkt tendensiösa i negativ riktning 
vad gäller modern. Tendensen till felsökning och felmaximering kring modern framgår klart av texterna och 
de påstådda ”testresultaten” ingår i denna förfalskande utredningsstrategi.  
 
Ur källkritisk synpunkt skall givetvis de båda papperen förkastas på grund av de grova utredningsmetodiska 
bristerna och tendensen. Underlåtenheten att genomföra resursanalyser ger tydlig upplysning om de 
underliggande syftena hos utredarna.  
 
8. Psykologbedömning angående barnet Anna 
I detta papper anges fem frågeställningar varav endast en är likalydande med de frågeställningar som angavs 
i den tidigare kommenterade sammanställningen av påstådda observationer. I samtliga frågeställningar 
nämns uttryckligen Anna. Det kan anmärkas att den sista frågeställningen om behov av stöd etc. förutsätter 
att en frågeställning om föräldrarnas resurser först besvarats. Någon sådan frågeställning finns inte med och 
besvaras inte i papperet. Psykologen ger sig till att söka besvara frågan om behov av stöd etc. utan att 
resursanalys gjorts och med närmast propagandatext (”Anna behöver...” upprepat ett stort antal gånger) 
och utan redovisad underbyggnad i sak.  
 
Det framgår att Griffiths utvecklingsskalor använts och de fem skalorna definieras. Psykologen anger 
sju datum då hon träffat Anna och fyra datum då hon deltagit i utredningskonferenser. Hon säger sig ha ”tagit 
del av de dagliga observationerna”. Jag har tidigare kommenterat den undermåliga kvaliteten på dessa och skall 
inte här upprepa alla brister i metodiken. Det framgår av datumen att psykologens utredning skett under 
den angivna placeringsperioden. I övrigt saknas metodredovisning och för många påståenden är det obegripligt 
hur psykologen kan hävda dem.  
 
Vad gäller Grittiths utvecklingsskalor så erhålls resultatet att barnet ligger över genomsnittet på fyra skalor av 
fem. När det gäller språklig utveckling så anges den vara ”i nuläget något försenad”. Detta verkar ha samband 
med ett värderande medelvärdestänkande. Att värdera barn som ligger under medelvärdet i en skala som 
”försenade” är ett tvivelaktigt språkbruk. Det finns naturligtvis en normalvariation (normalfördelning) kring 
varje skalas medelvärde, där bortåt hälften hamnar under medelvärdet – en teoretisk konstruktion. Att betrakta de 
som ligger något under medelvärdet som försenade är olämpligt värderande språkbruk – det förekommer en 
naturlig variation helt enkelt. Dessutom kan mätfel föreligga. Exemplet visar hur psykologen inte kunnat avhålla 
sig från en högst personlig värdering.  
 
När det gäller försöken att besvara de angivna frågeställningarna så flödar kvasipsykologin med uttryck som  
”intryck”, ”upplevs”, ”verkar” etc. och diverse subjektiva resonemang och teoretiska termer och även 
referenser som omöjligen kan säga något om den aktuella modern förs in. I enskilda fall behöver det inte alls 
förhålla sig som i generella teorier – det är en empirisk fråga hur det förhåller sig i ett enskilt fall och kräver 
solida underlag i sak, vilka inte finns redovisade i detta utredningsarbete. Inslaget av godtyckliga tolkningar är 
mycket omfattande i texten. Tänkandet anges utgå från den bas av undermåligt observationsmaterial och material 
från utredningskonferenser som  jag tidigare efter kritisk granskning har förkastat. Det finns anledning att 
påminna om ”skräp in – skräp ut” – principens giltighet. Även om det hade funnits ett sakligt underlag skulle 
det inte funnits tillräcklig saklig grund för alla spekulativa och kategoriska resonemang i texten. Psykologen 
redovisar inga egna observationer som grund.  
 
Ett exempel utgör resonemanget om ”affektintoning” på sid. 4. Den enda hänvisning till empirisk grund som ges 
är formuleringen ”Anna ger idag intryck av...”. Ingen saklig grund specificeras och ett subjektivt intryck från 
någon ospecificerad person anförs. Hade all personal oberoende fått samma intryck?  Frågan om affektintoning 
kan säkert vara intressant att diskutera med många föräldrar, men att göra påståenden utan erforderlig och 
redovisad saklig grund är en helt annan sak. Det saknas helt uppgift om referensgrupp och vanligheten 
(basfrekvensen) bland föräldrar vad gäller påstådda brister i affektintoning. Ingen medvetenhet om felkällor 
redovisas. Det kan t.ex. vara så att affektintoning påverkas av att det finns en observatör eller av att föräldern 
befinner sig i en ovan miljö eller under hot om omhändertagande av barnet. Eller av att personal letar efter och 
tycker sig se sådant som teorin föreskriver vilket kan resultera i t.ex. perceptuell distorsion (förvrängd 



varseblivning – det är som mer konkret exempel väl känt i detta land hur älgjägare kan skjuta på allt möjligt 
inklusive jaktkamrater och bärplockare, som genom processer i jägarens egen varseblivning förvrängs till älgar). 
När personal presenterar starkt tendensiösa material av det här slaget finns anledning att misstänka perceptuell 
distorsion och selektivitet i minnena (dvs. sådant som stämmer med vad personalen vill ha fram, dvs. brister, 
erinras,  medan sådant som talar emot noteras inte eller glöms).  
I texten finns inga tecken på att personalen/psykologen skulle vara medvetna om felkällor och om de vore det, så 
är de som utredare skyldiga att i texten upplysa om de felkällor som de själva uppfattar. Texten är bedräglig 
genom att felkällor och metodproblem undanhålls läsaren.  
 
Ett annat exempel på sid. 4 utgör följande påstående. 
”Anna verkar idag ha begränsat sitt känsloregister och har anpassat detta efter vad hon upplever som 
accepterat och tillåtet. Anna är inte alltid agent i sitt eget liv utan låter sig styras i mångt och mycket av Lena.”  
Påståendena kan snabbt lästa låta som uttalanden om brister, men framstår vid närmare eftertanke som triviala 
och ointressanta. Vem begränsar inte sitt känsloregister med hänsyn till omgivningen? Hur många 16-17 
månaders barn är alltid agenter i sitt eget liv? Hur mycket brukar så små barn i mångt och mycket behöva 
styras av sina föräldrar? Och hur kan psykologen så kategoriskt veta vad barnet upplever som accepterat och 
tillåtet? 
Barnet anges inte vara tillfrågat och skulle knappast kunna ha svarat på sådana frågor vid denna ålder. Det kan 
anmärkas att just triviala påståenden används yrkesmässigt av spågummor, astrologer och även av en del 
psykologer. Träffprocenten för sådana blir naturligtvis mycket hög. Jag har också ett begränsat känsloregister 
och är inte alltid agent i mitt eget liv.... nämn någon om vilken detta inte kan sägas.  
 
Psykologen för även in  sakfel, t.ex. ”sjukvården menar att Anna är frisk”. Enligt föräldrarnas uppgifter om 
provtagning som bekräftat s.k. reflux och som även medicinerats, så finns bedömare inom sjukvården som har en 
annan uppfattning. Det är inte särskilt sakligt att vagt tala om ”sjukvården” som något slags tänkande storhet. 
Det finns där enskilda bedömare med namn och eget ansvar. Psykologen anger inte källan/-orna. Inte ens i den 
till socialtjänsten inkomna anmälan hävdas av de två anmälande läkarna att ”Anna är frisk” eller likbetydande 
uttalande. Frågan förbigås i texten. Anmälarna är inte så dumma att de påstår det i anmälan. Frågan är väl om 
inte psykologen även här fabulerar, då angivna källor saknas.  
 
En intressant motsägelse som psykologen inte kommenterar är att de använda fem Griffithskalorna inte 
verkar ha fångat upp alla de brister som personalen tycker sig uppfatta. Resultatserien på en niogradig 
s.k. stanineskala (normalfördelning kring medelvärde 5) var 5, 9, 4, 7 och 6. På just skalan för ”Personligt 
och socialt beteende” anges Anna ha fått det höga och sällsynta värdet 9. Hur har det kunnat bli så med en så 
påstått dålig mamma? Dessa skalor torde utgöra en mycket mindre subjektiv/mer objektiv metodik än alla 
personalens ”upplevelser”, ”intryck” etc. Det kan kanske hävdas att Griffithskalorna inte mäter just de aspekter 
som personal har valt ut att kommentera. Men då uppkommer frågan varför Griffithskalorna inte tagit med dessa 
aspekter? Och även frågan varför barnet ligger så klart vid eller över medelvärde på Griffithskalorna och i de  
aspekter personal valt ut ofta ligger så illa till? Kan det ha med den undermåliga utredningsmetodiken att göra? 
 
Ännu ett exempel: ”Anna upplevs som hon har ett förhöjt spänningstillstånd...” (sid. 5, min understrykning). 
Inga iakttagelser i sak som kan utgöra grund för denna ”upplevelse” specificeras. Inte heller specificeras 
vem/vilka som haft denna upplevelse samt tidpunkter och platser. Kanske kan personal rent av har haft olika 
upplevelser och det är den negativa varianten som presenteras i texten? Metodiken är inte redovisad och kan i 
beaktande av den okritiska texten ha sett ut hur som helst. Det går som tidigare påpekats bra att uppleva vad som 
helst, men det är en annan sak att under tjänsteansvar okritiskt föra in upplevelsen i en utrednings text. 
Bärplockare har skjutits till döds för att de upplevdes vara älgar. En noggrann observation och specifikation 
skulle visat att det var en bärplockare. Det skulle naturligtvis kunna ligga något i en utredares upplevelse, men 
om saklig grund inte kan redovisas så finns ingen anledning föra in den i en utredningstext. Fakticitetsanspråken 
vid extremt subjektiva metoder är oberättigade. Bevisbördan åvilar utredaren och fullgörs inte.  
 
Vad gäller sista avsnittet om slutsatser rörande behov av insatser, så förutsätter sådana slutsatser att det 
finns ett i sak hållbart underlag och resursanalyser för föräldrarna. Det går naturligtvis inte att använda 
en mängd ohållbara påståenden som underlag och dessutom ignorera föräldrarnas egna resurser. Dessutom 
förutsätter slutsatser av detta slag att det klarläggs vad som sker i barnets hemmiljö, inte i en annan miljö som 
kan ge upphov till irrelevanta fenomen. Såvitt kan förstås av texten har inte några observationer i hemmet 
förekommit överhuvudtaget. Dessutom kan ett underlag där föräldrarna inte fått möjlighet till systematisk 
replikering punkt för punkt före slutsatserna tänks ut inte användas för slutsatser med anspråk på saklighet. Även 
ur demokratisk synpunkt och rättssäkerhetssynpunkt framstår metoden att inte ge föräldrarna möjlighet 
att systematiskt replikera på texten som milt uttryckt förkastlig. 



 
Att slutsatser dras av en person som använder ett underlag som inte tål metodkritisk prövning och som inte 
redovisat att hon gjort egna observationer av föräldrarnas vardagliga samspel med barnet och dessutom helt 
saknar observationer kring vad som faktiskt händer i barnets naturliga hemmiljö framstår  som orimligt.  
 
Sammanfattningsvis föreligger omfattande och graverande brister i utredningsmetodiken och omfattande  
fabuleringar (täckning i sak har inte redovisats för det som hävdas) i texten. Inget hållbart underlag för de 
många påståenden som görs har redovisats. Resursanalyser har inte gjorts. Redovisad medvetenhet om felkällor 
saknas. Strävan efter felsökning och felmaximering föreligger och evidensfabrikation sker genom ”upplevelser” 
och pseudoteoretiska resonemang. Papperet ligger utanför saklighetens domän och skall ur källkritisk synpunkt 
givetvis förkastas. Vad som uppvisas i papperet har inget med vetenskapsbaserad psykologi att göra utan utgör 
ett uppvisande av missbruk av psykologi.   
 
Man kan här utredningsmetodiskt tänka sig att psykologen skulle ha begränsat sig till några få viktiga påståenden 
och skaffat fram tillräckligt preciserat och säkerställt observationsmaterial som kunde bekräftat eller falsifierat 
dessa. Frågan om falsifiering av de egna påståendena verkar psykologen helt ointresserad av. Om inte falsifiering 
eftersträvats, så går det inte att hävda att påståenden håller. Strävan verkar vara att maximera de 
kvasipsykologiska uttalandena, inte att gå fram sakligt. Hypotesprövning och felkällor verkar vara okända 
begrepp för psykologen som sida upp och sida ner direkt (vilket är orealistiskt) kan tala om vad som gäller. Att 
tolkningsarbete bedrivs genom att överväga flera möjliga tolkningar mot befintliga, rimligt säkerställda uppgifter 
verkar helt okänt för psykologen. En smula självkritiskt tänkande är nödvändigt även för en psykolog.  
 
9. Psykologutredningar av föräldrarna 
Det finns en psykologutredning av vardera föräldern. Båda har genomförts av Psykensson-Psykologkontakt, som 
inte medverkade på utredningshemmet.  
Jag kommer här att begränsa kommentarerna till utredningen rörande modern, då utredningarna är likartat 
genomförda, men uppvisar mer negativitet rörande modern. Psykologen har erhållit en begäran och fullmakt 
från föräldrarna att jag skall få mig direkt tillställt underlaget samt en påminnelse från mig. Psykologen har inte 
hörts av på något sätt. Detta tyder på att psykologen inte kan redovisa ett underlag som tål granskning. Denna s k 
psykologutredning, som snarare kan betecknas som en omdömeslös mobbningsattack återges ordagrant i bilaga 1 
till min granskning.  
 
Bakgrundsavsnittet i psykologutredningen av modern innehåller som påpekats i skrivelse från moderns far 
sakfel och missvisande uppgifter. Det är naturligtvis grovt slarv att inte ens låta den utredde kontrollera 
sakuppgifterna i utredningen.  ”Gällande psykologens skrivfel bad vi henne korrigera felen och sända rapporten 
om igen till Soc, men psykologen vägrade” skriver föräldrarna i en kommentar. Om något fel upptäcks i en 
psykologutredning skall det givetvis korrigeras genom insändande av errata-lista eller ny version, annars  
föreligger som i detta fall bedrägligt beteende från psykologens sida.  
 
Uppgift om uppdragsgivare och frågeställningar saknas. Det saknas även uppgift om psykologens relation  
till den uppdragsgivande socialtjänsten  (t.ex. den ekonomiska volymen på beställningarna under senare år och 
om eventuella personliga band).  
 
Av remisstexten från socialförvaltningen (som inte alls nämns i utredningens text) framgår att  
”Utredningen behöver belysa Lena och Göran självuppfattning och självkänsla, relation till andra människor 
och till Anna, deras känslomässiga tillgänglighet för Anna och deras förmåga att tillgodose Annas behov.” 
Socialförvaltningen efterfrågar inte här vare sig bedömningar av begåvning/intellektuell nivå eller generella 
bedömningar av personlighetsfaktorer eller personlighetsstörningar. Som framgår använder psykologen 
metoder och gör påståenden som faller utanför de av socialförvaltningen anvisade frågeställningarna.  
Kanske kan psykologen inte läsa innantill eller gör samma saker oavsett vad beställaren ger för frågeställningar? 
Den metodik som frågeställningarna närmast kan leda till är intervjuer med föräldrarna om sig själva och om 
varandra samt eventuellt med andra personer/referenter som känner föräldrarna väl. Vidare är det uppenbart 
att flera frågeställningar kräver observationer av samspelet mellan föräldrarna och barnet. Psykologen ignorerar 
helt dessa metodproblem och går in i slentrianbeteendet att plocka fram test. Det finns anledning att fundera över 
psykologens brist på  flexibilitet eller för att använda psykologens egna ord om modern, psykologens egen 
”rigiditet” och ”tvångsmässighet”  vid problemlösning.  
 
Det enda som sägs om metodiken är att psykologen träffat modern vid tre angivna datum, sammanlagt nära åtta 
timmar samt ”För nivåbestämning samt personlighetsbedömning har förutom klinisk intervju ...psykologiska test 



administrerats”. Testen redovisas med förkortningsförklaringar och några få innehållsbeskrivande ord med 1-2 
rader per test i en bilaga. På ett av testen redovisas poängtal för ett antal skalor. För de övriga tre finns ingen  
resultatredovisning alls.  
 
Det finns inga informationer om testens vetenskapliga underbyggnad typ teori, reliabiliteter, validiteter,  
felkällor, referensgrupper, begränsningar, kvalitetsgaranti m.m. I och med denna avsaknad av redovisning 
så bör påståenden om resultat, som är utomordentligt vaga, vad gäller de tre personlighetsinriktade testen, 
förkastas. För de tre personlighetsinriktade testen finns inga uppgifter om delskalor eller resultat på sådana 
redovisade. Det är av texten även uppenbart att psykologen inte begriper att logiskt skilja på påståenden om 
modern (med moderns svar på testfrågor som underlag) och på hur modern faktiskt är. Hur hon faktiskt är kan 
enbart avgöras genom observationer i vardagslivets situationer (inte genom test- och intervjusituationer hos 
psykologen plus psykologens tolkningar/spekulationer, märk väl). Som tidigare påpekats föreligger det ofta stora 
skillnader mellan vad människor säger att de gör etc. och vad de faktiskt gör när de observeras.  
 
I utredningens text nämns inget om hur modern upplevde intervju- och testsituationerna. Eftersom modern  
testas under hot om omhändertagande av barnet hade det varit lämpligt att uppmärksamma sådana relevanta 
upplevelser hos den utredde.  
 
I en skrivelse till mig ger modern följande talande beskrivning av undersökningssituationen som jag här återger 
oavkortad.  
 
”Jag anser att förhållandena kring denna psykologbedömning hade stor påverkan. Jag har genomgått 
personlighetstester någon gång tidigare i arbetslivet och har aldrig upplevt det som något särskilt (har fått 
erbjudande om anställning som utfall). Men att sitta i ett sterilt, kalt rum på Sociala myndigheten för att på  
tvingande grunder utsättas för den här utredningen var något helt annat, och gav inga goda förutsättningar 
för vare sig naturliga relationer eller känslosamma samtal. Jag brukar inte bli nervös, men de här tillfällena var 
riktigt jobbiga. Miljön vi befann oss i, men framför allt hotet som hänger över oss gjorde sitt till. Psykologen såg 
säkert inte den vanliga glada och avspända Lena. 
 
Jag uppfattade att vi hade kort om tid och att det inte fanns utrymme för några ”utläggningar” i intervjun. Jag 
förstod det som att även psykologen ansåg att det var i mesta laget att trycka in så många tester mm på den 
korta tid som vi hade till hands. Tempot var högt och frågorna var korthuggna och verkade kräva kortfattade 
svar – i ett annat forum hade jag med glädje berättat mycket mer om vår älskade lilla tjej, min familj och 
uppväxt  mm. Eftersom jag intervjuades hos Familjeutredning AB om ungefär samma sak antog jag ju att min 
historia fanns antecknad i utredningen.  
 
Vidare upplevde jag stämningen som högst tryckt och olustig. Psykologen uttryckte klart sin ogillande 
inställning till mitt tidigare agerande, bl.a. genom hennes fråga som jag minns löd något i stil med: ”vet du inte 
hur illa det är för ett barn att besöka läkare”. Detta bidrog inte direkt till någon naturlig öppenhet från min sida 
vare sig gällande vår lilla tjej eller annat i livet.” 
 
De faktorer som modern här påtalar har säkert inte varit förhanden i eventuella referensgrupper. Det lär knappast 
ha förekommit några referensgrupper där personlighetstestningar genomförts under hot, i högt tempo och med 
tydligt kommunicerad negativ inställning och förutfattad mening till den testade från testledaren. Självklart kan 
inte resultat betraktas som giltiga under sådana betingelser. Det är bedrägligt beteende av en utredare att inte 
upplysa om detta slag av felkällor vid testningar. En utredare skall naturligtvis inte heller bete sig som beskrivits 
av modern i test- och intervjusituationer. Den intervjuades/testades reaktioner på testningen skall efterfrågas, 
noteras och redovisas – det handlar om öppen redovisning av felkällor.  
 
För att bestämma ”allmänintellektuell förmåga” har testbatteriet WAIS-III använts. Trots de icke godtagbara 
betingelserna vid testningen hamnar modern på ”genomsnittlig nivå”. Moderns allmänna intellektuella nivå är 
något som lätt kunde konstaterats genom att syna moderns skolbetyg, studieresultat vid universitet och 
eventuella arbetsbetyg. Och det utgör inte svar på någon frågeställning från socialförvaltningen. Det bör påpekas 
att begreppet allmänintellektuell förmåga bör inrymma en mängd aspekter som inte berörs i det använda 
testbatteriet och i regel inte i andra test heller. Exempelvis omdömesförmåga i vardagslivet, skapande förmåga, 
kritiskt tänkande, intellektuell uthållighet, ledarförmåga m.fl. Använda begåvningsfaktortest innehåller 
väsentligen enkla uppgifter med dualistiskt tänkande (rätt/fel) vad gäller svaren. I verkligheten existerar ofta inte 
enkla tvådelningar i rätt och fel utan det finns flera möjligheter med olika egenskaper. En psykolog bör 
naturligtvis formulera sig så att testresultat inte ges en överdriven betydelse eller beskrivs i överdrivet 
generaliserande termer.  



 
I vardagslivet finns även ofta mer tid till förfogande för att lösa uppgifter och tänkandet sker i interaktion 
med situationer (s.k. situerad kognition) med andra människor, fysisk miljö och allehanda hjälpmedel som  
almanackor, räknedosor, datorer, böcker, uppgifter i media m.m.  
Det här använda slaget av testning ger alltså en rätt begränsad och delvis föga realistisk bild av en persons 
intellektuella förmåga. Testen är gjorda så att de skall vara lätta att administrera och poängberäkna och inte 
kräva för mycket arbete. De är alltså mer gjorda för att tillgodose sådana behov än att söka ge en bred och  
rättvisande bild av ”allmänintellektuell förmåga”. När resultat från sådana här testbatterier redovisas bör 
utredaren regelmässigt påpeka att det finns en mängd aspekter på allmänintellektuell förmåga som inte mäts av  
testen. Testningar skall naturligtvis inte göras mer än när de är befogade. I detta fall är det frågan om obefogad 
testning. Det fanns ingen som helst grund att misstänka att modern skulle ha svag begåvning med sådan nivå 
att hon därför inte kunde ta hand om sitt barn. Människor skall inte utsättas för obefogade testningar – en  
utredningsetisk fråga.  Samma gäller de använda personlighetsinriktade testen. En psykologs utredande skall 
inriktas mot besvarande av de givna frågeställningarna, inte mot annat.  
 
Frågan förtjänar att ställas om det enbart är frågan om slentrian när psykologen i detta fall (liksom jag sett i 
många andra fall) går till testskåpet och ignorerar givna frågeställningar. Den negativa inställning som modern  
uppfattat och den långa utläggning som psykologen gör om moderns resultat på testet Bildarrangemang leder 
till en möjlig mer sjuk grund för att använda stora batterier med intellektuella test. Om man pressar en person 
under långa pass att göra 14 deltestningar ihop med en negativ förväntan från testledaren så ökar sannolikheten 
att det skall uppstå lägre resultat på någon eller några testningar och dessa kan användas för patologisering. 
Modern får sitt lägsta värde på Bildarrangemang, något som psykologen använder för att hävda följande: 
”Svarsstilen vittnar om en rigid och tvångsmässig personlighet som behöver stöd för att lösa problem”.  
Det är inte dåligt att kunna få ut så mycket av i vilken ordning en person lagt bilder....??? 
Något vetenskapligt stöd anförs i vanlig ordning inte. Det krävs förvisso mer än några bildserier under 
press från en psykolog med negativa förväntningar för att hävda en sådan generell personlighetsbedömning.  
Psykologen verkar inte ha förstått frågor om allsidighet, situationsrepresentativitet och ekologisk validitet 
(frågan om generalisering till vardagslivets situationer från en icke naturlig undersökningssituation). Psykologen 
uttalar sig om hur den utredda personen är i verkliga situationer utan att ha observerat henne i verkliga 
situationer utan i en konstruerad testsituation. Det är fullt möjligt även för psykologer att använda sig av  
källor och informationer från vardagslivet och det är även möjligt för en psykolog att inte uttala sig om sådant 
psykologen inte har underlag för.   
 
Psykologens underliggande syfte verkar vara att åstadkomma felmaximering och patologisering kring 
modern, något som får stöd av vad som mycket vagt redovisas av resultat för de tre personlighetstesten.  
Det är osannolikt att de påstådda personlighetstesten skulle kunna leda till nästan enbart resultat med negativt 
innehåll eller som lätt tolkas negativt och till ett antal negativa drag som inte uppmärksammats av andra utredare 
på jakt efter fel.  
 
För samtliga tre personlighetstest hävdar psykologen att modern gett en överdrivet positiv bild av sig själv. 
Det framgår inte hur psykologen kategoriskt kan hävda detta. En enskild individ behöver inte vara anpassad 
till statistiska sannolikheter rörande svaren. Trots att modern påstås ha gett en överdrivet positiv bild  
levererar psykologen en lång rad påstådda negativa resultat som i många fall helt saknar stöd i tidigare 
material – hur tillkom dessa??? 
Det står bland annat ”Enligt testresultaten förekommer ingen ångest men värdena är orimligt låga och därför 
inte tillförlitliga.” Logiken är svårbegriplig. Värden kan naturligtvis vara felaktiga oavsett storlek och det finns 
inget nödvändigt samband mellan ett lågt värde och tillförlitlighet. Med vilken saklig grund kan föreskrivas att 
ett värde är ”orimligt”, när det har inträffat??? Det finns ett flertal tänkbara felkällor som att den testade befinner 
sig under hot, är uttröttad, har reagerat på testledarens negativa attityd, råkar läsa/höra fel, tolkar 
frågor på annat sätt än avsett, använder skyddsstrategi osv.  
 
I de få rader som står för varje personlighetsinriktat test flödar patologiseringen i kategoriska formuleringar och 
den sakliga grunden saknas genomgående. Modern ”har ibland svårt att kontrollera sina impulser” (vem har 
inte det? trivialt) och ”längtar efter ett spännande liv” (hur många gör det? trivialt). Hon ”blir lätt distanslös i 
relationer” (hur kan detta fastställas med frågor? vad menas med distanslös? observationer krävs). Hon ”är 
aggressionshämmad” (vad menas? observationer krävs). Därefter påstås att ”Hon har lätt att stå på sig vid 
konfrontationer och är inte depressionsbenägen”.  Hon hävdas även ha ”antisociala drag”, ”en del histrioniska 
drag” samt ”tvångsmässighet”. Precisering av vad detta skulle vara i just moderns fall och av saklig grund anges 
inte. Och hur vanliga i befolkningen blir dessa drag med de använda testen? Överdiagnostik är inget ovanligt när 



det gäller personlighetsformulär med t.ex. ledande frågor och ensidig inriktning.  Som påtalats har psykologen 
fortfarande efter påstötning inte kunnat lämna ut något underlag. Psykologen gör som påpekats inte heller logisk 
åtskillnad mellan fenomen i relation till testformuläret och fenomen i vardagsverkligheten. Hur modern beter sig 
i vardagsverkligheten kan endast klargöras genom information från denna, inte genom vad hon tycker är lämpligt 
svar på standardiserade frågor.  
 
Vardagsverkligheten är som den är oavsett vilka förutfattade meningar och förväntningar psykologen utsätter 
den utredde för och oavsett hur människor svarar på testfrågor och oavsett vilka språkliga etiketter som 
psykologer sätter på några frågesvar.  
 
Jag misstänker att det föreligger förfalskningar i avsnitten med påstådda personlighetstestresultat på grund av 
den extremt negativa karaktären, på grund av vagheten i resultatredovisningen och på grund av psykologens 
ovilja att lämna ut underlagen och på grund av att jag tidigare kunnat belägga förfalskningar av andra 
psykologer. Branschen är inte rumsren och det är lätt att gömma sig bakom termer som kan imponera på 
användaren. Dessutom förekommer tvivelaktiga frågor i sådana här, ofta översatta, formulär. Det finns ingen 
anledning, särskilt inte i beaktande av att papperet är extremt tendensiöst, att tillskriva avsnitten med 
personlighetsinriktade testresultat något sakligt värde. Det har varit möjligt att slarva och hantera dessa resultat 
utan förväntan om insyn. Bristen i öppen redovisning leder källkritiskt sett oundvikligen till förkastande.  
 
I avsnittet ”Sammanfattning och bedömning” uppvisar psykologen sin omedvetenhet om behovet av saklig 
grund för påståenden och omedvetenhet om felkällor. Psykologen förutsätter här att modern skadat sitt barn utan 
att det finns någon redovisad utredning som visat detta. Sammanfattningen avslutas med följande mening:  
”Dessvärre försvinner inte den benägenhet för skadebeteende via ombud som hon har visat. I pressade 
situationer kan beteendet återkomma och även förvärras.”  
Då skadebeteende inte påvisats genom någon som helst utredning är frågan även hur psykologen kan  
göra en prognos om att det påstådda skadebeteendet kan ”återkomma” och ”förvärras”. Fri fabulering??? 
 
I texten framgår t.ex. att ”Lena är mycket kylig i kontakten vid första testtillfället...” Ja, hon är där under hot. 
Detta kan jämföras med hur Lena upplevde psykologens agerande. Modern anklagas även för att  
”hon visar tydliga vanföreställningar i sin upplevelse av symtom”. Hur kan psykologen som inte ens 
träffat barnet eller har någon medicinsk utredning som grund veta att det skulle röra sig om ”vanföreställningar”? 
Psykologen påstår även att vanföreställningarna skulle komma till uttryck i moderns ”sju sidor långa och 
tättskrivna kommentarer” till utredningshemmets utredning. Inget sägs om vad som åsyftas i sak. Jag kan inte 
hitta de påstådda vanföreställningarna. Däremot finns som påtalats tydliga vanföreställningar i psykologens egen 
utredning, t.ex. rörande vilka frågeställningar som skall styra utredningen.  
 
Det hävdas även att ”Lenas behov av uppmärksamhet och ömhet är så stort att hon kan lägga undan moraliska 
och även lagliga hänsynstagande för att nå sitt mål. När den ångest som hon vägrar bejaka driver på, måste hon 
agera för att få uppmärksamhet, även om det innebär att hon genom ombud skadar sitt barn.” Var finns den 
sakliga grunden för detta? Inget kriminalregister eller den minsta förseelse har nämnts i utredningarna. Ingen 
utredning om att hon skulle ha skadat sitt barn har uppvisats. Någon polisanmälan verkar aldrig ha diskuterats. 
Anmälarna har inte preciserat vad anmälan grundas på. Detta slag av påståenden utan någon som helst redovisad 
grund får närmast betraktas som fabuleringar och förtal. Syftar uttalandet på det förflutna eller framtiden eller 
bådadera?  
 
Det påstås även att ”Testresultatet visar att hon vid problemlösning kan övermannas av osäkerhet, hon har då 
tappat kontrollen och behöver hjälp även i enkla situationer.”  Observera här den språkliga propagandatekniken 
med termer som ”övermannas” och det i sak överflödiga tillägget ”tappat kontrollen”.  Påståendet är trivialt. 
Finns det någon person i denna värld som inte kan råka ut för osäkerhet och som inte någon gång behöver hjälp i 
en enkel situation? Med språkliga medel kan triviala fenomen fås att verka patologiska.  
 
En resursanalys borde gjorts för modern och hennes relation till Anna och i enlighet med socialförvaltningens 
frågeställningar. Psykologen gör här efter försök till patologisering av modern en slutbedömning utan 
resursanalys – givetvis i sak inte godtagbart.  
 
Det finns i utredningen avsnitt för de olika testens påstådda resultat, men det saknas helt ett avsnitt 
med resultat från den påstådda ”kliniska intervjun”. Passade materialet inte in i patologiseringsstrategin 
och behövde undanhållas eller vad??? Eller var det inte mycket till intervju? Att psykologen stoppar in  
några påstådda intervjufragment i avsnittet ”Sammanfattning och bedömning” visar bristen på logisk  
stringens. Grundmaterial skall redovisas före detta avsnitt.  



 
Det är även uppenbart att psykologen inte alls systematiskt och tydligt besvarar socialförvaltningens 
frågeställningar som jag återgav inledningsvis, utan i det avslutande avsnittet ägnar sig åt annat, även om några 
påståenden kan ha anknytning till dem.  
 
Psykologen genomför sina slutresonemang och bedömningar på grundval av ett grovt tendensiöst material med  
påståenden som modern inte fått systematiskt replikera på.  Det är även så att de grova förtalsmässiga 
påståendena i slutavsnittet har spridits utan att modern fått möjlighet att foga replik till denna s.k. psykolog- 
utredning. Vid så här grova personangrepp måste den angripne få möjlighet till replik. Det  bör för övrigt gälla 
alla psykologutredningar där den bedömde är i stånd att replikera. Detta är en princip 
som iakttas inom media, politiska beslutsorgan, tillsynsmyndigheter, domstolar m.fl. sammanhang i vårt 
demokratiska rättssamhälle. Detta bör givetvis även psykologer iaktta, inte ställa sig utanför det demokratiska 
rättssamhället och undergräva det (och sig själva!).   
 
Sammanfattningsvis har psykologen inte kunnat göra reda för underlaget till mängder av påståenden om 
testresultat och påståenden av mer resonerande och friflytande karaktär. Psykologen har inte låtit 
utredningsarbetet styras av socialförvaltningens frågeställningar och dessa besvaras inte på ett godtagbart sätt. 
Det är svårt att förstå varför de använda testen förekommit, men de har gett goda möjligheter till patologiserande 
uttalanden om modern. Ingen klinisk intervju har redovisats. Ingen resursanalys med anknytning till 
frågeställningarna har redovisats. Modern har inte fått systematiskt replikera på utredningens påståenden före 
slutavsnittet utarbetades. Modern har inte heller till utredningen fått bifoga replik på förtalsmässiga och 
kränkande påståenden i hela utredningens text. Vi befinner oss här på botten av de kliniska 
psykologutredningarnas träsk med grundlösa påståenden och förfalskningar, mobbande och förföljande arbetssätt 
– alla arbetar naturligtvis inte så oseriöst.   
 
Psykologens brevsvar den 23 augusti på min påminnelse om att få ut underlagen och redogörelse för den sakliga 
grunden för påståendena om modern och fadern förtjänar att återges oavkortat.  
 
”Bäste kollega! 
Min uppdragsgivare är Socialförvaltningen i Socialstad, inte paret Stark. Uppdraget, att genomföra en 
psykologutredning på var och en av makarna, är genomfört och avslutat. Paret Stark erbjöds en utförlig  
genomgång av testresultatet men avböjde. I övrigt finns ingen överenskommelse oss emellan och ”Fullmakt” 
lämnas därför utan åtgärd. Paret får vända sig till Socialförvaltningen med ev. klagomål alternativt önskemål.  
Jag kommer inte vidare att agera i ärendet. 
 
Hälsningar 
 
Pia  Psykensson 
Leg. psykolog” 
 
Huruvida psykologen ur juridisk synpunkt kan undandra sig redovisning av de eventuella sakliga grunderna för 
påståendena i den s k psykologutredningen kan jag inte bedöma. En annan fråga är vad som är lämpligt och 
yrkesetiskt och trovärdigt. Det finns mer psykopatiskt lagda människor som ”skitar ner”, men inte vill hjälpa till 
att städa efter sig. Tidigare har framgått att psykologen även vägrat korrigera påtalade sakfel. Det framgår även 
av psykologens svar att hon inte haft någon genomgång av testresultat med makarna i samband med att 
utredningspapperet skrevs. Det är självklart en avsevärd skillnad på en sådan genomgång och en granskning av 
en sakkunnig, vilken är påkallad av utredningens innehåll. Detta innehåll hade inte makarna sett när de tackade 
nej. Brevet innebär ur källkritisk synpunkt att både psykologutredningens sakliga värde och psykologens 
trovärdighet bör betraktas som noll. Att skriva mängder av negativa eller kränkande påståenden om utredda 
personer och sedan vägra redovisa grunderna befinner sig långt ifrån ett etiskt förhållningssätt. Kan man inte 
redovisa grunderna skall utredningen återkallas och uppdragsgivaren erhålla återbetalning.. Att psykologen först 
under fyra månader tillämpar en tystnadens strategi, inte alls svarar på föräldrarnas brev med  fullmakt och 
svarar med en formell strategi först när påminnelsen från mig anländer fyra månader senare säger även det 
mycket om psykologens etik. Det är i den här stilen som förtryckare, mobbare och maktmissbrukare beter sig. 
Det ter sig orimligt att socialförvaltningar anlitar privatpsykologer som uppträder på detta sätt.  
 
10. Psykiatrikonsultens ”Reflektioner” 
Det framgår av socialtjänstens journalblad att dr Gun Dämpsson den 15 mars 2006 åtar sig att  
”gå igenom samtligt material för att göra ett utlåtande kring en diagnos” och kopia på allt material översänds 
samma dag till henne. Det finns även noteringar från en telefonkonferens med läkaren den 21 april 2006.  



”Gun uppger att hon i nuläget ser att Lena haft felaktiga föreställningar kring Anna och hennes hälsa. Det kan 
bero på många saker såsom att hon kan ha varit psykiskt utmattad efter Annas födelse och på grund av 
sömnbrist. Om man hela tiden väcks på natten går man inte in i djup sömn vilket kan påverka psyket starkt.  
Hon kan därför ha fungerat sämre än normalt. Det är svårt att sätta en anledning till den situation som 
uppkommit.” Konsulten uppger att hon gärna träffar föräldrarna och dessförinnan gärna läser deras 
kommentarer. Det framgår av referatet att konsulten redan i en preliminär bedömning intar en dämpande och 
normaliserande hållning och hänvisar till relativt vanliga omständigheter (avsevärda basfrekvenser till skillnad 
från den extremt sällsynta MSbP). De manliga anmälande läkarna verkar inte ha kunnat tänka sig sådana 
här omständigheter.  
 
En ytterligare kontakt med konsulten finns noterad den 8 juni 2006. Konsulten har då träffat föräldrarna och  
anger sig behöva tid fram till i augusti för att ”färdigställa sin utredning”.  ”Hon har ingen oro för Anna i 
nuläget. Hon tänker att beteende kring Annas hälsa kan ha att göra med att Lena var uttröttad efter 
förlossningen.”  Den dämpande och normaliserande hållningen fortsätter här.  
 
Anlitandet av psykiatrikonsulten sammanhänger troligen med att socialtjänsten står frågande till det rätt 
omfattande ”utrednings”-materialet, inte anser sig kunna värdera materialet. I kommunikationen med konsulten 
verkar termerna ”utlåtande” och ”utredning” ha använts eller är det journalskrivarens egna tolkningar.  
Den 22 augusti finns noterat att psykiatrikonsultens  ”reflektioner i ärendet” inkommit. Mer än fem månader har 
då förflutit sedan konsulten fick papperen och familjen har fått leva i ovisshet. Det inkomna papperet innehåller 
tio sidor resonerande text (innehållsförteckning, beskrivning av uppdrag och förteckning över underlag 
tillkommer) av i mycket rätt allmän och kommenterande karaktär. Konsulten redovisar knappast någon egen 
empiri, t.ex. i form av observationer eller samtalsreferat. Men konsulten anger sig ha samtalat med föräldrarna 
och observerat deras samspel med Anna i samband med ett hembesök den 19 maj – ingen empiri redovisad. 
Papperet har givits rubriken ”Reflektioner kring ärendet Anna Stark 2004-00-00-0000”. Papperet anges upprättat 
av ”Långsamhetens lov Psykiatrikonsult AB” och konsulten anges vara leg. läkare, specialist i allmänmedicin, 
barn- och ungdomspsykiatri samt psykiatri. I uppdragsbeskrivningen talas inte om utlåtande eller utredning utan 
mer anspråkslöst om att ”bidra med reflektioner kring den process som lett fram till anmälan” från de båda 
läkarna på barnkliniken. Det anges också att socialtjänsten efterfrågar ”eventuella andra tolkningsmöjligheter av 
moderns beteende än just Munchhausen syndrom by proxy. De reflektioner som följer är således ett försök att 
problematisera ärendet och förhoppningsvis vidga perspektivet något.”  
  
Med utgångspunkt från sådana formuleringar har konsulten i stort fullgjort uppdraget, men tidsfördröjningen 
är inte acceptabel, särskilt inte som papperet inte innehåller några mer arbetskrävande och empiriskt förankrade 
analyser. Papperet innehåller en hel del allmänna, förnuftiga resonemang som det är lätt att hålla med om och  
vidgar det tidigare trånga, närmast enfaldiga, manliga läkarperspektivet till andra faktorer och tar upp några 
centrala felkällor i det tidigare utredandet (som även föräldrarna påtalat). En del av texten framstår som 
spekulationer friflytande från empirisk förankring. Papperet framstår även som delvis okritiskt beroende av 
tidigare material. Den i min bilaga återgivna psykologutredningen om Lena Stark avfärdas med relevant kritik, 
medan sjukvården, utredningshemmet och socialtjänsten får föga mer än lite indirekt kritik. Det kan förtjäna att 
påpekas att privatpsykologen är den svagaste utredande aktören och knappast någon som någonsin skulle tänkas 
anlita psykiatrikonsulten, vilket däremot kanske kan vara möjligt för de övriga (socialtjänsten anlitar ju henne i 
detta fall). Det är inte ägnat att förvåna att sjukvården (läkarkollegorna) undgår direkt kritik (dock inte indirekt 
kritik) och får delvis medhåll av just en läkare. Att det skulle kunna ha existerat verkliga symtom i en del fall, 
när läkarna ansett sig inte ha funnit något, är ingen möjlighet som konsulten anser sig behöva beakta. Konsulten 
fortsätter den av sjukvården uppstartade förnekelseprocessen. Det påstås att föräldrarna, mest modern, sökt 
sjukvården med Anna vid sammanlagt 35 tillfällen. Hur många tillfällen som förorsakats av sjukvården själv 
redovisas dock inte. Det medges att det konstaterats öroninflammation vid fyra tillfällen, men i övrigt hävdas 
flickan generaliserande  ha varit ”hela tiden frisk”. Detta är felaktigt även enligt sjukvårdens journaler. Frågan är 
hur väl konsulten läst och minns sjukvårdens journaler.  
 
I papperet söks förklaringshypoteser till moderns vårdsökande i enlighet med konsultens första kommentarer till 
socialtjänsten om möjlig uttröttning och sömnbrist. Det talas även om  möjlig psykisk obalans efter förlossning 
och om möjliga prepsykotiska och psykotiska tillstånd – ”någon form av post partumpsykos med 
vanföreställningar kring Annas hälsa”.  Det antyds även att barnet skulle kunna vara ”neurologiskt omoget” 
som en förklaring till skrikighet och att vara mer svårtröstat.  
 
Ett annat tema som psykiatrikonsulten återkommer till på ett flertal ställen i texten är anknytningsprocessen mor-
barn. Dock saknas redovisning av empirisk grund, vilket ger resonemangen en spekulativ karaktär.  



Det spekuleras i om det katastrofsnitt som genomförts vid förlossningen skulle kunna ha gett konsekvenser för 
anknytningen – modern har förnekat att hon upplevt det akuta kejsarsnittet som något problem.  Det hävdas att  
de symtom som barnet och modern uppvisat ”är inte sällan tecken på en problematisk anknytningsprocess” –  
frågan vad de mer kan vara tecken på förbigås av konsulten. Det förekommer även en hänvisning till uttalanden 
om anknytning i papper från utredningshemmet. Det tycks helt ha förbigått konsulten vilka 
metodproblem/källkritiska problem som finns med detta extremt undermåliga utredningsmaterial. Konsultens 
kategoriska uttalande om att det ”föreligger påtaglig anknytningsproblematik mellan barnet och modern” saknar 
såväl precisering som redovisad empirisk grund.  
 
Det är naturligtvis rimligt att för socialtjänsten söka påvisa olika alternativa hypoteser kring ett fenomen,  
i detta fall ett frekvent vårdsökande för ett barn. Ett visst mått av psykiatriserande slagsida på bekostnad av 
mer triviala förklaringar uppvisas dock i texten. Samtidigt finns ett visst mått av kvinnoperspektiv, en förståelse 
för en nybliven mammas situation, som de båda anmälande manliga läkarna inte alls uppvisat. Konsulten nämner 
ingenting om sådana faktorer som det faktum att modern är förstagångsmamma med den osäkerhet detta kan 
innebära kring allvaret och betydelsen av symtom. Ambitionen i omvårdnaden av barnet kan också vara hög hos 
en del föräldrar och förekomst av symtom kan göra en förälder mer symtommedveten och driva upp ambitionen.  
Envishet och noggrannhet när det gäller att reda ut vad som är fel med ens eget barn behöver inte betraktas som 
något patologiskt. Inget nämns heller om att en del symtom faktiskt kan ha varit befogat att söka läkarbedömning 
för, även om den bedömningen varit lugnande (inget referensvärde ges för hur många läkarbesök för barn som 
slutar med lugnande besked till förälder – den basfrekvensen är mycket relevant i detta fall).  
 
En envishet när det gäller att komma till rätta med barnets uppfattade symtom och plågor behöver inte i det läge 
som varit förhanden vara något negativt. Det torde finnas normalvariationer vad gäller såväl barns symtom som 
föräldrars vårdsökande. Det torde även vara så att en del symtom är svåra att verifiera hos läkaren, även om de 
av och till kan finnas i hemmiljön. Det kan vara lätt att avfärda symtomen när man som läkare inte genomlidit ett 
antal nätter med barnet som ter sig i god form vid läkarbesöket. Det ter sig inte särskilt klokt att som konsulten 
kategoriskt tala om ”monoman symtomfixering av närmast vanföreställningskaraktär” och konsultens avvisande 
hållning till att reflux skulle förelegat motiveras inte särskilt övertygande i texten. Konsulten beaktar t.ex. inte att 
knappast några observationer har genomförts av sjukvårdspersonal kring barnet på kvällar och nätter och beaktar 
inte heller den reducerande effekt som insatt medicinering skall ha haft på symtomen. Samtidigt som konsulten 
gör kategoriska bedömningar talar hon om att man i sjukvården ”mycket ofta arbetar med sannolikheter”.  
Är det då så klokt att förnekande avfärda de symtom som föräldrarna hävdat och börja tala kategoriskt om 
”vanföreställningar”? 
 
Det kan anmärkas att sjukvården själv av och till avslöjas ha haft grava vanföreställningar om sin egen 
bedömningsförmåga, något som framgår av många Lex Maria -anmälningar efter felbedömningar.  
Det är inte omöjligt att sjukvården även i det här aktuella fallet drabbats av förnekande vanföreställningar 
kring reflux (eller vad det nu kan vara frågan om i det här fallet).   
 
Konsulten uttalar förståelse för att ”man från barnklinikens sida sett sig nödsakad att göra en anmälan till 
socialtjänsten”.  Någon kritik av bristen på precision och innehåll i anmälan och det lättvindiga bruket av  
en diagnostisk term i den uttalas inte. Psykiatrikonsulten menar att företagen utredning (det finns ingen 
utredning!!!) vare sig bevisat eller avstyrkt att MSbP skulle föreligga hos modern. Detta kan synas vara ett 
märkligt uttalande av en specialist i psykiatri, när det är uppenbart att de i bifogad artikel anförda 
diagnoskriterierna inte är uppfyllda. Uttalandet kan dessutom tillämpas på i stort sett alla mödrar i världen, när 
man inte besvärar sig med att utreda. Konsulten konstaterar att modern ”har själv inte på något aktivt sätt 
tillfogat Anna någon skada”, varför denna typ av MSbP uttryckligen kunde avskrivits. Kvar finns då en passiv 
form av MSbP och där även sjukvården i så fall har ett stort ansvar för företagna undersökningar. 
Psykiatrikonsulten diskuterar inte alls vilka kriterier som skulle gälla för denna form av MSbP. Dock har det 
varit uppenbart av texten att psykiatrikonsulten sökt förklaringar i annan riktning med mer vanliga fenomen och 
inte vill föra en diskussion om MSbP. Jag instämmer med konsultens underliggande tema att vanligare och mer 
naturliga förklaringar i första hand bör sökas.   
 
Konsulten pekar utifrån föräldrarnas egna uppgifter och principiellt på en felkälla som varit förhanden på 
utredningshemmet. 
”I sina kommentarer till utredningen framhåller både Lena och Göran det chocktillstånd de befunnit sig i under 
utredningstiden hos Familjeutredning AB  och även lång tid därefter. Ingen av dem har upplevt att de kunnat 
förhålla sig riktigt avslappnat och naturligt till vare sig Anna, varandra eller utredarna. Att ständigt vara 
föremål för observation och utvärdering i ett sammanhang där hela ens tillvaro står på spel och man riskerar att 
förlora vårdnaden om sitt barn, innebär en extrem prövning, vilket naturligtvis på ett tydligt sätt bör vägas in i 



alla bedömningar som görs under sådana omständigheter. Lena beskriver i sina kommentarer en slags moment-
22-liknande situation. Hon är självklart angelägen om att framstå i så positiv dager som möjligt, för att få 
behålla Anna. Samtidigt gör just detta, att hon har svårt att vara sig själv.”  
Det verkar som att konsulten på den här beskrivna grunden tonar ner betydelsen av en del påståenden om Lena 
i utredningshemmets utredning. Utredningshemmet hade i sina papper inte alls påtalat denna centrala felkälla.  
 
Det av den anlitade privatpsykologen Psykensson producerade papperet om modern (bilaga i min skrift) avfärdas 
med relevanta argument. Jag återger några av argumenten. 
”Psykologbedömningen av Lena är naturligtvis gjord med de bästa intentioner, men bör inte tillmätas någon 
avgörande betydelse i ärendet av skäl som anförs nedan.” (Jag ställer mig däremot mer tvivlande till om  
intentionerna varit de bästa .)  
Konsulten kritiserar att psykologen anser det visat att MSbP skulle föreligga hos Lena. En felkälla som påtalas är 
att när modern fått påpekanden på utredningshemmet, så kan detta några veckor senare vid psykologutredningen 
ha lett till att hon blev t.ex. ”kylig i kontakten” och ”utan känsloengagemang när vi talar om dottern”  för att inte 
bli betraktad som orolig och överinvolverad.  
 
Förekomsten av sakfel nämns. Konsulten kritiserar tolkningen att moderns svarsstil på testen Bildarrangemang 
och Blockmönster ”vittnar om en rigid och tvångsmässig personlighet”.  
”Utan att ta ställning till om detta är riktigt eller inte, måste ändå en annan möjlig tolkning framhållas, att 
tankeprocesserna också kan blockeras av andra orsaker, som t.ex. ångest, stress, depression eller andra 
psykiska problem.”  
 
Personlighetstestet KSP kritiseras för bristande reliabilitet och självskattningsformuläret DIP-Q påtalas 
vara en svensk översättning och modifiering av personlighetstestet SCID-II. ”Ett problem som många användare 
upplever med DIP-Q är att svaren tenderar att vara överinkluderande för vissa personlighetstyper och 
underinkluderande för andra. Testet är ämnat att kunna korrigera för detta, vilket det enligt många användare 
inte lyckats så bra med.”  
 
Följande principresonemang är värt att återge. 
”Vid en personlighetsbedömning är det den bakomliggande mognadsnivån och strukturen man vill bedöma. 
Därför bör en sådan bedömning helst ske, när personen i fråga befinner sig i sitt habitualtillstånd och inte när 
vederbörande mår som sämst. Särskilt gäller detta personer med psykotisk eller gränspsykotisk problematik, 
eftersom viktiga kognitiva och känslomässiga funktioner, som personen i fråga normalt har tillgång till, i detta  
tillstånd kan vara lamslagna eller obrukbara. Dessutom ligger det i sakens natur, att en personlighetsbedömning 
blir mer tillförlitlig, om testsituationen är trygg, och relationen till bedömaren något så när tillitsfull. Detta har 
naturligtvis varit svårt att åstadkomma i Lenas och Göran fall, vilket kanske behövt framgå ännu tydligare av 
bedömningen.” 
 
För undvikande av missförstånd bör med skärpa påpekas att det inte någonstans i materialet finns tecken på  
att någon av föräldrarna skulle utmärkas av ”psykotisk eller gränspsykotisk problematik”.  Men 
principresonemanget håller jag med om.  
 
Konsulten påtalar även att psykologen själv talat om testresultaten som ”inte tillförlitliga” etc. och avrundar 
kritiken av psykologutredningen med följande kommentar. 
 
”Undertecknad saknar ett resonemang om vilken säkerhet/osäkerhet i bedömningen som situationen och valda 
testinstrument medför. Oavsett om psykologens tolkningar stämmer eller inte, ger de vittgående slutsatserna ett 
intryck av slutgiltighet i bedömningen, som det redovisade materialet inte ger täckning för.”  
 
Psykiatrikonsulten påpekar mot slutet av papperet att 
”Sannolikt är nu det mest angelägna att familjens situation normaliseras så långt det är möjligt.” 
Om konsultens papper tagit kortare tid att få fram kunde det skett snabbare...Jag delar helt uppfattningen 
om önskvärdheten av en normalisering, där familjen fredas från undermåligt utredningsarbete.  
  
Konsulten avrundar med att kritiskt gå emot sjukvården. 
”Önskvärt vore naturligtvis också, att Lena åter skulle betros att vid behov söka sjukvård med Anna. Om så inte 
sker skulle det kunna leda till absurda situationer, i värsta fall med allvarliga konsekvenser för Anna. Kanske 
vore det lämpligt med någon form av återkoppling till Barnkliniken, om Lena och Göran så skulle önska.” 
Till skillnad från de anmälande manliga läkarna inser den kvinnliga konsulten att den regel som införts skulle 
kunna medföra skada för barnet. Den bästa kontakten torde dock vara någon kompetent läkare oberoende av 



Barnkliniken, där föräldrarna knappast kan förvänta sig annat än risk för nya hugg i ryggen från dr Anklagsson 
och dennes följsamma underordnade. Förslaget framstår som psykologiskt naivt.  
 
Sammanfattningsvis uppvisar den kvinnliga psykiatrikonsulten ett mer allsidigt tänkande och mer kritiskt och 
verklighetsnära perspektiv än de anmälande, manliga läkarna. Även om papperet opretentiöst anges vara 
”reflektioner” så måste grundläggande  krav på saklighet ändå upprätthållas – papperet inges till en myndighet. 
Det kan vara till nytta för socialtjänsten att konsulten pekar på olika möjliga inverkande faktorer och felkällor i 
utredningssituationer. Men det är olämpligt att konsulten gör kategoriska uttalanden utan att öppet kunna 
redovisa någon hållbar saklig grund (empiri) även i ett papper med rubriken ”Reflektioner”.  Utan att själv ha 
genomfört någon undersökning eller ha redovisat någon hypotesprövning fortsätter dr Dämpsson sjukvårdens 
förnekelseprocess och uttalar kategoriska påståenden om anknytningsprocessen utan att kunna redovisa någon 
saklig grund.  
 
Det förekommer i utredningar rörande omhändertagande av  barn att socialtjänstens utredare citerar eller 
refererar tidigare utredningsmaterial och då inte sällan just de mest kategoriska och negativa uttalandena (ofta de 
värsta ur saklighetsteoretisk synpunkt). Kategoriska uttalanden utan täckning i sak brukar betecknas som 
fabuleringar. En fabulering kan vara OK, om den anges vara en fabulering, men inte om den framläggs som ett 
faktum. Socialtjänsten har givetvis ett källkritiskt ansvar att kritiskt pröva och inte använda sig av eller 
vidareföra påståenden som det finns skäl/saklig grund att misstänka är felaktiga. I detta fall har dr Dämpsson 
vidgat perspektivet, försiktigt undergrävt dr Anklagsson och helt förkastat  privatpsykologen Psykensson, vars 
papper därmed blir föga användbart för att plädera för ett omhändertagande.  
 
Det framstår som ett grovt misstag av socialtjänsten att inte omgående koppla in dr Dämpsson i stället 
för att anlita ett extremt inkompetent utredningshem och en extremt oseriös privatpsykolog.  Familjen  
har därigenom mobbats och plågats och skattemedel förskingrats.  
 
Avslutande kommentarer 
 
Tokerier 
Undermåligt utredande kostar människor mycket lidande och innebär enorma kostnader för samhället.  
I detta fall verkar det uppträda ett fenomen som jag tidigare benämnt ”tokerikedjelagen” (Edvardsson, 2003, a.a.)  
Den gäller i detta fall oavsett om barnet haft eller har verkliga symtom eller inte. Utredningsarbetet har 
i steg efter steg varit undermåligt oavsett sakförhållandet kring barnet. Bevisbördan har dock inte fullgjorts av  
de befattningshavare som anklagar modern på ett skamlöst och klandervärt sätt, när de inte skriftligt preciserar 
de sakliga grunderna och den egna medverkan och det egna ansvaret i förloppet. Så länge detta inte skett gäller 
ur källkritisk synpunkt föräldrarnas version som den mest sannolika (det är ett extremt sällsynt fenomen modern 
anklagas för och inget preciserat har anförts). Utredning av anklagelsen om MSbP saknas. Utredningshemmets 
och psykologernas s k utredningar saknar som framgått sakligt värde i frågan om anklagelsen om onödigt 
vårdsökande. Psykiatrikonsulten pekar på andra förklaringar, men har inte utrett frågan om MSbP 
och undviker att ta ställning i denna fråga. Jag kan se ännu mer nära till hands liggande förklaringar 
än de som konsulten pekat på och har påtalat sjukvårdens omfattande medansvar för antalet vårdbesök.   
 
Utifrån det material jag fått tillgång till så verkar förloppet i grova drag vara följande, där varje tokeri 
ger upphov till eller leder vidare till nästa och nästa och nästa. 
 
Tokeri 1: Läkare lyssnar för dåligt på föräldrarna eller är okunniga och gör felbedömningar.  
                Problemet utreds inte med observationer i den hemmiljö där det förekommer.  
                Sjukvårdens undermåliga utredande leder till ytterligare vårdkontakter.  
                Föräldrarna söker många vårdkontakter för barnet för att till sist någorlunda 
                komma tillrätta med barnets symtom och få konstaterat s.k. reflux. Vårdkontakterna 
                blir fler genom sjukvårdens bristande kunskap, men föräldrarna belastas även med sjukvårdens  
                tillkortakommanden.  
 
Tokeri 2: En anmälan med stark misstanke om en specifik diagnos görs först därefter mot föräldrarnas täta  
               vårdkontakter utan att  någon som helst utredning i sak anförs. Skall det vara någon mening 
                med JO:s krav på skriftlig anmälan i tjänsten, så skall den givetvis vara preciserad med avseende på      
                grunderna i sak.  Anmälaren skall anföra det som är känt och bedöms relevant. Den anmälde  
               och berörda myndigheter skall ha möjlighet att granska vad som anförts.  
                En preciserad anmälan möjliggör för den anmälde att gå i svaromål.  
                Anmälaren har givetvis bevisbördan för det anmälaren påstår och måste kunna precisera och agera   



                sakligt. Så har inte skett i detta fall.  
 
Tokeri 3: Socialförvaltningen upprättar en vårdplan där man uppenbarligen inte har en full skriftlig, och av   
                föräldrarna replikerad, precisering av läkarnas anmälan som grund. Medicinsk utredning 
                med hjälp av journaler och läkarintervjuer saknas. Socialförvaltningen underlåter att källkritiskt pröva  
                anmälarnas vaga prat, som saknar nyansering och där MSbP verkar användas som en övertalningsterm   
                – typiskt utan precisering och kriterier.   
 
Tokeri 4: Socialförvaltningen antar tydligen utan saklig grund att det finns någon betydelsefull 
                psykologisk problematik utan att den medicinska frågan om det berättigade i vårdkontakterna och om      
                vårdgivarnas eget ansvar för uppkomst av många av vårdbesöken utretts. 
                Utifrån detta oberättigade antagande anlitas ett icke kompetent utredningshem för att studera  
                föräldrarnas samspel med barnet i en främmande miljö (inte hemmiljön).  
                Socialförvaltningen begriper inte att de skulle kunna genomfört detta själva bättre och med mycket  
                enklare och tillförlitligare metodik – kortare eller längre observationer  
                i hemmiljö vid strategiskt lämpliga tidpunkter.  Allt för utredningen störande   
                pseudopsykologiskt struntprat från utredningshemmet och psykologerna kunde sparats in.   
 
Tokeri 5: Utredningshemmet ”utreder” och gör påstådda observationer i en annan miljö utan att ha begripit det   
               mest elementära rörande utredningsverksamhet. Utredandet består  i godtycklig 
                notering av observationer/egna upplevelser, godtyckligt urval, godtycklig tolkning, ignorerande 
                av felkällor, skvaller i personalgrupp, undvikande av föräldrarnas replikering, 
                undvikande av kritisk prövning av påståenden, långtgående kvasipsykologiska  
                spekulationer utan redovisad empirisk grund etc. Såväl utredningsteamets 
                sammanställning av observationer som psykologens egen utredning landar 
                långt utanför saklighetens domän. Detta innebär bl.a. förskingring av skattemedel och kränkande av  
                enskilda. Begrepp som resursanalys och falsifiering av hypoteser verkar helt okända för utredarna.  
 
Tokeri 6: Kanske inverkar det att psykologen på utredningshemmet föreslår en grundlig psykologbedömning av  
               modern i ett särskilt osakligt papper om modern. Socialförvaltningen remitterar båda föräldrarna till  
               bedömning hos en  privat psykolog. Denna går in med förutfattad mening, struntar i  
                socialförvaltningens frågeställningar, tillgriper slentrianmässigt ett antal test väl vetande att resultat 
                från sådana kan användas för patologiserande påståenden och resonemang. Det outtalade 
                syftet verkar vara att kunna skriva ner så mycket påstådda fel som möjligt rörande modern.  
                Ett gentemot modern närmast förtalsmässigt papper produceras och som inte modern 
                får replikera på vare sig på påståenden före slutbedömning eller på de kränkande 
                slutbedömningarna. Påtalade sakfel korrigeras inte. Kanske har psykologen vanan inne sedan tidigare  
                rörande vad socialförvaltningen vill ha och önskar fortsatta patologiseringsuppdrag? 
                Även i detta s k utredande verkar begrepp som resursanalys och hypotesprövning (inkl arbete med  
                falsifiering) vara okänd. Psykologens tidigare relation till socialförvaltningen redovisas inte.   
                Anlitandet av psykologen medför förskingring av skattemedel och kränkande av enskilda.  
 
Tokeri 7: Den 24 juli 2006 efter att jag i stort skrivit ovanstående fick jag ett brev från fadern.  
                I början står:  
 
                ”Vi sitter som du vet i en ganska jobbig sitts och jag vet inte vem jag ska vända mig till 
                 utan att allt förstoras upp och det får oanade konsekvenser. Jag hoppas i min enfald att du  
                 kanske känner någon som kan hjälpa vår dotter. 
                 Vi har inte varit till läkare fler gånger med vår dotter Anna.  Jag vill inte att vi går dit förrän vi har 
                 fått bekräftat att de har lagt ner vårt fall på Socialen. För dem är hon helt frisk enligt  
                 uttalande från läkaren på Storsjukhuset.  
                 Detta är dock ej sant. Vi ser fortfarande hur Anna  har uppstötningar och andra ´magbesvär´ ... 
                 (jag utelämnar här ett antal detaljer i de ”icke-existerande” besvären (faderns term)) 
 
 
                 Brevet slutar med följande stycke: 
                  
                 ”Att vi trots detta inte går till läkare gör att Anna får lida i onödan. Jag har tappat förtroendet 
                   helt till sjukvården här i länet och vet att vi kommer bli rapporterade så fort jag ringer till 
                   BVC och frågar om råd.  



                   Jag undrar därför om du känner någon pålitlig barnläkare eller någon annan som kan detta 
                   med mag, tarm/allergier som kan börja nysta i detta så vi får ordning på denna galenskap som 
                   pågår.”  
 
                   Hur föräldrarna än gör så kan de som har makt i detta fall hävda att de gör fel. Och dessutom 
                   utan att behöva redovisa någon saklig grund som låter sig granskas, något som fallets dokument 
                   väl visar.  
                   Här sitter två högskoleutbildade föräldrar med kvalificerade yrken som inte vill och inte vågar  
                   kontakta sjukvården på grund av det bemötande och de hot och utredningsövergrepp de och barnet  
                   utsatts för.   
                   Faderns term ”galenskap” framstår som en väl funnen summering av situationen. En finare term 
                   som jag ibland använt är organisationspsykos, dvs. de organisationer som är inblandade här förmår  
                   inte verklighetsrelatera utan styrs av känslotillstånd, t.ex. oro och tankefel.  
 
Tokeri 8:   Frågan är om ytterligare tokeri kommer och hur det i så fall kommer att se ut?  
                  Kanske har dr Dämpssons ”Reflektioner”  stoppat fortsatta tokerier?  
                  En gissning är i annat fall att sjukvård och socialtjänst kan komma att göra sitt yttersta för att visa att  
                  barnet inte har de symtom som  fadern hävdar att det har, dvs. ingen förutsättningslös prövning, t.ex.  
                  till någon specialist som är oberoende i förhållande till det aktuella landstinget och den aktuella  
                  socialtjänsten.   Detta kan eventuellt leda till och har kanske redan lett till att barnet far illa. Det är  
                  riktigt att barn kan fara illa av undersökningar, men de kan även fara illa av att symtom inte  
                  preciserats och utretts.  
                   
                  Det är anmärkningsvärt hur socialtjänsten kan ha råd med de dyrbara pseudoutredningarna i fallet,  
                  men inte velat sända hem någon därtill lämpad som kan observera symtombilden i hemmiljö    
                  under några dagar. Utredande behöver inte innebära tänkandets död. I detta fall verkar dr  
                  Anklagsson ha fått med sig andra aktörer in i en mental fixering att det är något fel på föräldrarna.  
 
 
Det kan liksom för skvallerförlopp vara svårt att få ett avslut på tokerikedjor. I detta fall kan det dessbättre bli så 
att den av socialtjänsten anlitade psykiatrikonsulten genom ett antal förnuftiga resonemang starkt bidrar till att 
normalisera situationen, om socialtjänsten så bedömer lämpligt. Men även hos psykiatrikonsulten förekommer 
förnekandestrategi vad gäller en eventuell medicinsk problematik. Frågan är vad sjukvården gör om och när 
föräldrarna dyker upp på nytt med sitt barn? Blir det då ännu en omgång med pseudoutredande efter anmälan till 
socialtjänsten? Barnets eventuella symtom kan bara preciseras och undersökas genom observationer av  barnet. 
Om sjukvården inte tror på föräldrarna återstår att låta genomföra tillräckliga observationer och jag talar då inte 
om någon enstaka observation utan om en seriös utredning med precision i dokumentationen och ett rimligt antal 
observationstillfällen. Det kan tilläggas att det inom sjukvården i stort förekommit många dokumenterade fall av 
felaktiga förnekanden, t.ex. har människor skickats hem och snabbt avlidit. Möjligheten finns i detta fall att 
någon eller några inflytelserika läkares egna reaktioner på moderns vårdsökande lett till att fokus skiftats från 
barnet till modern och en förnekelseprocess satts igång, trots att barnet har reella symtom. Socialtjänsten, 
utredningshem, psykologer och psykiatrikonsulten verkar låta sig okritiskt bli  spelbrickor i sjukvårdens 
förnekelseprocess – man dammsuger efter negativt material och fabricerar negativa uttalanden om föräldrarna, 
särskilt modern. I detta fall fanns antagligen mindre att hämta än för de allra flesta föräldrar. Psykiatrikonsulten 
fortsätter förnekelseprocessen men vidgar perspektivet kring de många vårdbesöken och dämpar ner den oroliga 
situationen på socialförvaltningen. Makt-intresse-fältet i fallet verkar vara sådant att sjukvården utan saklig 
argumentation kan starta upp en förnekelseprocess och rikta en anklagelse mot föräldrarna samt utan att anföra 
saklig grund kan få andra aktörer att i stort okritiskt dansa efter sin trumpet. Dr Dämpsson är dock bara delvis 
med på noterna och får indirekt kollegorna att framstå som synnerligen inskränkta i sin tolkning av 
vårdsökandet.   
 
Som den här historien visar så får både skvaller och tokerikedjor rikligt med näring genom undermåligt 
utredande eller mer precist evidensfabrikation och produktion av okritiska klippkollage. Förfalskade och 
förföljande övertalningsdokument skall inte betecknas som ”utredningar”, där kravet är att ta reda på hur det 
faktiskt förhåller sig. Dessvärre krävs en del utbildning och träning för att utreda, men papper med ordflöden 
rubricerade ”utredning” och tillhörande fakturor kan man skicka utan att ha kompetens.  
 
Tankefel i utredningsprocesserna 
Utredningsövergreppen och tokerierna inbegriper i detta fall ett stort antal tankefel. Några av de mer 
framträdande och upprepade är följande: 



 
-  det källkritiska misstaget, dvs. uppgifter accepteras utan kritisk prövning. Exempelvis underlåter socialtjänsten 
att kritiskt pröva anmälan och avkräva anmälarna saklig grund och preciseringar.  
 
- ensidigt sökande efter fel, medan resurser och positiva aspekter på det som sker inte får uppmärksamhet.  
Det är vedertaget att hypoteser ofta inte kan bekräftas genom ensidigt bekräftelsesökande. Det krävs även minst 
lika stor ansträngning för att söka efter uppgifter som kan falsifierna hypoteserna. Detta begriper varken läkare, 
psykologer, socialtjänstens handläggare eller utredningshemmets mer eller mindre utbildade personal.  
 
- strävan efter felmaximering utsträcker sig i detta fall till diverse triviala och irrelevanta omständigheter. 
Någon motsvarande strävan till resursmaximering förekommer inte. Strävan efter felmaximering för  
föräldrarna urartar till mobbning och förföljelse.  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning) är tydligt vad gäller bland annat övervägande av orsaker 
till de många vårdbesöken. Värst är anmälarna som enbart anger stark misstanke om MSbP.  Men även den 
avsevärt mer nyanserade och vidsynta dr Dämpsson har en alltför begränsad uppräkning av tänkbara orsaker 
och tenderar till att ange andra störningar och undviker orsaker inom sjukvården själv till de många vårdbesöken. 
 
- omvänt basfrekvensfel av anmälarna, som satsar på en mycket sällsynt orsak (MSbP) till de många 
vårdbesöken och förbiser en hel räcka med avsevärt vanligare orsaker. Detta kan sammanhänga med en 
lokal fixering vid begreppet MSbP (dr Anklagsson medförfattare till en artikel om MSbP).  
 
- förnekelsefel, dvs. de anmälande läkarna går in i en förnekande hållning utan att redovisa någon godtagbar 
saklig grund och till och med anför förvirrade, irrelevanta argument om språket i journalanteckningar. 
Förnekelsefel verkar vara mycket vanligare inom sjukvården än förekomst av MSbP.  
 
- övertro på egen bedömning finns i bland annat anmälan och i förnekelseprocessen inom sjukvården, inkl. 
några av dr Dämpssons bedömningar. 
 
- fabulering innebär att hävda något utan att kunna redovisa saklig grund. Anmälan och diverse andra uttalanden, 
t.ex. dr Dämpssons om anknytningsprocessen och stora mängder av psykologuttalanden, framstår som 
fabuleringar, då ingen redovisning av saklig grund givits. 
  
- empirifel, dvs, behovet av noggrannt inhämtande av empiri i form av t.ex. föräldrarapportering och 
observationer (alt. videoinspelningar) av symtom ignoreras i stort sett. 
 
- förhastningsfel, dvs. uttalanden görs alltför snabbt utan tillräckligt underlag eller tillräcklig utredning 
och kritisk prövning. 
 
- slutledningsfel, dvs. ett påstående följer ej av förutsättningarna. Om värdena vid Ph-mätningen är svårtolkade 
så följer inte därav att reflux inte existerar hos barnet. Det är inte heller sakligt godtagbart att ignorera andra  
relevanta faktorer vid en slutledning, t.ex. symtombeskrivningar och beskrivningar av effekter av insatt 
medicinering.  
 
- ekologiska validitetsfel, dvs. förväxlingar av hur en person beter sig i en onaturlig undersökningssituation (på 
utredningshem eller vid psykologtestning och intervju) med hur en person beter sig i de vanliga 
vardagssituationerna. Om en person t.ex. framstår som aggressiv på ett utredningshem eller på ett s. k. 
personlighetstest, så kan inte utan vidare hävdas att personen uppträder aggressivt i andra sammanhang.  
Det kan bara avgöras genom observationer från aktuella situationer. Det är inte sakligt att utifrån ett test skriva 
t.ex. ”Lena är aggressionshämmad”. Vad Lena har gjort är bara att i det sinnestillstånd hon är just då och med de 
minnen hon får just då t.ex.svara ja/nej på vissa påståenden som hon vill och utifrån hur hon tolkar påståendena 
och hela situationen med bland annat förväntningarna från testledaren och hotbilden från socialtjänsten. Om 
testet givits i en annan situation kunde svaren blivit annorlunda. De s.k. testen är inte heller utprövade på 
referensgrupper av personer som befunnit sig i sådana stress- och hotsituationer som föräldrarna i detta fall.  
 
- frågeställningar ignoreras, t.ex. ignorerar privatpsykologen de givna frågeställningarna och sysslar 
slentrianmässigt med annat. De anmälande läkarna utger sig för att ha svaret (”MSbP”) innan en frågeställning 
formulerats och undersökande arbete genomförts.  
 



- öppen redovisning saknas t.ex. rörande underlagsresonemang till anmälan, rörande utredningshemmets 
påståenden och rörande privatpsykologens påståenden. Hur många av oss skulle vara nöjda med att få  
höra att vi är ”idioter” och när vi sedan frågar efter den sakliga grunden inte få någon redovisning?  
Alla påståenden där den sakliga grunden inte kan redovisas skall självfallet ur källkritisk synpunkt förkastas.  
Detta gäller t.ex. både utredningshemmets och privatpsykologens papper.  
 
- egocentriska tankefel och påfågelsfel förekommer i detta fall. I t.ex. anmälan införs begreppet ”MSbP” utan  
att det förklaras med avseende på det aktuella fallet – kriterier och motivering saknas. De egocentriska 
tankefelen och påfågelsfelen är påtagliga i psykologernas skriverier med oförklarade facktermer och oförklarade 
testprocedurer. Psykologerna skriver utan att beakta att andra skall kunna förstå och utnyttjar språkliga 
påfågelsknep, även när de själva inte begripit vad de sysslar med. Exempelvis förklaras inte sådant som innehåll, 
reliabiliteter, validiteter, referensgrupper, begränsningar, osäkerheter, felkällor etc. kring de använda testen. 
Bilagor som förklarar använda test och anger begränsningar och felmöjligheter skall alltid bifogas 
psykologutredningar. Det vore ett källkritiskt misstag att acceptera egocentriska och påfågelsaktiga skriverier.  
 
- felaktig föreställning om egen kunskap. Exempelvis tror sig psykologerna begripa testteori men som framgår 
av vad de skriver så har de inte förstått elementära begrepp som reliabilitet och validitet och elementära logiska 
distinktioner mellan hur en person framstår i samband med testen respektive i olika vardagliga situationer.  
 
- psykologerna verkar tro att de tillför utredandet något genom att uttala en mängd vagt negativt prat. 
Exempelvis är ingen (inte ens socialförvaltningen) betjänt av att vagt få höra att du är en ”idiot”. Däremot är det 
möjligt att en precisering skulle kunna vara till hjälp om den är underbyggd i sak.  
 
- negativ människosyn - resursanalys verkar vara ett okänt begrepp för psykologerna. Att föreställa sig 
människor enbart som felbemängda varelser och inte alls som resursvarelser är onekligen ett allvarligt tankefel 
och i strid med svensk lagstiftning som RF 1 kap 9§ och Socialtjänstlagen.  
 
Sammanfattningsvis så föreligger en grav kognitiv patologi inom de berörda yrkesgrupperna av dokumenten 
att döma och tankegångarna i dokumenten borde vara bättre avvägda än muntligt prat, varför dokumenten nog 
bara är toppen av ett isberg som till större delen ligger under vattenytan. Det torde vara rimligt att påstå att 
kognitiv patologi och okunnighet kan medföra undermåligt utredande och  utredningsövergrepp.  
Dessvärre verkar det av många utredningsmaterial enligt min erfarenhet att döma som personer  fördummas 
inom sina organisationer eller i de makt-intresse-fält de befinner sig (jfr Maslows klassiska artikel om fruktan för 
kunskap). Detta skulle kunna sammanhänga med faktorer som att bli accepterad inom rådande tänkesätt, 
diskursrestriktioner kring att vara kritisk, auktoritetstro, vänskapskorruption, att göra som man brukar göra vid 
handläggning, psykologutredningar etc. (tradition, slentrian och vana), mental bekvämlighet, ångest inför att 
avvika i tänkandet, felsökande vårdkulturer, att inte kunna lyssna först och tänka sedan etc. En konsekvens är att 
de skrivelser som ibland produceras av berörda lekmän ofta framstår som mycket mer utredningsmetodiskt 
begåvande och nyanserade än de dokument som yrkesgrupperna producerat i samma fall. Detta är mycket tydligt 
i detta fall. Professionalitet har  bevisligen mörka sidor och det är viktigt att vara observant på dessa och söka 
motverka dem.  Att de s.k. professionella ogärna vill låta sig granskas är en av de mörka sidorna.  
 
Genusaspekter 
Det är mycket tydligt i materialet att de anmälande manliga läkarna har saknat insikt i en småbarnsmammas 
psykologiska situation. Den kvinnliga psykiatrikonsulten dr Dämpssons resonemang om faktorer i en 
småbarnsmammas situation gör det tydligt hur bemötandet för en småbarnsmamma kan bli helt olika om 
hon utsätts för en manlig eller en kvinnlig läkare. Därmed vare inte sagt att det alltid blir så.  De anmälande 
läkarna tillgriper även en psykologiskt våldsam metod med anmälan till socialtjänsten och uppträder arrogant 
när de inte ens besvärar sig med att precisera den sakliga grunden för den vaga, men allvarliga anklagelse de 
formulerar i den fåradiga anmälan. Såvitt kan förstås skulle nog dr Dämpsson inte ha anmält modern till 
socialtjänsten om hon varit ansvarig överläkare. En intressant fråga är om dr Anklagsson skulle ha anmält 
fadern Göran Stark om det varit han som svarat för merparten av vårdkontakterna (enligt MSbP-forskningen 
är det nästan alltid kvinnor som sysslar med MSbP).  
Den kvinnliga psykiatrikonsulten har en nyanserad syn och verkar vara den som socialtjänsten litar på efter att de 
fantasifulla skriverierna från utredningshem och privatpsykolog anlänt. Socialtjänsten är kvinnodominerad och 
avskriver fallet.  
Hur kan det komma sig att den kvinnliga psykologen och andra kvinnliga personal på utredningshemmet och den 
kvinnliga privatpsykologen inte uppvisar samma insikt i moderns och familjens situation som dr Dämpsson utan 
i stället söker felmaximera runt modern? Dessa kvinnliga pseudoutredare verkar ha underordnat sig den manlige 
dr Anklagssons och den manlige medanmälarens perspektiv att det är fel på modern. Nu kan en annan förklaring 



tänkas, nämligen att såväl utredningshemmet som privatpsykologen är vana vid att för sin försörjnings eller  
för  vinstintressets skull underordna sig socialtjänstens negativa förväntningar och producera 
evidensfabricerande och felmaximerande papper om alla möjliga ditremitterade personer för socialtjänstens 
räkning. Girigheten gör dem till sociala bödlar. Kvinnor är dock inte kända för större girighet än män. Manlig 
personal lyder säkerligen också socialtjänstens förväntningar (jfr Milgrams välkända lydnadsexperiment, där 
många (inte alla) försökspersoner som fick instruktion gjorde andra människor illa genom att ge elstötar).  
Att utsätta människor för trakasserier från inkompetenta utredare är ansvarslöst. Socialtjänsten bör inte anlita 
utredare som inte prövats uppfylla högt ställda kvalitetskrav.  
 
Kommunikation och informerat samtycke 
Denna granskning har i tidigare och likartat skick den 24 augusti 2006 kommunicerats till föräldrarna för 
korrigeringar av sakfel och eventuella kommentarer i övrigt. Föräldrarna har den 3 september  meddelat några 
kommentarer och översänt även kopia av socialtjänstens journalblad och dessförinnan även dr Gun Dämpssons 
papper. Jag har sökt beakta kommentarer och har arbetat in granskningar även av de sista dokumenten. 
Föräldrarna har därefter haft möjlighet att yttra sig över  denna version i avidentifierat skick. Tyvärr har jag av 
utrymmesskäl inte kunnat återge många av föräldrarnas kommentarer som klargör hur de upplevt 
utredningsövergreppen. Som lätt inses skulle fallet räcka till en bok om utredningsmetodiska tokerier.  
 
Föräldrarna har fått göra ytterligare en granskning av den vidareutvecklade och avidentifierade versionen och 
2006-10-02 per telefon samtyckt till att denna skrift i avidentifierad form används för utbildning i 
utredningsmetodik för psykologer. De har därvid meddelat att socialtjänsten efter möte med föräldrarna och dr 
Dämpsson beslutat att avskriva ärendet, något som socialtjänsten uttalat att sjukvården inte kommer att meddelas 
(sekretess hos socialtjänsten). Föräldrarna själva är naturligtvis oförhindrade att meddela vad de vill till vem de 
vill.  
 
Efterskrift 2009-05-18 
Jag har denna dag per telefon talat med båda föräldrarna. De har meddelat sitt godkännade av att rapporten  
görs tillgänglig i fulltext i DIVA. Enligt föräldrarna är sakläget i fallet att dr Anklagsson är död, men hans 
förnekande och anklagande ande tycks leva kvar i den högre sjukvården gentemot föräldrar och barn. 
Socialtjänstens traumatiserande insatser med hjälp av bl.a. psykologer gör att föräldrarna söker ha minsta  
möjliga kontakt med sjukvården och modern verkar nästan uppvisa någon slags ”vita rockar”-fobi. Allergiprov 
hat påvisat allergi hos barnet, särskilt för mjölk och vete. Röntgen har påvisat en trång passage i tarmsystemet. 
Föräldrarna anser evidensläget vara bättre idag och barnet mår bättre utifrån ändringar i kosten.  
Barnet plågas av smärtor, som det verkar på grund av tarmpassagen, och modern söker hjälpa sitt barn med 
massage på kvällarna. Föräldrarna upplever det som att den högre sjukvården förnekar att det skulle finnas något 
allvarligt problem och uppfattar för närvarande inte att det finns någon hjälp att få för barnet. Det är inte svårt att 
tänka sig att den förnekande attityden lever kvar genom journaler och nätverk inom sjukvården. Den sjukvård 
som består i kontakter med BVC och husläkare verkar föräldrarna ha uppfattat som stöd och denna personal har 
ju funnits närmare vad som faktiskt händer kring barnet i familjen. Det är för mig svårt att undgå reflektionen att 
den högre sjukvården och socialtjänsten, inkl. anlitade utredningshem och psykologer, här har agerat på ett sätt 
som innebär motsatsen till barnets bästa. Det är också svårt att undgå reflektionen att ett fall som detta kunde 
avlöpt mycket värre om inte föräldrarna varit välutbildade, intellektuellt och psykologiskt starka, tåliga och 
yrkesmässigt framgångsrika personer. Den högre sjukvården har här med socialtjänstens okritiska bistånd sökt 
transformera sin egen medicinska oförmåga och förnekande hållning till fel och brister hos föräldrarna.  
  
Referenser 
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        Malmö: Liber. (omtryckt 2008) 
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Bilaga 1: Psykologutredning 2006-02-25       (oavkortad avidentifierad avskrift, kursivstil enl original) 
                Lena Stark 000000-0000                 (en liknande ”utredning” finns även för maken Göran) 
 
Bakgrund 
Lena är född i Socialstad och uppvuxen i hel familj med föräldrar och en fem år äldre bror och en drygt  fyra år 
yngre syster. Det fanns ännu en bror född två år före Lena som endast levde en kort tid. Lena har med familjen 
bott sju år i Australien i två omgångar. Vid första utresan var Lena sex år och vid den andra ca 10 år. Hon har 
även senare varit mycket utomlands bland annat i England och Italien samt rest jorden runt med en tidigare  



pojkvän. Det gick enligt egen uppgift bra för Lena i skolan och hon har senare också läst på högskola. Hon har 
bott i Malmö i 10 år och jobbat flera år på Stora bankens fondkommission. Lena gifte sig med Göran 2004 och 
fick med honom dottern Anna i juli samma år. Lena anmäldes av läkare för misstänkt barnmisshandel av typen 
Munchhausen by Proxy (MBP) och hela familjen har nyligen varit på utredningshemmet Familjeutredning AB 
under fem veckor.  
 
Psykologiska test 
Jag har träffat Lena vid tre tillfällen, den 3/2, 16/2 och 23/2, sammanlagt nära åtta timmar. För nivåbestämning 
samt personlighetsbedömning har förutom klinisk intervju följande psykologiska test administrerats.  
 
Testresultat 
WAIS-III 
Resultaten visar att Lena har en allmänintellektuell förmåga som ligger inom genomsnittlig nivå; IQ=99 (normalt 
är 90-110).  Värdena för den verbala delen ligger något högre än för den icke-verbala, den så kallade 
performance-delen; IQ=102 respektive IQ=95. Ett annat sätt att mäta Lenas förmågor är genom indexpoäng  
(faktoranalys) uppdelat på fyra områden: Verbal Förståelse, Perceptuell Organisation, Arbetsminne och 
Snabbhet. Verbal Förståelse innefattar ordförståelse, likheter och allmänbildning och där har Lena sina bästa 
förmågor med 110 poäng medan Perceptuell Organisation mäter förmåga till logiskt resonemang kring hur ytor, 
former, mönster och färger förhåller sig till varandra och där har Lena något lägre förmåga, 95 poäng. På 
Arbetsminne och Snabbhet som också är av betydelse för att kunna fungera i vardagen, har Lena på Arbetsminne 
ett lägre värde; 88 poäng. (Arbetsminnet är den del av korttidsminnet som kan hålla kvar information en kort 
stund medan man arbetar med den aktuella informationen.) Lena arbetar snabbt på de flesta uppgifter och får där 
108 poäng.      
 
Lena är allmänbildad och visar en intellektuell nyfikenhet och hon är vältalig. Hon har också sina bästa värden 
inom dessa områden. Ett av sina högsta värden har hon på testet. Likheter, att förstå hur två saker är lika, vilket 
fordrar förmåga till abstrakt logiskt resonemang. Högst värde har hon på Symboler-Kodning (att snabbt skriva 
rätt tecken till rätt siffra) vilket är ett hjärnskade-känsligt test och visar bland annat på snabb 
uppfattningsförmåga och god förmåga att ta till sig information.  
 
Svagast värde har Lena på testet Bildarrangemang (att lägga ett antal bilder rätt så att de bildar en berättelse). 
Där klarar hon bara de allra enklaste, tre av elva bildserier, vilket är anmärkningsvärt svagt. Hon använder en 
sekventiell svarsstil, det vill säga hon lägger ihop bilderna två och två och kan sedan inte få ihop en enhetlig bild 
av händelseförloppet. Hon missar också detaljer som kan vara användbara för helheten. Lena använder samma 
svarsstil på Blockmönster (att snabbt lägga ett antal klossar rätt efter ett givet mönster). Hon lägger klossarna två 
och två och försöker sedan få ihop dem till rätt mönster, vilket går lättare här än på Bildarrangemang.  Här har 
hon en förebild. Lena  har överhuvudtaget svårt att arbeta sig fram till en lösning utan ledtrådar då flera moment  
är inblandade. Tankeprocesserna blir tidigt blockerade även vid enkla uppgifter och hon  blir frustrerad över att 
hon gör fel. Svarsstilen vittnar om en  rigid och tvångsmässig personlighet som behöver stöd för att lösa 
problem.  
 
Personlighet; KSP 
Lena har inte besvarat frågorna sanningsenligt utan överdriver sina förmågor och egenskaper. Enligt 
testresultaten förekommer ingen ångest men värdena är orimligt låga och därför inte tillförlitliga.  
Hon har ibland svårt att kontrollera sina impulser och längtar efter ett spännande liv. Lena är socialt  
mycket anpasslig och hon blir lätt distanslös i relationer. Lena är aggressionshämmad. Hon har svårt att 
uttrycka aggressivitet på ett normalt sätt. Hon har lätt för att stå på sig vid konfrontationer och är inte  
depressionsbenägen.  
 
Personlighet; DIP-Q 
Lena har besvarat frågorna på ett sådant sätt att mycket lite av resultatet går att utvärdera. Lena framställer sig 
själv och sitt liv som närmast helt perfekt. Det som framkommer är en del antisociala drag och en del 
histrioniska drag samt tvångsmässighet. Antisociala drag innebär bland annat bristande respekt för och 
kränkningar av andras rättigheter medan histrioniska drag innebär överdriven strävan efter uppmärksamhet och 
orimligt stora känslouttryck.  
 
Personlighet; MMPI-2 
Lena har besvarat de 567 påståendena på ett sätt som visar att hon velat ge en så ljus bild av sig själv som 
möjligt. Hon förnekar att det över huvud taget förekommer några problem, så kallat ”faking-good”. Hon har 
dock inte gjort detta helt medvetet, varför resultatet går att använda i sin helhet.  



 
Den svarsprofil som framträder visar på en person som är upptagen av att undvika konflikter, är konventionell 
och socialt anpasslig, aggressionshämmad, intolerant och förnekande och har en bristande insikt om sina  
psykiska problem. Personen har ett stort ömhetsbehov och för att få det hon behöver kan hon framställa sig själv 
på ett osannolikt positivt sätt. Personen uppfattas normalt välfungerande men kan plötsligt ge uttryck för 
omotiverad ilska och frustration. Personen ser sig själv som socialt ansvarstagande och uppfattas också så av sin 
omgivning. Det finns även här drag av antisocial attityd.  
 
Sammanfattning och bedömning   
Munchhausen by Proxy är en mycket obehaglig och svårfångad form av barnmisshandel. Dels därför att 
förövaren oftast aldrig erkänner och dels därför att det nästan alltid handlar om modern som förövare och att det 
sker på ett sätt som är ämnat att uppfattas som omtanke om barnet. Självklart upplevs en sådan anklagelse som  
chockartad för Lena och hennes närmaste.  
 
Om Lenas uppväxt vet vi väldigt lite mer än de yttre formerna. Hon berättar inget som kan uppfattas negativt och 
inga känslor är inblandade i hennes berättelse. Självklart kan det inte ha varit helt lätt för en liten sexåring att 
komma till ett främmande land med ett främmande språk och ganska snabbt börja skolan. Kanske var det lättare 
andra gången; kanske var det svårare. Lena berättar endast i svepande drag och beskriver inga känslor eller 
episoder som kan kasta ljus över hennes inre upplevelser. Lena är mycket kylig i kontakten vid första testtillfället 
men blir sedan något mjukare. Lena visar över huvud taget inget känsloengagemang då vi talar om dottern. Hon 
blir istället kraftigt agiterad då samtalet kommer in på läkarbesöken och hon är mycket välstrukturerad i 
beskrivningen av de olika symtomen som hon tvångsmässigt håller fast vid och hon visar tydliga 
vanföreställningar i sin upplevelse av symtom vilket också kommer till uttryck i de sju sidor långa och 
tättskrivna kommentarerna till utredningen. Men ingen spontan oro för dottern kommer till uttryck. Enda 
tillfället under vårt samtal då Lena för några sekunder tappar kontrollen är i samband med hennes döde lillebror.  
Hon vet mycket lite och kanske är inte detta trauma bearbetat i familjen och har senare satt spår hos Lena i form 
av ett tvångsmässigt kontrollbehov för att undvika separation och övergivenhet.  
 
Det som framkommit i testningen om Lena är att hon är normalbegåvad och välutbildad och har ett stort behov 
av uppmärksamhet. Hon är ytterst väluppfostrad och får inte misslyckas. Det får inte finnas några fläckar och 
därför måste hon ha full kontroll på sig själv, sitt liv och på sina närmaste. I ett perfekt liv får det inte finnas ilska 
och aggressivitet, men Lena kan inte alltid behärska sig. Misslyckas hon lägger hon över skulden på någon 
annan. Lenas behov av uppmärksamhet och ömhet är så stort att hon kan lägga undan moraliska och även lagliga 
hänsyn för att få uppmärksamhet, även om det innebär att hon genom ombud skadar sitt barn. Lena är mycket 
osäker och rädd för hur hon på rätt sätt ska hantera svårigheter. Möjligen har hon varit kraftigt överbeskyddad 
under uppväxten och inte på egen hand fått ta itu med sina problem. Testresultatet visar att hon vid 
problemlösning kan övermannas av osäkerhet, hon har då tappat kontrollen och behöver hjälp även i enkla 
situationer.  
 
Sammanfattningsvis har Lena svag självkänsla och en bedräglig uppfattning om sina inre egenskaper. Då hennes 
egna behov är så stora och otillfredsställda kan hon inte heller på ett betryggande sätt tillfredsställa sin lilla 
dotters behov av osjälvisk kärlek, trygghet och tillit. Lena behöver hjälp men det är ytterst tveksamt om hon i 
nuläget är beredd att ta den till sig. Dessvärre försvinner inte den benägenhet för skadebeteende via ombud som 
hon har visat. I pressade situationer kan beteendet återkomma och även förvärras.  
 
 
Pia Psykensson, leg. psykolog 
Psykensson-Psykologkontakt  000-000 00 00 
Psykologgatan 00 
000 00 Psykologstad  
 
(Anm. från Bo Edvardsson: Det saknas uppgift om att den utredda modern Lena Stark skulle ha fått möjlighet att 
korrigera sakfel och i yttrandet replikera på eller kommentera metodik och påståenden. Enligt Lena Stark har så 
inte skett. Psykologen har dessutom senare vägrat att korrigera sakfel genom att inge errata-lista eller rättad 
version. 
På upprepad begäran från föräldrarna och senare från mig har psykologen inte kunnat redovisa något som  
helst underlag för sina uttalanden. Den påstådda utredningen förkastas därmed källkritiskt sett och torde 
väsentligen vara ett falsarium. Många av påståendena är omöjliga att göra med angiven metodik.   
 
I en bilaga till den s k psykologutredningen finns några uppgifter om testen och testresultaten. 



Bilagan återges nedan, liksom utredningen oavkortad och utan tillägg. Specifikationerna kring 
de påstådda testen är mycket otillräckliga, inte på långa vägar godtagbara. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrerade psykologiska test för Lena Stark 000000-0000 
 
WAIS-III som mäter verbala förmågor och förmågor inom performance-området,  
Personlighetsinventoriet KSP (Karolinska Scales of Personality) som mäter ångest, socialisation 
och aggressivitet,  
DIP-Q (DSM-IV & ICD-10 Personality Questionnaire) som mäter personlighetsstörningar,  
MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) som mäter personlighetsmönster 
och emotionella störningar. 
 
Testvärden för WAIS-III 
 
                                                                             Råpoäng        Skalpoäng 
 
1. Bildkomplettering                                                19                       8 
2. Ordförråd                                                              49                     11 
3. Symboler-Kodning                                               90                      13 
4. Likheter                                                                 29                     13 
5. Blockmönster                                                        32                       9 
6. Aritmetik                                                                 9                       6 
7. Matriser                                                                 18                      11 
8. Sifferrepetition                                                       18                     11 
9. Information                                                            20                     12 
10. Bildarrangemang                                                   6                       6 
11. Förståelse                                                             22                     10 
12. Symbolletning                                                     32                      10 
13. Bokstavs-siffer-serier                                            8                        7 
14. Figursammansättning                                          29                        9 
 
Medelvärde är 10 skalpoäng 
 
 
(Anm.från Bo Edvardsson: Modern har här testats av en psykolog med uttalat negativ attityd till henne och kort 
efter en chockartad vistelse på ett utredningshem samt under stress och hot från socialtjänsten. Det 
existerar ingen referensgrupp som testats under samma villkor. Det är mycket möjligt att en 
testning under mer normala förhållanden hade givit avsevärt högre resultat. Dessutom ger  
det här slaget av testningar inte någon upplysning om många andra aspekter av intellektuellt 
fungerande, t.ex. förståelse för barns behov eller envishet vid problemlösning eller ledarförmåga. Vilka 
utbildningar och arbeten m.m., som modern klarat av och med vilka betyg samt vilka intressen hon har, är 
naturligtvis en mycket viktigare information i detta fall, men som inte intresserat utredaren. Är det så att 
psykologer gärna vill briljera med test och inte vill att uppmärksamheten avleds från dem själva till bedömningar 
från lärare, arbetsgivare, arbetskamrater m.fl.?)  
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