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Sammanfattning. En explorativ kognitionspsykologisk granskning görs av det riksbekanta 
Louise-fallet, i vilket en socialnämnd underlåtit att omhänderta en flicka som for illa hos 
sin vårdnadshavare. Kognitiva mönster i handläggningen tydliggörs och ett stort antal tankefel 
specificeras. 
 
Bakgrund 
Fallet ”Louise” figurerade i ”Uppdrag granskning” på TV i ett par program under våren 
2007 (jag deltog själv i det sista). Det hade dessförinnan uppmärksammats av den aktuella 
länsstyrelsen i en granskningspromemoria. I korthet var fallets innebörd att en flicka i 
skolåldern hade i ett flertal år bott hos sin far under miserabla förhållanden med våldsinslag, 
sovande i bil på vintern, boende i husvagn, misshandel och till sist framkom uppgifter om 
sexuella övergrepp från faderns sida. Socialtjänsten kände till fallet och det förekom kontakter 
med flickan och fadern, men något ingripande gjordes inte. Till sist såg sig flickan tvungen 
eller tvingad att ge sig iväg från fadern och först då reagerar socialtjänsten och ordnar 
ett annat boende men framför ändå tankar på att hon skall återvända till fadern. När ytterligare 
uppgifter om faderns missbruk och övergrepp på henne framkommer så görs ett definitivt 
omhändertagande. Uppmärksamheten i media ledde till demonstrationer mot socialtjänsten 
från invånare på den aktuella orten. 
 
Syfte 
I denna rapport företas på mitt eget initiativ en granskning med syfte att upptäcka och 
diskutera problem i socialtjänstens utredningsmetodik i fallet ”Louise” (ett påhittat 
täcknamn). Fallet är intressant att granska ur olika synvinklar för att ta ut eventuella lärdomar. 
Socialtjänsten har ofta kritiserats i media för att den överreagerat och på svaga sakliga 
grunder agerat för omhändertagande av barn. I detta fall är det tvärtom. Socialtjänsten har 
inte förmått uppmärksamma att det förelåg behov av omhändertagande av ett barn 
som for mycket illa. Fallet är ovanligt tydligt vad gäller att barnet faktiskt for illa. 
  
En hypotes som ligger nära tillhands är att det är samma eller likartade utredningsmetodiska 
fenomen som bidrar till uppkomsten av båda typerna av fall. Denna hypotes kommer att 
diskuteras i relation till det här befintliga materialet.  
 
Det bör betonas för undvikande av varje missförstånd att denna skrift inte har karaktären 
av ett sakkunnigyttrande och inte är avsett för användning i domstol i något sammanhang. 
Inriktningen är diskuterande och idégenererande mot forskning, utvecklingsarbete och 
utbildning.  
 



 2

Ansvarsfrågan 
För undvikande av missförstånd kring min syn på ansvarsfrågan skall jag klargöra hur jag  
betraktar ansvaret kring det som hänt. Kommunen anlitade Barbro Hindberg, som utarbetade 
en rapport med titeln ”Bakom ´fallet Louise´” (2007), vilken tar upp sammanhanget runt och 
bakom fallet, men inte närmare granskar själva handläggningen. I media var det mest ett par 
tjänstemän som utpekades som ansvariga, men dokumenten tillsammans med Hindbergs 
rapport och vad jag i övrigt känner till om den utredningsmetodiska nivån i vårt lands 
socialtjänst ger en annan bild. Det var i detta fall så att tjänstemän som inte hade tillräcklig 
utbildning/kompetens och erfarenhet och ledning rörande barnvårdsutredande och i en klart 
underbemannad administration tvingades utföra utredningsarbete rörande barn. Jag har svårt 
att se annat än att ansvaret i fallet Louise faller tungt på den kommunala och nationella 
politiska nivån. Politikerna svarade för t.ex. dimensionering av bemanningen och för att 
att tillräcklig kompetens fanns i organisationen i kommunen. Exempelvis hade varken den 
utpekade sektionschefen eller socialchefen kompetens för barnavårdsutredande, vilket var 
en av politikerna skapad situation. På nationell nivå finns politiskt styrda verksamheter  
som forskning, socionomutbildningar och utvecklings- och tillsynsverksamheter, där 
tillräcklig uppmärksamhet hitintills inte ägnats åt utredningsmetodiska frågor. Tjänstemännen 
i detta fall gjorde såvitt framkommit inget olagligt utan försökte som fångar inom den 
väsentligen politiskt skapade situationen utföra sitt arbete så gott de förmådde. Därmed vare 
inte sagt att alla andra aktörer än ansvariga politiker saknar ansvar för det som skedde. 
Exempelvis kan en tjänsteman göra val av utredningsåtgärder inom de förutsättningar som 
gäller eller jag själv skulle tidigare ha kunnat driva frågan om att röja upp undermålig 
utredningsmetodik hårdare, vilket kanske skulle kunna ha påverkat vad som hände i Louise-
fallet. Vart jag vill komma är att ganska många av oss kan ha en gnutta ansvar 
och det kan även vara så att någon med kännedom om något underlåtit att göra en avgörande 
anmälan i Louise-fallet, kanske någon som demonstrerade på torget utanför kommunhuset.  
Det kan för övrigt anmärkas att skolan hade ett tungt ansvar rörande mobbning av Louise, 
vilket verkar ha försvunnit i debatten.  
 
Det bör även påpekas att tidig upptäckt inte alltid sker ens med bra utredningsmetodik. 
Ett belysande tragiskt fall är när två socialtjänstemän på socialjouren i Örebro noga utredde 
(jag har granskat dokumentationen) ett fall med en familjekonflikt mellan mamman och 
pappan till ett litet spädbarn och avslutade med att skjutsa hem mamman (vårdnadshavare) 
och barnet. Därefter läkemedelsförgiftade mamman barnet till döds. Socialtjänstemännen 
blev föremål för polisutredning och åtalades. Domstolen friade och uttalade skarp kritik 
mot statsåklagaren för att denne inte kunnat precisera vad för fel tjänstemännen skulle ha 
gjort. Modern hade inte för dem avslöjat någon avsikt att döda barnet. Det saknades grunder 
för att överväga ett omedelbart omhändertagande. Även skickliga utredare drabbas av 
begränsningar i informationen. Statsåklagaren i fallet verkar ha drabbats av ett tankefel som 
brukar kallas efterklokhetsfelet, dvs. med tillgång till senare information så framstår en 
handling eller ett beslut som felaktigt, men utifrån den information som förelåg vid beslutet så 
framstår det som riktigt. Socialtjänstemäns utredande och agerande är beroende av den 
information de får eller inte får tillgång till. Detta kan delvis påverkas av utredningsmetodiken 
och delvis inte påverkas (information kan förbli dold oavsett metodik).  
 
Att jag i det följande diskuterar kognitiva mönster och tankefel skall inte misstolkas 
som tillskrivning av ett väsentligen individuellt ansvar för utvecklingen i fallet Louise. 
Den politiska nivån har ett tungt ansvar för de kognitiva mönstren och tankefelen inom 
vårt lands socialtjänst.  
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Granskningsmetod 
Från den aktuella länsstyrelsens sociala avd begärde jag i april 2007 ut kopia på allt det 
material som länsstyrelsen disponerade för forskningsändamål vid Örebro universitet.  
Länsstyrelsen översände kopia på begärt material, som hanteras enligt  
sekretesslagen även på universitet. Detta föranleder givetvis försiktighet med en  
del identifierande uppgifter och en del detaljer i min text. I vissa frågor kan det vara 
olämpligt att vara alltför detaljerad kring det enskilda fallet, varför texten gjorts något vag 
på en del punkter, t.ex. vad gäller geografiska förhållanden. Dock har många betydligt mer 
känsliga och precisa uppgifter kring fadern och dottern offentliggjorts i tingsrättens och 
hovrättens domskrivningar, i vilka fadern dömdes till rättspsykiatrisk vård och även är 
namngiven. Även i pressen  och i TV-programmet ”Uppdrag granskning” har många 
känsliga uppgifter offentliggjorts - såvitt kan förstås genom informerat samtycke. Det jag mer 
begränsat och i mer neutrala och akademiska ordalag skriver här bör därmed vara godtagbart 
ur sekretess-synpunkt och flickan bytte såvitt jag vet identitet. Fadern har naturligtvis också 
ett intresse av sekretess, men inget som skrivs här torde gå nämnvärt utöver vad som figurerat 
i media och i offentliga domsskrivningar. Fokus ligger mest på socialtjänstens tänkande. 
Det finns naturligtvis ingen garanti för att alla uppgifter i dokumenten är korrekta.   
  
Jag har gått igenom det befintliga dokumentmaterialet och försökt att utifrån min 
kunskaps- och erfarenhetsbas ta fram iakttagelser och idéer kring utredningsmetodiken.  
Jag utgår i huvudsak från saklighetsteori, källkritisk teori och tänkbar inverkan av 
psykologiska faktorer. 
  
En svårighet med ett kritiskt undersökande och explorativt (upptäckande) tillvägagångssätt är 
att allt relevant inte står i dokumenten. Handläggarnas hela tänkande finns inte redovisat i 
dokumenten. Det som står utgör urval från handläggarnas sida. Det kan t.ex. vara skillnad 
mellan i dokument inskrivna argument och de argument som faktiskt inverkat.  En annan 
svårighet är att det som finns i dokumenten på allmänna erfarenhetsmässiga och 
forskningsmässiga grunder delvis kan bedömas som felaktigt. De allmänt förekommande 
bristerna i noggrannhet inom socialtjänsten vad gäller uppgifter (t.ex. omfattande avsaknad av 
bestyrkanden från berörda och andra uppgiftslämnare, avsaknad av systematisk replikering 
och andra kontroller, omfattande avsaknad av källkritiskt tänkande, slarv, minnesfel och 
fabuleringar kring uppgifter m.m.) innebär naturligtvis problem för det här slaget av 
granskning.  
 
Min granskning innebär även att ett urval av några problem som just jag bedömer som  
väsentliga och generellt intressanta även framgent för socialtjänsten görs. Mycket annat i 
dokumenten kommer inte att beröras alls, t.ex. oklara formuleringar i texterna, mer 
fallspecifika underliga omständigheter etc. 
  
Läsaren bör även vara klar över att en del av det jag påstår inte har karaktär av fakta utan 
utgör hypoteser (påståenden på försök) eller möjliga tolkningar, som enligt min bedömning 
kan vara värda att fundera över. Jag försöker explorativt söka efter utredningsmetodiskt 
relevanta fenomen i materialet och som kan ha ett mer allmänt intresse. Det bör påpekas 
att ett iakttagbart utredningsmetodiskt fenomen kan vara viktigt att åtgärda oavsett om  
mina försök till förklaring av vad som ligger bakom är riktiga, förenklade eller felaktiga.  
 
Det bör även påpekas att alla de fenomen jag påtalar inte behöver ha bidragit till att  
socialtjänsten missade att uppmärksamma barnets situation i det här aktuella fallet.  
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Något eller några få av fenomenen kan ha räckt. Det kan även ha funnits fenomen som jag 
inte upptäckt och som på avgörande sätt snedvridit handläggningen. Min granskning och  
diskussion kan ändå ha stort intresse, då uppmärksammande av några av de 
utredningsmetodiska fenomenen i detta fall kan ge en mer lämplig handläggning av  
framtida fall.   
 
De utredningsmetodiska fenomen som jag funnit värda att uppmärksamma redovisas punkt 
för punkt i följande avsnitt varpå en sammanfattande bedömning görs. Vissa av de fenomen 
jag tar upp uppmärksammades redan i länsstyrelsens tillsynsskrivelse och beslut 2006-11-17, 
vilket innebär en form av validering från andra bedömare av att fenomenet är av betydelse i 
fallet och generellt. 
  
Faderns, barnets m.fl. namn har i den följande texten i citat och referat ersatts med icke-
identifierande uttryck som ”fadern”, ”barnet” etc. Även namn på kommun, tjänstemän, 
privatpersoner och adresser har utelämnats och saknar helt intresse för mina syften.  
Det vore för övrigt lyckligt om kommunens namn faller i glömska – liknande fall  
inträffar i andra kommuner utan att de blir medialt uppmärksammade.   
 
Det bör observeras att jag i det följande inte går fram i tidsföljd utan i första hand 
kategoriserar material på annat sätt utifrån kognitiva mönster.  
 
 
Utredningsmetodiska fenomen och problem 
 
Kognitivt mönster: Icke-utredning när utredning är befogad 
Det kan av dokumenten vid en del händelser konstateras att utredning inte inletts och 
socialnämnden har då ägnat sig åt icke-utredning vare sig detta beslutats eller det blivit så 
utan tydligt dokumenterat beslut. Länsstyrelsen (2006) ”riktar allvarlig kritik mot 
socialnämnden för att man inte har inlett utredning i flera fall då anmälningar om allvarliga 
missförhållanden rörande barnet inkommit”. Länsstyrelsen nämner att ingen av de fem 
anmälningar som inkom mellan oktober 2004 och januari 2006 medförde att socialnämnden 
öppnade utredning. Frågan är hur socialnämnden resonerade vid dessa tillfällen, när utredning 
inte inleddes. 
 

1. Anmälan från skolan den 7 oktober 2004 
Skolan uppger hög frånvaro för barnet sedan början av terminen, att barnet ofta var hos 
skolsköterskan och klagade på huvudvärk m.m. och att faderns röst på hans telefonsvarare  
uppfattats som ”flummig”. Fadern uppgav att barnet inte ville gå till skolan och att han 
jobbade mycket med att få iväg henne till skolan. Sektionschefen skriver: ”I dagsläget så 
beslutar ut att inte inleda utredning utan ser detta som först och främst ett skolproblem.”  
 
Att symtom yttrar sig i relation till skolan eller i skolans miljö behöver inte innebära att 
de har sin grund i ett barns relation till skolan. En problembild kan även ha mer än en grund. 
Exempelvis kan ett barn fara illa i hemmet (t.ex. utsättas för fysiska eller psykiska övergrepp) 
och samtidigt fara illa i skolan (t.ex. mobbas, misshandlas), dvs. ha dubbla orsaksområden 
bakom symtomen. I detta fall tänks en orsak (det vaga ”skolproblem”) ligga bakom symtomen 
(en-mångtydig relationslogik, där endast en orsak tänks ligga bakom flera tecken). Det hade 
även varit möjligt att tänka sig en annan en-mångtydig relationslogik, där t.ex. hemmiljön 
enbart eller sjukdom enbart låg bakom symtombilden. Utredningsmetodiskt rimligare  



 5

hade varit att överväga och undersöka flera möjliga orsaksområden (vad jag kan se sjukdom, 
hemmiljö, fritid/kamrater, skolmiljö: kamrater, skolmiljö: undervisning) som då kunde blivit 
eliminerade eller bekräftade. Det är här tydligt hur socialnämnden drar en förhastad 
slutsats/bedömning och utifrån sin övertro på denna underlåter att inleda utredning.  
Socialnämnden verkar inte ens för att en rutinmässig barnmedicinsk undersökning görs. 
Annorlunda uttryckt så förmår inte socialnämnden att uppställa ett antal alternativa 
hypoteser kring orsakerna till symtomen, väljer en hypotes som inte utreds och anser 
sig därmed kunna bolla tillbaka anmälan till skolan som ett diffust ”skolproblem”.  
Socialnämndens intresse för barnet verkar svagt och nämnden bryr sig inte om att 
följa upp, bara en överenskommelse om att sektionschefen skall ta kontakt med fadern och 
skolan i slutet av december, dvs. först efter tre månader. Mycket kan hända på tre månader.  
 

2. Anmälan från skolhälsovården den 1 februari 2005 och från skolans specialpedagog 
             den 15 februari 
Skolhälsovården påtalar att barnet inte mår bra och har gått ner i vikt. Specialpedagogen 
påtalar att kontakten mellan skolan och hemmet inte fungerat som man kommit överens om.  
Vidare påtalades hög frånvaro för barnet.  
 
Fadern kallades till ett möte. Länsstyrelsen (2006) konstaterar: ”Det framgår inte av 
handlingarna om detta möte blev av eller om man tagit ställning till om utredning skulle 
inledas.” Det kan nog antas att om mötet skedde och om man tagit ställning så skulle det 
ha dokumenterats. Av en anteckning från ett telefonsamtal med fadern 2005-03-23 framgår att 
sektionschefen påtalat för honom att socialtjänsten och skolan försökt få till ett möte med 
honom för att diskutera skolsituationen men att han inte kommit. Fadern anför en förestående 
flytt till X som skäl. Sektionschefen noterar att han i flera år hört att denna flytt varit på gång. 
Talet om flytt verkar alltså röra sig om en avvärjningsstrategi gentemot socialtjänsten från 
faderns sida. Det kan förefalla som om anmälningarna inte föranledde någonting, dvs. inte 
vidare fokuserades av socialnämnden då fadern inte infann sig. I stället för att då släppa 
anmälningarna borde socialnämndens uppmärksamhet och ansträngningar ökat av det enkla 
skälet att faderns uteblivande i kombination med barnets symtom borde stärkt misstankar om 
att allt inte stod rätt till kring fadern och barnet. Det är dessutom en symtombild som pågått 
sedan början av höstterminen och inget som kan ses som kortvarigt.  Tänkbart är att fallet här 
försvinner ur socialnämndens uppmärksamhet på grund av konkurrensen med andra fall som 
drar till sig uppmärksamhet. Socialnämnden bör dock ha sådana rutiner att uppföljning av 
anmälningar inte bara försvinner i flödet.  
 
En möjlighet är att man liksom i oktober 2004 ansåg att det rörde sig om ”skolproblem” 
och därför lät anmälningarna bli liggande. Det är en allmän iakttagelse från min sida 
under årens lopp att socialtjänsten ofta fungerar perseverativt, dvs. upprepar och biter sig fast 
vid ställningstaganden även i strid mot tillkommande fakta. Kanske har detta fenomen  
något med behov av kognitiv stabilitet i en kaotisk ärendedjungel att göra, men kan hindra i 
sak befogad förändring i tänkande och metodik. Det tillhör även socialtjänstens allmänna 
mönster att den ofta står handfallen vid behov av problemanalys, då socialtjänsten i  
så hög grad har fokus på administration av åtgärder i stället för att försöka i grunden 
förstå problembilder. Sedan gammalt existerar ett  kognitivt mönster med symtom-åtgärds-
tänkande, där mellanledet problemanalys i stor utsträckning hoppas över.  
 

3. Polisrapporten ”Övernattning i bil med minderårig i sträng kyla” till socialnämnden 
den 22 mars 2005 

En polispatrull hade påträffat fadern och barnet i en bil på en avtagsväg sent på kvällen. 
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Det framgick att de övernattade i bilen, när det var fem minusgrader ute. Fadern avböjde 
när polisen ville köra hem barnet. Fadern uppgav att det var andra natten som de befann 
sig i bilen. Polisen skriver att bilen, delvis nergrävd i snö, och presenning m.m. ”är mer 
ett tältläger” vid ett öde skogshygge och en oplogad enslig väg ”än en tillfällig 
övernattningsplats p.g.a. ett bilfel”.  Det framgår även att fadern sagt att hans dotter fått ledigt 
från skolan.  
 
Att polisen inte omgående kontaktade socialnämndens jourhavande eller ordförande 
ter sig anmärkningsvärt, då det rörde sig om en hälsovådlig situation, dvs. påtaglig risk för 
barnet i rådande kyla. Att barnet säger ”nej” till att bli hemskjutsat kan knappast tolkas som 
något annat än en anpassning till fadern och är inte förenligt med en vuxen 
lämplighetsbedömning.  
 
Socialnämnden kontaktade dagen efter (23 mars)  fadern per telefon som ställde sig avvisande 
till kontakt då han och dottern skall flytta till X. Den 24 mars och den 1 april söker 
sektionschefen fadern på dennes mobil utan att få svar. Den 13 april var ingen hemma när 
socialnämnden försökte göra ett hembesök. När sektionschefen den 13 april sökt fadern 
hemma hos farföräldrarna vägrade denne svara och senare samma dag  ringde fadern 
till socialnämnden och var irriterad över att nämnden ”förföljde” honom och  
påstod att han skulle flytta till X och folkbokföra sig för att ”slippa mig” (= sektionschefen). 
Den 13 april beslutade nämnden att inte inleda utredning.  
 
Mycket anmärkningsvärd, för att inte säga argumentationsanalytiskt ohållbar, är följande för 
den 13 april 2005 avslutande anteckning från sektionschefen. 
”050413. Då LVU inte är tillämplig och fadern inte vill ha något med socialtjänsten att 
göra så beslutar ut att ej inleda utredning.” 
 
Att lagen om vård av unga inte är tillämplig är en slutsats/bedömning som formuleras utan 
att någon underbyggnad i form av utredning föreligger. Att godtyckligt hävda en slutsats 
utan saklig grund i form av en sakligt godtagbar utredning är givetvis ett tankefel (jag har 
ibland tagit mig friheten att kalla detta slag av tankefel för ”error flummicus”).  
Den logiskt rimliga ordningsföljden är förstås utredning först och utifrån denna kan 
slutsats/bedömning eventuellt hävdas.  
 
Hur kan det då komma sig att ett sådant tankefel begås? Det är lätt att känna igen logiken 
i många s.k. utredningar inom socialtjänsten som går till domstol. Där startar man inte med en 
eller flera tydliga och uttalade frågeställningar utan med en underförstådd slutsats/bedömning 
och inom ramen för en cirkulär ”logik” söks, fabriceras respektive undanhålls sedan uppgifter 
som presenteras i form av ett utredningsmetodiskt okritiskt klippkollage, där slutsatsen var 
given från början. Det är samma pseudologik med slutsatsen först som sektionschefen här 
uppvisar i anteckningen. Sektionschefen anför även ett ytterligare ohållbart argument för att 
inte inleda utredning, nämligen att ”fadern inte vill ha något med socialtjänsten att göra”.  
Faderns inställning är inte alls relevant för om en utredning bör inledas eller inte – ett  
förvånansvärt grovt tankefel (relevansfel) föreligger. Med detta sätt att tänka skulle de 
föräldrar som låter sina barn fara illa kunna undandra sig utredningar, vilket är orimligt. 
Genom dessa två felaktiga argument i citatet sammanbundna med ett ”och” tycker sig 
sektionschefen komma fram till slutsatsen ”att ej inleda utredning”. Att via allehanda 
felaktiga resonemang nå fram till en önskad slutsats kallas för felslut av begärelse (fallacia 
libidinis).  
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Den ohållbara argumentationen, särskilt det andra argumentet, leder mig till hypotesen att 
sektionschefen gärna vill slippa ifrån den besvärlige fadern som sagt sig vilja ”slippa” 
sektionschefen – en ömsesidig önskan att slippa den andre.  
Det kan vara så att faderns inställning överförts som emotionell smitta till sektionschefen 
och att dennes tänkande, kanske omedvetet för honom själv grumlats. En ännu starkare 
psykologiskt djuplodande hypotes är att faderns bristande omsorg om sitt barn är något som 
smittar ner även socialnämndens personal utan att de medvetet inser det. Socialnämnden 
reagerar sedan hösten 2004 inte med någon kraft på skolfrånvaro, barnets symtom och den 
omdömeslösa situationen vid övernattningarna i bilen utan verkar liksom fadern tycka att vad 
som än händer kan passera utan att någon utredning företas eller omedelbart ingripande görs.  
Förekomst av parallella kognitiva processer kan åtminstone misstänkas. Socialnämnden 
verkar överta faderns vårdslösa inställning till barnet. En organisationspsykos (bristande 
verklighetsförankring i handläggningen) blommar kring det aktuella fallet. Likaväl som 
socialtjänsten i en del ärenden bevisligen byggt upp vanföreställningar kring  hur en 
del barn far illa, så har socialtjänsten i detta fall byggt upp vanföreställningar kring att barnet, 
som uppenbart far illa, har det bra och därmed missat att ingripa. Sektionschefens argument 
för att inte inleda utredning visar konkret hur psykosen kan yttra sig i verklighetsfrämmande 
tankar och beteenden. Många sociala utredningar har inletts på avsevärt svagare grunder än 
de som tolereras utan inledande av utredning i detta fall.  
 
        4. Meddelande från socialjouren i en annan större stad den 24 dec 2005.  
Socialnämnden får veta att fadern och dottern befinner sig i en bil på en parkeringsplats 
utanför ett stort köpcenter sedan dagen  innan. De erbjuds logi av socialjouren men  
avböjer. Hur kallt det var framgår inte. Dagen efter hämtas Louise av sin farmor. 
Länsstyrelsen skriver: ”Det framgår inte om socialnämnden tagit ställning till om utredning 
skulle inledas med anledning av denna rapport.”  
 
Detta är det andra rapporterade fallet av övernattning vintertid i faderns bil. Det verkar 
som  om socialnämnden inte bryr sig. Socialnämnden har tidigare tolererat att barnet  
övernattar i bil i vinterkyla.  
 

5. Socialnämnden kontaktas av psykiatrisk mottagning i närliggande stad 
      den 1 mars 2006 

Fadern har skrivits ut från sjukvården i en större stad. Han uppges ha varit ”aggressiv” och  
polisen har varit där. Den 8 mars har socialnämnden telefonkontakt med fadern, som 
uppfattats som ”irriterad”, men gick med på ett hembesök som genomförs först den 29 
mars (det har nu gått en månad sedan psykiatriska mottagningen tog kontakt). Fadern var 
inte hemma vid hembesöket utan där fanns då farföräldrarna och barnet.  
De två socialsekreterare som gör hembesöket skriver: ”Ut och XX bedömer att det inte 
föreligger något utredningsbehov angående barnets boende och mående. Hon bor med sin 
pappa hos farmor och farfar och hon har det bra.” (Kort efter blir fadern och barnet utkastade 
från farföräldrarna som inte orkar med längre. Och den 1 juni blir barnet utkastat från faderns 
husvagn.) Observera här övertron på egen bedömning (överkonfidens) i den kategoriska 
formuleringen ”hon har det bra” – handläggarna har ingen osäkerhetsmarkering i 
formuleringen, som uppenbarligen inte är grundad på någon utredning. Överkonfidens är 
ett vanligt förekommande tankefel. Vi  har många gånger fel, när vi anser oss säkra.  
 Den 3 april beslutas att inte inleda utredning. Utredningsansvarig socialsekreterare skriver: 
”För närvarande bedöms förhållandena ej vara så att LVU kan vara tillämpligt, och frivilliga 
insatser kan ej bli aktuella när vårdnadshavare ej samtycker. Utifrån ovanstående och 
soc.sekr bedömning beslutar u.t. att ej inleda utredning.” 
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Det framgår här hur tankefelet med slutsats utan föregående utredning återkommer. Att LVU-
förhållanden inte råder kan inte bedömas utan utredning, särskilt inte i ett fall med så många 
frågetecken. Som den senare utvecklingen visade var slutsatsen felaktig. Redan två 
månader senare blir det nödvändigt för socialtjänsten att göra ett omedelbart 
omhändertagande, då barnet efter bråk med fadern beger sig från faderns husvagn och står 
utan fungerande vårdnadshavare. Det är barnet självt som till sist måste agera och påkalla 
uppmärksamhet från en socialtjänst som gång på gång på gång underlåtit att reagera på 
allvarliga indikationer, reagerat långsamt, och underlåtit att utreda.  
 
Av samtalet den 29 mars 2006 med barnet framgår även beträffande den tidigare skola 
i kommunen hon gått i följande: ”Hon berättar att hon blev misshandlad och mobbad i S 
skola och ingen vuxen i skolan engagerade sig i hennes situation. Hon blev retad för att 
hon har ett fysiskt fel….Hon uttrycker stor bitterhet och sorg över att det inte var någon av 
lärare eller annan skolpersonal som såg att hon blev utsatt för kränkande behandling.” 
Vi ser här ännu ett av många exempel på det vanliga kognitiva blindhetsfenomenet när det 
gäller lärare och framför deras ögon och öron förekommande mobbning. Socialtjänsten har 
förstås förstått ännu mindre av flickans situation i den aktuella skolan. Mobbningen i skolan 
skall enligt Louise ha lett till högljudda gräl mellan henne och pappan, när hon inte ville gå 
till skolan, vilket enligt Louise ledde till att pappan och hon blev vräkta. Att skolan och  
socialtjänsten inte upptäckte mobbningen och dess konsekvenser tyder på bristande 
observans. Här har man alltså inte ens upptäckt problemet när det var aktuellt och därför  
aldrig utrett eller övervägt någon åtgärd. Observera här skolans ansvar för utvecklingen i 
fallet. Här föreligger ett gemensamt ignorerandefel hos skolan och socialtjänsten.  
 
Kognitivt mönster: Otillräcklig utredning 
Ett annat mönster tidigt i förloppet är förekomst av otillräcklig utredning, dvs. 
utredningsarbetet drivs inte så långt som vore rimligt i sak.  
 

1. Polisrapport ang fingerat ”gisslandrama” den 16 januari 2003 
Fadern hade till larmcentralen meddelat att han tagit sin dotter som gisslan och krävde 
att ett polisärende mot honom skulle läggas ner. Enligt uppgifterna var dottern införstådd 
med att dramat var fingerat.  
Redan två dagar efter, den 18 januari, greps fadern igen sedan han med en träpåk hotat och  
försökt skada några polismän inne på polisstationens gård. Även denna gång var barnet med.  
 
En utredning inleddes och avslutades den 15 juni. Utöver kontakter med fadern och barnet 
så kontaktades farföräldrarna och skolan. Hembesök gjordes hos både fadern och 
farföräldrarna. Vid två tillfällen hade utredarna enskilda samtal med barnet. Utredarna 
fick ingen kontakt med modern och verkar utan större ansträngning ha givit upp att få 
kontakt med henne. Till saken hör att även modern var vårdnadshavare. Ingen kontakt 
togs med socialnämnden på moderns adress, vilken utrett beträffande barnet. Polisens  
belastningsregister (som innehöll en mängd brott begångna av fadern) har inte använts 
av utredarna. Inte heller har utredarna tagit in psykiatrins uppgifter angående fadern, 
trots att de inträffade händelserna (gisslandrama och anfall mot polisen med barnet inblandat 
i båda fallen) pekar i riktning mot en psykiatrisk problematik. Utredningsarbetet brister starkt 
i expansivitet, dvs. avstannar och drivs inte rimligt långt. Hur kommer det sig att 
utredarna inte följer upp så tydliga indikationer kring fadern? Tid? Kompetens? 
 
Utredarna bedömer att Louise utvecklats positivt sedan hon flyttade till pappa och utredarna 
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bedömer att det finns många positiva och engagerade vuxna i barnets omgivning. Barnet 
tackar nej till stöd från utomstående. Fadern och barnet uppger att de får det stöd de behöver 
från omgivningen. Utredningen avslutas utan vidare åtgärder.  
 
Det kan här verka som att när utredarna anser sig kunna göra vissa positiva bedömningar  
rörande barnet och dess omgivning, så görs en förhastad bedömning/slutsats om helheten och  
detta stoppar vidare sökning efter information från flera källor som borde ha använts.  
Det verkar som de starkt negativa indikationerna kring fadern i utredarnas medvetande 
blir kompenserade av flera positiva bedömningar kring barnet, farföräldrarna och skolan.  
Utredarnas uppmärksamhet verkar avledas från faderns agerande och tydligt uppvisade 
psykiatriska problematik.  Utredarna kan här ha kommit in i en kognitiv situation som  
kan betecknas som ”kognitiv dissonans” (jfr socialpsykologen Festingers teori), dvs.  
uppgifterna kring fadern (minusuppgifter) går inte särskilt bra ihop med flera andra  
uppgifter (plusuppgifter) och vi människor vill att helheten skall ha bara en valör. Sätt att lösa 
denna kognitiva situation kan vara att undvika att ta fram, tona ner, omtolka eller bortse från 
negativa uppgifter kring fadern och därmed landa i en positiv bedömning av helheten.  
 
En ytterligare psykologisk aspekt är det tankefel som brukar benämnas ”Polyannaprincipen” 
(se t.ex. Matlin & Stang, 1978).Vid varseblivning (perception) tenderar människor att 
uppmärksamma sådant som är behagligt och undvika sådant som är obehagligt. Exempel kan 
vara när vi inte vill  tala om obehagliga saker, eller läsa om dem eller se på TV-program med 
obehagligheter. I Louise-fallet kan det vara så att utredare i enlighet med Polyannaprincipen 
sökt undvika obehagliga informationer om pappan och barnet.  
 
En annan fråga är hur pass medvetna utredarna varit om att de kan ha mötts av en  
positiv ”fasad” i form av vänligt bemötande och väl valda ord. Inom en sådan fasad 
befinner sig ett barn i beroendeställning till de vuxna, förväntas ha likartade åsikter och 
behöver  inte ens förstå att det skulle kunna framföra en avvikande uppfattning. En  
uppvisad fasad kan förstås skilja sig mycket från vad som faktiskt sker. Det är inom  
psykologisk forskning sedan länge väl känt att ord och handlingar ofta är olikartade. 
Människor kan säga en sak och göra en annan. Tankefelet ”fasadfel” (Edvardsson, 2007) 
innebär att vi utan vidare tror att den putsade fasaden som människor eller organisationer 
visar upp svarar mot en likartad verklighet bakom fasaden.  
 

2. Anmälningar från skola och polis 
Polis rapporterade den 9 mars 2004 att fadern bryskt avhyst en person från sin lägenhet, 
när barnet befunnit sig där. Fadern misstänktes även för misshandel och hot med vapen 
på stan. Fadern greps berusad den 10 mars och satt anhållen i två dygn. Av polisens PM den 
11 mars framgår bl.a. följande beträffande barnet. 
”Hon blev vittne till hur fadern hotade en person med en pistol inne i faderns lägenhet och 
hur hennes pappa misshandlade en person kraftigt i vardagsrummet. 
”Dottern Louise 13 år bor hos sin pappa och har vid flera tillfällen blivit vittne till 
våldsamheter och fylla hemma i lägenheten. Fadern förekommer flitigt i polisregistret med 
våldsbrott. Fadern missbrukar alkohol och har ofta kompisar ur missbrukarkretsar hemma 
hos sig.” 
 
Det står i polisens PM att socialnämndens ordförande underrättats på telefon den 11 mars.  
Rektor på barnets skola anmälde att barnet bodde hos sina farföräldrar och barnet  
uteblivit från skolan utan att kontakt tagits från hemmet. Socialnämnden har svårigheter 
att få till stånd ett möte med fadern och barnet på grund av sjukdom. Först den 10 maj 
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(två månader efter polisens anmälan) träffar socialnämnden de båda vid ett hembesök.  
Långt efter detta, den 22 juni, görs ett hembesök hos farföräldrarna och man hade ett 
enskilt samtal med barnet. Fadern och barnet menade att de inte behövde socialtjänstens 
stöd. Faderns situation utreddes inte närmare genom registerutdrag från polis eller  
sjukvård, trots att det var uppenbart (se t.ex. polisens PM den 11 mars) att det fanns en del 
att hämta där. Det saknas dokumentation av att man sökt kontakta modern.  
I sin bedömning menar socialnämnden att barnet är i behov av en utomstående samtalskontakt 
för att avlasta sina tankar runt mamman och sin nuvarande situation. Man konstaterade att 
farföräldrarna finns för barnet när det inte fungerade hemma hos pappa. Utredningen  
avslutas den 9 juli utan åtgärd. Det bedömdes ”att vård enligt LVU ej var tillämplig”.  
I förhållande till de uppenbara bristerna i underlaget är detta en slutsats baserad på  
otillräcklig utredning, en förhastad slutsats. Det saknas uppgifter om fadern, modern har 
inte kontaktats och endast ett enskilt samtal (okänd längd dessutom) med barnet har ägt rum.  
Även här ser vi tendensen att undvika eventuellt negativa uppgifter kring fadern och att tänka 
kompensatoriskt (farföräldrarna som positiv resurs). Att socialnämnden inte alls verka anse 
sig behöva verka för en kontakt mellan barnet och modern, som också är vårdnadshavare,  
ter sig mycket anmärkningsvärt, särskilt som man uppfattat att barnet har tankar runt 
mamman. Observera även tänkesättet att det är barnet och inte de båda illa fungerande 
föräldrarna som anses behöva samtalskontakt.  
 
Kognitivt mönster: Utreda  
När verkligheten mycket påtagligt tränger sig på socialnämnden så tvingas den ta itu med 
att utreda.  
 

1. När barnet den 1 juni 2006 blir avhyst av fadern och socialnämnden kontaktas så 
bedömer länsstyrelsen att socialnämnden ”agerade skyndsamt för att tillförsäkra barnet det 
skydd och stöd som hon hade behov av”. En utredning inleds. 

2. När barnet i jourhemmet i augusti 2006 berättat om faderns drogmissbruk och sexuella 
övergrepp, så reagerar socialnämnden med ett beslut om omedelbart omhändertagande 

enligt LVU (barnet var då placerat med föräldrarnas medgivande). Länsstyrelsen anser att  
”en grundlig utredning genomfördes” som resulterade i en ansökan om vård enligt LVU, 
vilken kom att beslutas i länsrätten. Till saken hörde att fadern kom med upprepade propåer 
om att han ville att barnet skulle flytta hem till honom igen och dessutom ansågs agera  
aggressivt. Barnet gavs en hemlig placering.  
 
Det kan konstateras att först när barnet självt agerar så inser socialnämnden allvaret i barnets 
situation. Men det förekommer återfall från socialnämndens sida och barnet tvingas agera en 
gång till. Socialnämnden förhör sig även efter utkastningen den 1 juni med fadern om barnet 
kan få flytta till honom igen (han bor då i en dålig husvagn). Socialnämnden verkar ha svårt 
att släppa sitt invanda tänkande att barnet skall bo hos fadern (perseverationsfel).  
Det är inte förrän uppgifterna om faderns drogmissbruk och sexuella övergrepp dyker upp 
som det blir ett definitivt stopp på det invanda tänkandet hos socialnämnden. Detta 
uppfattades tydligen vara av större  betydelse än faderns omfattande kriminella belastning, 
återkommande våldsbeteenden, upprepade övernattningar i bil i vinterkyla, miserabelt 
husvagnsboende etc,. som inte föranlett några åtgärder och tänktes kunna fortsätta (!!!). Inom 
tankefelsforskningen talar man bland annat om övertygelsefixering (”belief perseveration”) 
som kan kvarstå även när människor möts av motsägande fakta. Dessa kan då ignoreras och 
ensidigt bekräftelsesökande (”confirmation bias”) kan som i detta fall tillgripas för att ge stöd 
åt övertygelsen. En hypotes (t.ex. att en far är lämplig som vårdnadshavare) kan inte anses ha 
fått stöd genom bekräftande omständigheter, om man inte samtidigt ansträngt sig för att 
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falsifiera (söka motevidens) den. Det verkar som det brustit i falsifieringen i det här fallet. 
Man lät upprepat bli att söka efter uppgifter som kunde tänkas ha falsifierat faderns 
lämplighet som vårdnadshavare. Socialnämnden eftersträvade ensidigt bekräftelse av 
sin invanda föreställning att fadern var lämplig som vårdnadshavare.  
 
 
Socialnämnden verkar ha haft övertygelsen att fadern erbjöd en tillräckligt lämplig miljö för 
barnet ända till det bittra slutet. Fadern bedöms vid rättspsykiatrisk undersökning ha ”en 
allvarlig psykisk störning” (Tingsrättens dom 2006-11-20) och döms för ”våldtäkt mot barn 
m.m.” till ”rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning”. Samma dom fastställs 
av hovrätten 2007-01-16.  Socialnämnden har under en följd av år ansett fadern lämplig som 
vårdnadshavare för barnet och inte kontrollerat vad psykiatrin hade att säga om honom.  
 

Kognitivt mönster: Otydlighet gentemot barnet 
Det går ett antal år innan barnet slår larm. Det har dessförinnan förekommit några 
få samtal mellan handläggare och barnet. En fråga som inställer sig är hur tydliga 
handläggarna var gentemot barnet vad gäller vilken hjälp barnet kunde få.  
Av anteckningar från samtal med Louise den 13 juni 2006 (efter att hon blivit avhyst) 
framgår följande: 
 
”Vi frågar Louise om hon haft funderingar på att be någon om hjälp. Louise säger att 
hon funderat på det många gånger men att hon inte vågat be om hjälp. Pappa har  
sagt att man kommer till fosterhem och att de tar ens saker ifrån en då.” 
(undersökarens understrykning) 
 
Det är inte heller så att de förslag som ges behöver finnas på den vanliga  
åtgärdsrepertoaren. Det går att vara kreativ och resonera sig fram till vägar  
i ett enskilt fall. 
 
Kognitivt mönster: undvikande och åter undvikande beträffande registeruppgifter 
m.m. 
Det är obegripligt varför inte registeruppgifter kring fadern och modern  
begärdes redan i samband med den första utredningen 2003. Det rör sig  
här om synnerligen enkla utredningsåtgärder. Jag har under årens lopp sett  
hundratals vårdnads-, boende- och umgängesutredningar där uppgifter från 
polisregister tagits fram för vanliga föräldrar. En hypotes är att man omedvetet 
inte ville ha några informationer som kunde störa eller motsäga den positiva 
uppfattning som man konstruerade om fadern och barnet. I det ensidiga  
bekräftelsesökandet och övertygelsefixeringen så passade det  inte in att ta 
hem några registeruppgifter. Genom att ett stort antal gånger underlåta att 
inleda utredning så kunde socialnämnden i åratal slippa att konfronteras med  
de negativa registeruppgifterna om fadern. Undvikande/undanhållande av relevanta 
uppgifter är ett frekvent problem i socialtjänstens utredningar allmänt sett. En annan 
möjlighet är att utredarna var rädda för att reta upp fadern genom att begära 
registeruppgifter. Det framgår att fadern blir mycket störd när sådana uppgifter senare 
begärs.  
 
Först efter att barnet kastats ut den 1 juni 2006 begär socialnämnden ut 
registerutdrag. Den 15 juni inkommer utdrag ur polisregister rörande fadern 
och modern. Den 22 juni inkommer journaluppgifter från psykiatrisk klinik 
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rörande fadern. Den 26 juni inkommer meddelande från den socialnämnd 
där modern är bosatt att det inte finns några utredningar rörande barnet där, 
men att det finns rörande syskon.  
 
 
 
Kognitivt mönster: det som syns och hörs får mer uppmärksamhet än det som  
inte syns och hörs 
Det som socialtjänstens handläggare uppfattar av hur fadern och dottern uppträder och  
av vad de säger får mer inflytande på handläggarnas medvetandeprocesser än  
sådant som är svårare att uppfatta, t.ex. mobbning i skolan, faderns aggressiva utfall 
och slag mot barnet i hemmet, barnets ansvarstagande i  hemmet, sexuella övergrepp 
bakom stängd dörr osv. Skall sådant komma till socialnämndens kännedom måste det  
uttalat rapporteras av barnet i ett sådant här fall. Vittnen är sällsynta även i skolan 
verkar det som. Det är belysande att efter att barnet blivit utkastat från faderns 
husvagn, och lojaliteten inte längre tynger, så börjar hon tala klartext om faderns 
beteenden. I familjehemmets miljö kommer efter ett par månader ytterligare mer 
känsliga avslöjanden om fadern fram. Så länge barnet var i den allvarligt psykiskt 
störde faderns våld, något som socialtjänsten gav sitt stöd åt, så kunde barnet inte 
komma fram med sina uppgifter. Det gäller att skapa sådana relationer och situationer 
att ett barn vågar komma fram med uppgifter om övergrepp. Härför krävs att  
den som  tar emot uppgifterna står på barnets sida. I materialet figurerar en 
specialpedagog som tydligen imponerats (och möjligen duperats) mycket av fadern. 
Hon hade flerårig kontakt med barnet. Att barnet skulle avslöjat några övergrepp från 
fadern för henne ter sig inte psykologiskt realistiskt, då barnet naturligtvis uppfattat 
hennes högt uppdrivna uppskattning av fadern. Så kan det ha varit även rörande 
socialnämndens handläggare. Om barnet uppfattade att dessa hade en positiv bild 
av fadern (vilket texterna tyder på) så kan det ha försvårat för barnet att avslöja 
övergrepp och svåra hemförhållanden. Det är naturligtvis inget bra förhållningssätt  
att gå runt och förvänta sig att ett barn är utsatt för övergrepp, då det påverkar barnet. 
Men det är inte heller ett bra förhållningssätt att gå runt och förvänta sig att det inte är 
utsatt för misshandel och övergrepp i hemmet, när förhållandena är så 
anmärkningsvärda som i detta fall. Vad jag vill påtala att är att handläggare kan skicka 
ett budskap till ett barn som är motsatt det barnet skulle vilja skicka till handläggaren 
och då kan barnets budskap blockeras. Det är möjligt att budskapsblockering förekom 
i fallet Louise. Möjligheten av missförhållanden bör hållas öppen av en handläggare 
och det är inget bra arbetssätt att gå runt och blunda för än det ena och än det andra 
som faktiskt är tecken på att det inte står rätt till. Det är otvivelaktigt så att i en del fall 
(jag säger absolut inte något om majoriteten) så kan allvarliga tecken vara toppen på 
ett isberg som inte syns under ytan. Detta resonemang är ingen uppmaning till att börja 
samla på triviala händelser inom normalvariationen. Det gäller att skilja på sådana och 
allvarliga indikationer. I fallet Louise förekom ett flertal händelser som inte bör 
bedömas som triviala eller vanligt förekommande.  
 
Kognitivt mönster: att inte inse att det förekommer förändrade medvetandetillstånd 
(FMT), dvs. agera som  om människor är kognitivt konstanta snarare än varierande 
Människor växlar naturligt mellan olika medvetandetillstånd såsom vanlig vakenhet, 
sömn och dagdröm. En del tillstånd kan lätt bli problematiska, t.ex. trötthet, gråt, 
raserianfall eller droginducerade tillstånd. I ett förändrat medvetandetillstånd  
i förhållande till vad som är vanligt vakenfungerande kopplas vanligen det  
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kritiskt prövande tänkandet ur, något som kan förklara varför ett och annat tokigt 
händer vid t.ex. alkoholpåverkan eller raseri eller trötthet. En del personer  kan  
ha lättare för att gå in i starkt problematiska tillstånd.  
 
I detta fall  finns uppgifter om att fadern går in i förändrade medvetandetillstånd, 
när han inte är i kontakt med socialnämndens eller skolans personal. Polisen däremot 
måste rycka ut när fadern varit som värst förändrad vid bråk, berusning etc.  
När Louise lämnar uppgifter den 13 juni 2006 efter att ha blivit utkastad av fadern, så 
har noterats att hon bland mycket annat sagt följande: 
”Vidare säger Louise att pappa får plötsliga ´knäppar´ i huvudet, eller en ´flipp´, han 
blir då plötsligt aggressiv och hotfull, det händer att han slår henne. Han ber aldrig 
om ursäkt efteråt.” Louise beskriver även hur hon måst utföra arbetsuppgifter på det 
sätt som fadern velat ”annars har han plötsligt blivit mycket arg och bett henne fara 
åt helvete”. I samband med att Louise blev utkastad så ”bad han henne fara åt helvete 
och slog till henne över ena ögat”.  
I polisförhöret den 21 augusti 2006 nämner Louise 
”att pappa länge har injicerat amfetamin och rökt hasch och det är oftast i samband 
med detta som han vill ha sex.” 
Vid förhandlingen i hovrätten vittnade enligt referat i domen en rättspsykolog om att 
påståendena om sexuella övergrepp inte stämde väl med faderns personlighet. Vad 
psykologen här kan ha förbisett är att när fadern undersöktes rättspsykiatriskt så var 
han inte akut påverkad av amfetamin eller hasch och slog  säkert inget barn heller. 
Han kan ha visat upp andra personlighetsdrag när han befann sig i förändrade 
medvetandetillstånd tillsammans med sin dotter Louise. Det är tänkbart att även 
hjärnskador till följd av missbruk av alkohol och andra droger eller slag mot huvudet 
kan ha förelegat hos fadern och lett till t.ex. irritabilitet och avtrubbning.  
 
Socialtjänstens personal undviker att ta fram information om hur fadern betett sig 
i förändrade medvetandetillstånd, när vanlig vuxen kontroll av det egna beteendet 
inte fungerat, och ägnar sig åt förskönande och generaliserande bedömningar 
(tankefel) baserade på mycket begränsade kontakter i speciella samtalssituationer.  
Det mest påfallande exemplet på försköning och generalisering utgör bedömningar 
från en specialpedagog, som även senare vittnar i domstol om hur hon uppfattat 
fadern.   
 

             Kognitivt mönster: generalisering utan tillräcklig grund 
Vid personbedömning är ekologisk representativitet (situationsrepresentativitet)  
ett problem (se t.ex. Björkman). Det är vanskligt att generalisera utifrån enbart någon 
eller några situationstyper, som inte är representativa för hur en person kan bete sig i 
olika situationer. En socialarbetare som träffar en person vid ett lugnt besök på 
socialkontoret eller vid ett städat hembesök kan knappast på sådana grunder enbart 
uttala sig om hur en person är mot sitt barn. I det här fallet är det uppenbart av 
polisrapporter och tidigare domar att det förekommit många synnerligen allvarliga 
beteenden från faderns sida, som socialnämnden dock inte varit närvarande och  
observerat. 
  
Det kan i dokumentmaterialet verka som om handläggare alltför begränsat bedömer 
fadern utifrån enbart de egna kontakterna med honom. Polisens och psykiatrins 
uppgifter vägs inte in trots att det varit uppenbart att sådana uppgifter existerade 
och polisens PM hade man tillgång till. Urvalet av situtioner verkar ha varit alltför 
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begränsat och skevt.  
 

            Kognitivt mönster: sanningsillusionen (”truth bias”) 
Det är svårt att skilja sanna och osanna uttalanden från varandra utifrån hur de 
framförs (se t.ex.Vrij, 2008). De kan formuleras likartat och framföras likartat. Lögner 
kan man ibland upptäcka genom att låta personer prata på så de eventuellt kan 
motsäga sig eller genom att ställa följdfrågor som är sådana att de blir svåra att svara 
på om personen ljuger eller leder till följdlögner som upptäcks. Ibland går det att 
jämföra med fastställda fakta.  
 
Socialtjänsten verkar utgå från att det som fadern, farföräldrarna och barnet säger 
om barnets situation och om eventuellt behov av stöd är sant. Har det funnits någon 
tvekan så framgår det inte av dokumenten. De beslut som fattas verkar stämma väl 
med att man anser sig ha korrekta uppgifter.  
 

Generella utredningsmetodiska drag i de redovisade s.k. utredningarna 
Socialtjänstens utredningar måste självfallet underkastas elementära saklighetsteoretiska 
och logiska krav (se Edvardsson, 2003). Utredningsdokumenten i detta fall liksom i många 
andra fall jag granskat uppfyller inte sådana krav utan har karaktären av godtyckliga och 
okritiska klippkollage av uppgifter som inte logiskt styrs av tydliga frågeställningar som skall 
besvaras.  
 
I detta fall kan rakt över utredningsdokumenten följande konstateranden göras:  
 

1. Tydliga, logiskt styrande frågeställningar (som skall besvaras) saknas genomgående 
            och det rör sig därmed om klippkollage av uppgifter, inte om utredningar i någon    
            saklig och logisk mening.  

2. Det nämns vilka utredarna talat med, men saknas uppgifter om antal samtal med 
respektive uppgiftslämnare, om datum och om tidslängder på samtal. Det framgår inte 
heller vem/vilka som samtalat med vem. Elementära protokollära uppgifter saknas 
således. Man kan undra hur utredningskulturer som inte ens kan hålla reda på datum 
kan fungera?  

3. Det framgår inte av någon utredning att barnet skulle ha haft minst tre enskilda samtal 
      med utredarna. Detta bör betraktas som ett minimum. Det är för barns skull som det  
      här slaget av utredningar görs.  
4. Modern har sökts, men utredarna har inte förmått skapa kontakt med henne. 
5. Resursanalyser redovisas inte vare sig kring fadern eller barnet även om enstaka 
      resurser nämns. 
6. Det sägs inget om enligt vilka principer som material har valts in respektive valts bort 

            för utredningstexten. Urvalsprinciper skall öppet redovisas. Om en utredare t.ex.  
            enbart söker negativa eller enbart positiva uppgifter eller undviker/undanhåller vissa  
            uppgifter så skall det klart anges.  

7. Material som verkar härröra från fadern respektive barnet och från farföräldrarna är 
inte bestyrkt av uppgiftslämnarna, dvs. genomläst i lugn och ro och vid behov rättat, 
förtydligat, kompletterat etc. av respektive uppgiftslämnare. (Det enligt min erfarenhet 
i särklass vanligaste klagomålet från dem som figurerat i socialtjänstens utredningar är 
att utredningarna innehåller felaktiga påståenden eller missar viktiga uppgifter.) 

8. Det framgår inte att systematisk replikering på uppgifter från andra som gäller de 
berörda personerna (fadern och barnet) skulle ha tillämpats. Exempelvis får de berörda 
inte systematiskt replikera på uppgifter från skolan.  
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9. Två eller flera referenter verkar ha samintervjuats och deras uppgifter buntas ihop. 
Varje referent borde hörts separat (utan att någon av de andra är närvarande) och bör 
godkänna endast sina egna uppgifter (och inte även andras uppgifter). Se t.ex. 
förfarandet i utredning 2003-05-16, där tre skolpersonal sammanförs i samma intervju 
och i samma referat. Genom ett sådant förfarande blir inte uppgiftslämnare oberoende 
av varandra och eventuella motsägelser kan försvinna. Vidare är det inte logiskt 
möjligt att alla tre kan intyga iakttagelser som endast en eller två av uppgiftslämnarna 
har gjort. Ett falskt intryck av konsensus (enighet) skapas. Det har förekommit fall där 
flera uppgiftslämnare har undertecknat ett gemensamt papper och där ingen av dem 
vid polisförhör har kunnat bestyrka vissa uppgifter i papperet.  

10. Det avslutande bedömningsavsnittet skrivs utan att en del av underlagsmaterialet är  
      rimligt säkerställt genom bestyrkanden och systematisk replikering och hörande av  
      relevanta informanter (t.ex. modern). Detta är givetvis inte sakligt godtagbart.  
11. Det förekommer i bedömningsavsnitt ensidighet i resonemang och uttalanden som  

framstår som tveksamma i förhållande till de underlag som  tagits fram. Exempelvis 
 påstås i utredning 2003-05-16 att ”Fadern sätter barnets bästa först och engagerar 
sig i barnets situation”. Frågan är hur utredaren vet detta? Att farföräldrarna sagt 
att fadern ”alltid ser till barnets bästa” är ett svagt underlag i sak. Det är även 
svårt att se hur det kan hävdas att ”barnet utvecklats i positiv riktning sedan hon  
flyttade till pappa” utan att ha tillgång till information från perioden hos modern 
att jämföra med. Faderns lämplighet prövas heller inte genom inhämtande av  
information från polis och sjukvård. Utredning 2004-07-09 avslutas med följande 
formulering: ”Bedömningen är att utredningen avslutas utan åtgärd då 
tvångslagstiftning i dagsläget inte är tillämpligt.”  Utredningen är alltför ofullständig 
för en sådan bedömning. Modern, polisen och sjukvården har inte fått ge någon 
information. Det tycks inte heller ha fallit utredarna in att faderns upprepade ovilja 
till kontakt med och stöd genom  socialtjänsten kan ha att göra med att han har en del 
att dölja typ transaktioner inom en kriminell subkultur eller vad gäller situationen för 
dottern och sina egna beteenden mot dottern.  
Utredarna verkar inte heller reagera särskilt mycket på de tecken till omvänd symbios  
mellan fadern och dottern som på flera ställen nämns, dvs. att dottern tar ansvar för  
fadern, försvarar honom och tenderar att uppträda mer vuxet och omhändertagande än 
honom. Vid samtal med Louise den 13 juni 2006 efter att hon blivit utkastad 
framkommer bl.a. att hon fått sköta inköp, hushållsarbete som matlagning, städning 
etc. och att fadern plötsligt kunde bli arg och be henne fara åt helvete om det inte  
utfördes på det sätt han ville. Den 13 juli noteras att ”Louise säger att hon fått ta hand 
om pappa mer än han behövt ta hand om henne”. Hur kunde handläggare i sina samtal 
med Louise tidigare undgå att få indikationer på hur det fungerade i hemmet/familjen? 
Det verkar som man inte velat veta (jfr Maslow, 1963,  om fruktan för kunskap och  
pseudodumhet, dvs. att göra sig okunnigare och dummare än man är).  

12. Inga styrande frågeställningar finns angivna för utredningsarbetet och därmed är 
det oklart vad som skall bedömas i bedömningsavsnitten som delvis utmärks av  
godtyckliga och tveksamma resonemang. Här syns t.ex. ingen systematisk prövning 
för respektive emot alternativa hypoteser, dvs. hypotesprövningsfel föreligger.  
 
Även i fallet Louise föreligger liksom i många andra fall en utredningskultur som inte 
förmår upprätthålla de mest elementära saklighetskrav. Detta kan givetvis ha bidragit 
både till att utredningar inte inletts och till att de inte genomförts på sakligt acceptabelt 
sätt och att bedömningsmisstag skett. 
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Tankefel: en summering 
I vardagslivet och yrkeslivet figurerar stora mängder av tankefel (s.k.” cognitive 
biases/errors/illusions” i internationell kognitionspsykologisk facklitteratur, se t.ex. 
Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; Reisberg, 2008; Wikipedia, engelskspråkiga 
versionen), vilka varierar i vanlighet. Det kan ha intresse att försöka kort summera ett 
antal av de i fallet Louise förekommande tankefelen eller misstankarna om tankefel 
(listan täcker säkert inte alla tankefel i fallet). Listan utgår från hur jag bedömer 
materialet. I brist på bättre system så listas tankefelen efter begynnelsebokstav.  
 
- avvärjande definiering, t.ex. definiera ett socialt problem som ett skolproblem 
- bagatellisering, t.ex. avfärda allvarliga händelser som bagateller/småsaker 
- beroendefel, t.ex. förbise att uppgifter från barnet uppkommer i beroendeställning 
- bestyrkandefel, t.ex. underlåta att låta en uppgiftslämnare bestyrka (inkl korrigera, 
           komplettera) sammandrag av lämnade uppgifter 
-    blockeringsfel, t.ex. genom att gå ut med budskap i viss riktning   
           försvåra att få budskap i annan riktning 
-    cirkulär logik, t.ex. utgå från en förhastad bedömning och söka, skapa respektive   
           undvika uppgifter på så sätt att den förhastade bedömningen bekräftas 
-    doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredare inser inte att de själva påverkar vad som  
          händer eller vilka slags uppgifter de får 
- ekologiskt representativitetsfel, dvs. generaliseringar görs från ett alltför litet/smalt 
         stickprov av situationer 
- ensidigt bekräftelsesökande, dvs. ensidigt söka efter sådant som talar för en  
          uppfattning och ignorera sådant som talar emot 
- expansivitetsfel, t.ex. när en utredning blir för snäv och undviker att gå in på  
          relevanta områden 
-    falsifieringsfel, dvs. missa att söka eller beakta motevidens till hypotes 
- fasadfel, dvs. man räknar inte med möjligheten av något annat bakom en  
         tilltalande social fasad utan låter sig vilseledas av den 
- felslut av begärelse, dvs. felaktiga resonemang leder till önskad slutsats 
- förbiseendefel, t.ex. förbise en av vårdnadshavarna eller förbise att det finns  
-     omfattande psykiatriska indikationer eller förbise uppenbar pågående mobbning 
- förskjuten toleransnivå, t.ex. smygande tolereras allt allvarligare indikationer 
         utan att grundlig utredning sker 
- försköning, t.ex. på vaga sakliga grunder tänks saker och ting vara i sin ordning, 

                     när de inte är det, ett oberättigat positivt tänkande 
            -     generaliseringsfel, t.ex. generalisera utifrån inga eller alltför få iakttagelser,  
                     händelser, situationer etc.  
            -     hypotesprövningsfel, t.ex. hantera en hypotes som en övertygelse, ensidigt söka 
                      bekräfta den och missa att det i första hand gäller att söka uppgifter som skulle 
                      kunna falsifiera (leda till förkastande av) hypotesen, anföra icke-relevanta  
                      uppgifter som stöd för hypotesen, inte precisera hypotesen (vaghetsfel) 
            -     ignorerandefel, t.ex. ignorera/inte bry sig om allvarliga indikationer 

- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), t.ex. alternativa förhållanden,  
          alternativa orsaker, alternativa hypoteser, alternativa åtgärder listas inte och    
          övervägs inte 
- inbillad tydlighet, t.ex. tro att man varit tydlig mot ett barn eller vuxen, när man  
             inte varit det; kan ibland innebära att egocentriskt språk används, där  
             mottagaren förutsätts känna till saker som mottagaren inte känner till 
- kognitiv blindhet, t.ex. inte uppfatta sådant som sker framför ögonen på en – som  
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                      när en lärare inte uppfattar mobbning i skolan trots att den syns eller en  
                      socialarbetare inte uppfattar att ett barn far illa trots signaler 

- kompensatoriskt tänkande, dvs. ett förhållande tänks kompensera ett annat – 
          detta kan stämma ibland, men är ohållbart ibland – vissa förhållanden kan  

                      inte kompenseras (t.ex. kan nya åror i en båt inte kompensera ett hål i botten) 
- konstant/oföränderlig personlighet är en felaktig föreställning eftersom människor 
          kan variera en hel del mellan olika situationer och även kan gå in i förändrade  
          medvetandetillstånd (FMT) av mer tillfällig art, inte minst vid konflikter,  
          alkoholintag, trötthet m.m.  
- källkritiska misstag, dvs. ta till sig och använda uppgifter utan kritisk prövning; 
         grundprincip för källkritik: om det finns saklig grund/goda skäl att misstänka att  
         uppgifter är felaktiga, så skall de förkastas (en uppgift behöver inte bevisas vara  
         felaktig) 
- logiska strukturfel, t.ex. bedriva utredningsarbete  lösligt genom skapande av  
          klippkollage av uppgifter och inte ha tydliga frågeställningar som man med 
         lämpliga arbetssätt söker besvara 
- omedelbar lämplig reaktion uteblir, t.ex. låta uppgifter somna in  
         i en journal utan att man handlar 
- perseverativa fel, dvs. att bita sig fast i tankegångar, handlingsvägar etc. på  
          olämpligt sätt, inte kunna släppa ett sätt att tänka och pröva alternativ 
- Polyannaprincipen, dvs. något ses som ljusare än det är 
- relevansfel, dvs. en anförd uppgift eller ett anfört argument har inte med saken att  
          göra 
- replikeringsfel, dvs. person som är föremål för utredning ges inte möjlighet till  
         replik på alla uppgifter som berör personen 
- slutledningsfel, t.ex. slutsats/bedömning görs utan erforderlig saklig grund 
- sanningsillusionen, dvs. en allmän mänsklig benägenhet att tro att vad som sägs 
            är sant 
- trovärdighetsfelet, dvs. att logiskt förväxla att en person framstår som trovärdig 
            med att personen talar sanning; en del lögner framställs på trovärdigt sätt och 
            en del sanningar uttalas på ett mindre trovärdigt sätt; personer som ljuger beter 
            sig ofta på sådant sätt att de skall uppfattas som  trovärdiga 
- undvikandefel, t.ex. undvikande av relevanta informationer och särskilt sådana 
           som går emot den egna uppfattningen 
- uppmärksamhetsfel, t.ex. det som är synligt och rörligt drar till sig uppmärksamhet 

                       medan sådant som är svårare att få uppgifter om får alltför lite uppmärksamhet 
                       i utredningsarbetet 

- vanföreställningar är svåra att rubba på individnivå och förekommer vid bl.a.  
         psykostillstånd, men de förekommer även inom organisationer som kan  
         uppträda mer eller mindre psykotiskt, dvs. ha svårt med verklighetsrelaterandet. 
         Exempelvis kan etableras en vanföreställning att en förälder är exemplarisk eller 
         att en förälder är ett monster, som bör jagas med alla medel.  
- våldsignorerande, dvs. att inte reagera på starka och upprepade indikationer på  
           våldsbeteende från en person – detta kan utgöra en  riskfaktor för bl.a. barn 

                        i hemmet 
            -     åtgärdsfokusering i stället för grundlig problemanalys före åtgärd, dvs. 
                   otillräcklig utredning före åtgärd 
            -     överkonfidens, dvs. övertro/överdriven uttalad säkerhet på egen tankegång, egen          
                        bedömning, eget minne eller egen åtgärd 

- övertygelsefixering, dvs. varseblivning, tänkande, minne osv. fås att fungera så 
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            att den egna fixa övertygelsen får stöd, även om den är i sak felaktig 
- övertygelsesynkronisering, dvs. om någon övertygelse hamnar i motsatsställning 
            till några andra övertygelser inom ett område, så kan den komma att justeras 
            så den stämmer bättre med de andra (jfr fenomenet kognitiv dissonans);  
            inom en i flera avseenden positiv uppfattning om en person/familj kan man 
            komma att undvika, tona ner eller omtolka motsägande negativa informationer 
 
Listan med av mig påstådda/föreslagna tankefel i den här aktuella handläggningen 
antyder att det finns många fallgropar i handläggnings- och utredningsarbete.  Det  
krävs vid sakligt utredningsarbete en hel del reflektion över det egna tänkandet,  
vilket brukar kallas för metakognition. En utredare kan föra en dialog inom sitt 
eget medvetande eller med kollegor.”Vad skall jag besvara för frågeställning?” 
”Kan den formuleras annorlunda?” ”Vad är lämpligt arbetssätt för att besvara 
frågeställningen?” ”Har jag allsidiga uppgifter?” ”Vad finns?” ”Vad fattas?” ”Är 
uppgifterna relevanta?” ”Är de tillräckligt preciserade?” ”Hur vet jag detta 
som jag nu påstår?” ”Är uppgifterna rimligt säkerställda?” ”Följer bedömningen 
av underlaget?” ”Finns alternativa förklaringar?” ”Har jag sökt falsifiera min  
hypotes?” ”Har jag förbisett alternativa hypoteser?” ”Hur säkert/osäkert är  
mitt påstående?” 
 
Sammanfattande diskussion 
Handläggnings- och utredningsarbetet i fallet Louise innehåller liksom i många andra 
fall inom socialtjänsten (och även utanför socialtjänsten) många utredningsmetodiska 
brister och tankefel.  
 
Den utbredda förekomsten av utredningsmetodiska fel, inkl tankefel, i samhället beror 
delvis på människans begränsade kognitiva kapacitet (något som påvisats inom 
kognitionspsykologisk forskning) och delvis på sådana omgivningsfaktorer som 
bristande politiskt intresse för utredningskvalitet, ringa forskning, otillräcklig 
utbildning och träning rörande utredningsmetodik och ibland delvis på att krafter i 
makt-intresse-fältet, som inte eftersträvar saklighet och sanning, finns med i bilden 
och snedvrider utredningsarbete. Dessa kan vara av allehanda slag såsom mental 
bekvämlighet, mentala fixeringar, olämpliga arbetsplatskulturer, prestige, 
vänskapskorruption, maktlystnad, girighet, budgetpress, underbemanning, stress osv.  
 
Det framfördes av ordf i socialchefernas förening i det andra TV-programmet om 
Louise-fallet att det av socialstyrelsen påbjudna BBIC-systemet vid utredningsarbete 
skulle förbättra kvaliteten på utredningsarbetet.  
Detta falsifieras av åtminstone Hedlund & Lovéns (2008) undersökning av utredningar 
i Örebroregionen före respektive efter införande av BBIC – ett rimligt utfall då BBIC 
saknar grundläggande saklighetsteori, varför sådant som utredares övertygelser, 
felaktiga uppgifter m. fl. faktorer kan ges stort spelrum. Även Edvardsson (2003, 
2009) och Lundsbye (2009) har starkt kritiserat BBIC.  
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