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Sammanfattning. Syftet är att kritiskt granska utredningsmetodiken i en 
umgängesutredning. Grundläggande och elementära brister i  
utredningsmetodiken påvisas. En mängd tankefel kan hävdas föreligga.  
Källkritiskt sett bedöms utredningen vara undermålig.  
Den granskade utredningen redovisar ovanligt extrema  
kontrollbeteenden från socialtjänstens sida och använder sig av 
några begrepp från BBIC på ett osakligt sätt. Socialtjänstens agerande  
framstår som kontrollpsykotiskt och kränkande, särskilt gentemot barnet.  
Ingen rimlig motivering ges i materialet för arbetssätten.  
Umgängesutredningens tillvägagångssätt aktualiserar frågan om hur långt 
socialtjänsten i ett demokratiskt rättssamhälle kan gå vad gäller icke  
motiverad kontroll. Det uppkommer även förändring i beteendet som tyder 
på att krafter inom socialtjänsten ansett att kontrollen runt barnet gått  
för långt.   
 
 
Bakgrund 
En förälder har gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodiken i en umgängesutredning rörande hennes son Erik  
(ålder 8 år). Yttrandet är avsett för användning i domstol eller på sätt som 
uppdragsgivaren bestämmer.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till av målet 
berörda enskilda personer.   
 
Yttrandet publiceras här med mindre förändringar och tillägg av  
avsnittet tankefel och i avidentifierad form. Det torde för övrigt  
sakna känsliga uppgifter om enskild och det är socialtjänstens 
och av denna anlitad organisations agerande som är i fokus.  
Bristerna i socialtjänstens metodik är inte sekretessbelagda.   
 
Material 
Jag har haft tillgång till en A4-pärm med material och en del vittnesförhör  
på en CD-skiva. Den granskning jag utfört har dock begränsats till  
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följande dokument. 
 
- Umgängesutredning från socialnämnden  
  Socialstad 2008-12-15 
- Dokumentation från UTREDNINGSHEM AB, Socialstad, 
   beträffande återbesök 21/7 och  
   umgängen 22/7, 29/7, 12/8, 19/8, 26/8, 13/9 år 2008 
   (material odaterat och icke undertecknat).  
- Moderns kommentar ”Angående  
  umgängesutredning…” 2008-12-21 
- Socialnämndens yttrande till Socialstads   
  tingsrätt 2008-10-22 
 
Yttrandet har umgängesutredningens, inkl. UTREDNINGSHEM AB, 
 metodik i fokus. Utredningshemmet betecknas fortsättningsvis ”UtAB”.  
 
Arbetssätt 
Jag har läst igenom det ovan angivna materialet och prövat det mot 
grundläggande utredningsmetodiska principer – dessa finns 
närmare beskrivna i min universitets- och högskolelärobok  
”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor”  
(2:a rev uppl., Malmö: Liber, 2003; omtryckt 2008 och 2009). Jag  
beskriver kortfattat saklighetskraven vid utredningsarbete i  
följande avsnitt.   
 
Resultatet av min granskning av umgängesutredningen från  
socialnämndens familjerättsenhet i Socialstad redovisas i form  
av ett antal anmärkningar. Allt material är avidentifierat.  
 
Jag har även sökt göra en sammanställning över viktigare tankefel 
i utredningsmaterialet.  
 
Saklighetskrav vid utredningsarbete 
Grundläggande för utredningsarbete inom offentlig förvaltning är svensk 
grundlag, Regeringsformen 1 kap 9§, föreskriften om att ”iaktta saklighet och 
opartiskhet”. När det gäller utredningar om barn skall artikel 12 i  
FN:s barnkonvention (som Sverige antagit) beaktas. Denna artikel gäller att 
barnet har rätt att komma till tals och detta skall givetvis ske på ett metodiskt 
lämpligt sätt och barnets uppfattningar skall redovisas i utredningen.  
 
Lämpliga arbetssätt för att iaktta saklighet är bl.a. öppen redovisning, logik, 
noggrannhet och källkritik i samband med utredningsarbete. Grundläggande 
krav vid utredningsarbete är att det styrs av en eller flera tydligt redovisade 



 3

frågeställningar och att de arbetssätt som använts för att besvara 
frågeställningarna öppet redovisas och dessutom skall vara lämpliga för att 
besvara frågeställningarna. De uppgifter som uppkommer vid utredningsarbetet 
skall uppfylla vissa grundläggande krav på uppgifter, vilka summariskt 
framställda är följande. 
 
- allsidighet (i förhållande till frågeställningar;  
  viktiga uppgifter får inte saknas) 
 
- relevans (ha betydelse för frågeställningar) 
 
- precisering (så pass exakta att de blir  
   meningsfulla; vaga uppgifter kan inte godtas) 
 
- korrekthet eller rimligt säkerställande av varje uppgift.  
   Detta sker genom bl.a. följande arbetssätt. 
     a. uppgifter från uppgiftslämnare skall vara  
        noggrant bestyrkta av dessa (inkl.  
        korrigeringar och kompletteringar) 
     b. systematisk replikering på uppgifter från  
         berörda personer som är föremål för  
         utredningen (både vuxna och barn) 
     c. möjliga kontroller i övrigt, t.ex. mot  
         intyg, betyg, register, personkällor med  
         kännedom 
     d. källkritisk prövning, dvs. uppgifter som  
         på sakliga grunder (eller med goda skäl)  
         misstänks vara felaktiga skall förkastas 
 
- källredovisning (namn och ev. befattning,  
   ev. dokumentangivelse, plats, tidpunkt) 
 
- tidsredovisning (datum, ev. klockslag, exakt redovisade tidsperioder,   
  tidpunkter för händelser, beslut etc.) 
 
- osäkerhetsmarkering kring uppgift när sakläget motiverar det (bl.a.     
   redovisning av felkällor) 
 
- enbart rimligt säkerställda uppgifter skall användas när slutlig analys och  
   bedömningar görs i en utredning. Det kan aldrig vara sakligt godtagbart att  
   använda uppgifter som inte kritiskt prövats enligt punkterna a-d ovan.  
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Utredningar som inte uppfyller grundläggande saklighetskrav ligger utanför 
saklighetens domän och skall ur logisk och källkritisk synvinkel förkastas. Det 
finns då skäl att tala om ”skräp in – skräp ut” - principen och de påstådda 
utredningarna blir då närmast att anse som klippkollage av skräpuppgifter, ofta 
logiskt förvirrade utan styrande frågeställningar och utan rimligt säkerställda 
uppgifter.  
 
Anmärkningar 
1. Det anges under rubriken ”Anledning till utredning” (sid 1) som allmänt 
syfte att genomföra en utredning avseende umgängesfrågan, men styrande 
frågeställningar inom ramen för detta syfte saknas helt i utredningens inledande 
text.  
 
2. Under rubriken ”Utredningens genomförande” (sid 2) anges datum och 
närvarande personer vid samtal respektive hembesök. Det saknas dock 
genomgående tidslängder för samtalen och hembesöken, som alltså kan ha 
varit mycket olika långa för parterna. Det saknas även platsangivelser för alla 
samtal med föräldrarna. Det anges att ett samtal ägt rum med Erik på 
familjerättsenheten. Huvudpersonen Erik har av redovisningen att döma fått ett 
samtal medan föräldrarna har fått tre samtal vardera, dvs. kanske 6 ggr mer tid 
(inget sägs om tidslängder på samtalen) verkar ha tilldelats föräldrarna.  
Vid den här typen av utredningar bör tre enskilda samtal med barnet anses som 
ett minimum på grund av den tid ett barn kan behöva att lära känna utredaren 
och föra fram sina uppfattningar samt inte minst av tillförlitlighetsskäl. I 
beaktande av att barnet här är 8 år framstår materialet från barnet som 
synnerligen tunt (se sid 2, ”Samtal med Erik”, där finns 12 rader från Erik). 
Från hembesök hos fadern 24/11 finns ytterligare 4 rader från Erik. Det 
enskilda samtal som här skall ha ägt rum verkar ha varit av kort längd (borde 
redovisats antal minuter för båda samtalen). Vid hembesök 
hos modern 7/12 har inte Erik tid att avbryta dataspel för att tala med 
utredaren. Avsaknaden av ett samtal med Erik vid hembesök hos modern 
borde ha lösts av utredaren.  
 
I avsnittet saknas specificering av dokumentationsmetodiken och saknas öppen 
redovisning av principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter från 
samtal och hembesök.  
 
Det framgår inte heller att dokumenterade sammandrag av uppgifter skulle ha 
bestyrkts av respektive uppgiftslämnare, inte ens för referentsamtalen (lärare, 
kontaktperson). Inga uppgifter om att bestyrkanden skulle ha  
skett finns i utredningens text.  
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Det framgår inte heller att föräldrarna och barnet skulle erbjudits att 
systematiskt replikera på uppgifter som berör dem. Det finns ett undantag i 
form av att modern fått med kommentarer till sammanfattningen från UtAB, 
men det framgår inte att denna kommentar (som verkar ha skrivits ner av 
utredaren utifrån muntliga uppgifter från modern) har bestyrkts av modern, 
varför replikeringen inte ens är rimligt säkerställd.  
 
3. På sid 4-6 finns ett avsnitt på cirka 2,3 sidor med uppgifter från ”Samtal med 
Eriks far Göran Pappsson”. Det framgår inte att detta sammandrag av 
uppgifter skulle vara bestyrkt av fadern. Det framgår inte heller att modern 
skulle erbjudits att systematiskt replikera på de uppgifter som berör henne och 
sonen.  
Det finns tre underrubriker: 
”Göran Pappssons tankar om Eriks mående” 
”Görans beskrivning av utvecklingen av umgänget mellan Erik och hans 
mamma” 
”Görans tankar om utveckling av umgänget mellan Erik och hans mor” 
 
4. På sid 6-7 finns ett avsnitt på cirka 1,1 sidor med uppgifter från modern. Det 
framgår inte att detta sammandrag av uppgifter skulle vara bestyrkt av modern. 
Det framgår inte heller att fadern erbjudits att systematiskt replikera på de 
uppgifter som berör honom och sonen.  
Det finns tre underrubriker: 
”Paula Mammssons tankar om Eriks mående”, 
”Paula Mammssons beskrivning av Eriks inställning till umgänget med 
modern”, 
”Paula Mammssons tankar om umgänget med Erik”.  
Med totalt 1,1 sidor blir avsnitten mycket kortare än för fadern som fått 2,3 
sidor till motsvarande avsnitt.  
 
Utöver dessa tre avsnitt finns ett avsnitt på cirka 0,6 sidor med ”Paula 
Mammssons kommentarer till sammanfattningen från UtAB”. Ett motsvarande 
avsnitt saknas för fadern.  
 
5. På sid 8 börjar ett avsnitt med ”Referenser”.  
Stort utrymme (cirka 3,3 sidor) ges åt en ”Sammanfattning” (sid 8-10) och 
”BEDÖMNING” (sid 10-11) från UtAB 081030. Det framgår inte varför denna 
sammanfattning och bedömning finns med. Det redovisas inget om bakgrund, 
tidslängd, syfte, frågeställningar, arbetssätt, urvalsprinciper (inval respektive 
bortval) för uppgifter, namn på de som utfört observationer/lämnat uppgifter, 
hur dokumentationen gått till, datum för respektive antecknings upprättande 
etc. Namnen nämns på de tre personer som undertecknat UtABs material, men 
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om det är dessa som gjort observationerna framgår inte och källan i texten 
betecknas genomgående som icke namngiven ”personal”.  
 
Både sammanfattning och bedömning är strukturerade med tre stycken 
idag välkända rubriker (”Hälsa”, ”Känslo- och beteendemässig utveckling”, 
”Familj och sociala relationer”).  I ett annat odaterat sammanfattande papper 
rörande observationer av personal på UtAB finns de nämnda tre rubrikerna 
plus en fjärde (”Socialt uppträdande”) och detta papper anges egendomligt nog 
upprättat ”på uppdrag av vårdnadshavare Göran Pappsson” och är 
undertecknat av socialsekreterare Karin Kontroll och enhetschef Tore Socberg 
och har stämplats hos ”Socialnämnden 2008-05-13”. Hur papperet kommit till 
metodiskt sett eller varför socialtjänstemän skulle åta sig uppdrag åt fadern är 
för mig en gåta. Innehållet i papperet är alltså inte bekräftat genom 
undertecknande från de förmodade icke-namngivna uppgiftslämnarna på 
UtAB. Dessa fyra ovan nämnda rubriker förekommer tillsammans med några 
andra behovsrubriker i den s.k. BBIC-metodik som socialstyrelsen de sista åren 
sökt få socialtjänsten att använda vid barnavårdsutredningar och då utan att 
saklighetskrav på t.ex. styrande frågeställningar och den inledningsvis 
redogjorda listan på saklighetskrav för uppgifter i någon betydande 
utsträckning beaktas. Metodiken saknar kritisk-vetenskaplig grund och verkar 
enligt granskning av genomförda utredningar (bl.a. mina granskningar och en 
av mig nyligen handledd psykologexamensuppsats av Hedlund & Lovén, 2008) 
i praktiken ha som princip att skräpuppgifter (icke rimligt säkerställda, 
obestyrkta, icke replikerade, okontrollerade, vaga, hörsägen, ”upplevelser” 
etc.) föres in under behovsrubriker.  
 
Detta gäller även UtABs papper, där det inte går att 
finna vare sig styrande frågeställningar eller öppen redovisning av metodiken 
för att skapa uppgifterna. Att uppgifter härrör från icke namngiven ”personal” 
vid icke angiven tidpunkt (t.o.m. odaterade uppgifter) eller uppkommer genom 
att ”personal upplevde” innebär oberättigat anspråk på fakticitet vid extremt 
subjektiv metodik – vem som helst kan få för sig att uppleva vad som helst och 
skillnaderna i upplevelse är ofta  avsevärda. Upplevelser tycks i det här slaget 
av organisationer vara orealistiskt likformiga för personalen (forskning och 
erfarenhet visar mycket klart att bedömare ofta varierar i sina bedömningar 
inom en grupp av bedömare). Det här slaget av vagt prat med hänvisning till 
konsekvent icke namngiven ”personal” (läsaren vet inte ens om personal är 
samma eller olika personer vid olika uppgifter) har förstås föga eller intet 
sakligt värde. Uppgifterna innehåller inte minst i beaktande av den/t mänskliga 
uppmärksamhetens, minnets och tänkandets begränsningar med säkerhet 
avsevärda mängder minnesfel, muntliga överföringsfel, missuppfattningar, 
tankefel, skrivfel etc. Allmänna mänskliga kognitiva begränsningar gör att 
mängder av fel och godtyckliga tolkningar av vad som uppfattas ingår i detta 
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slag av redovisningar. Ett annat grundläggande problem är att bestyrkanden 
från uppgiftslämnarna (observatörerna) och replikeringar från berörda personer 
(t ex förälder) saknas. Dessutom är det utmärkande för kvaliteten att det ofta 
förekommer uttryck av typen ”personal upplevde”, ”förefaller” etc. 
I andra formuleringar undanhålls för läsaren att det rör sig om extremt 
subjektiva uppgifter genom att skribenten kategoriskt påstår saker utan att 
upplysa om att det är upplevelser, t.ex. ”Erik uppvisade även en låg 
självkänsla…”, ”Erik oroade sig för…” (jfr med ”personal  
upplevde att Erik uppvisade…”).  
 
6. Bakomliggande dokumentation (13 relativt tättskrivna sidor) från  
UtAB, Socialstad beträffande ett återbesök och sex umgängestillfällen. Denna 
dokumentation/anteckningar på cirka 2 sidor per umgängestillfälle verkar vara 
åtminstone en del av underlaget för sammanfattning i umgängesutredningen 
från UtAB och påstås (det framgår inte några namnteckningar, varför 
påståendet inte visats giltigt) undertecknad av verksamhetschef och två 
utredare.  
 
I underlaget saknas redovisning av syfte, frågeställningar, urvalsprinciper, 
arbetssätt för dokumentationen och av hur de påstådda observationerna har 
rimligt säkerställts. Det framgår inte vilka direktiven varit från 
uppdragsgivaren socialtjänsten. På redovisningen för umgänget den 22/7 
nämns i en mening att ”UtABs uppdrag…är att närvara under umgänget”. 
Detta förklarar inte alls den noggranna övervakningen och de omfattande 
observationerna och anteckningarna runt de föga anmärkningsvärda skeendena 
kring modern och barnet. Under redovisningen av umgänget den 29/7 nämns 
att personal följer modern och barnet i lägenheten ”för att kunna göra 
observationer”, men inget sägs om vad som skall observeras eller vad det är 
för syfte eller styrande frågeställningar som eftersträvas svar på. Observationer 
innebär i sådana här komplexa skeenden alltid att urval görs och några 
principer för urval redovisas inte. 
 
Modern är såvitt framgått av materialet i stort, inte bedömd som farlig för sitt 
barn och det är svårt att förstå den extrema övervakningen och det omfattande 
subjektiva noterandet av allt möjligt i beteendeflödet – för vilket syfte??? Det 
är här lätt att jämföra kontrollniten med sättet att notera i Stasis arkiv i 
Östtyskland.  
Det finns ju här inget syfte att närmare kunna analysera något problembeteende 
(exempelvis aggressionutbrott från ett barn) och att man därför behöver 
noggranna observationer av inträffade händelser för att kunna arbeta med 
problembeteendet. Varför allt detta påträngande och kränkande observerande? 
Ingen verkar ifrågasätta föräldrarnas föräldraförmåga (i umgängesutredningens 
sammanfattning påstås utifrån tidigare utredningar att den är ”god”). 
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Jag uppfattar materialet som extremt integritetskränkande för modern och 
barnet (och kanske även för barnets syskon). Socialtjänstens kontrollpsykotiska 
tendenser har ofta påvisats (inte minst liksom i detta fall genom hårda 
dokumentdata opåverkade av bedömaren) och anteckningarna i detta fall är en 
uppvisning av extrem maktutövning över en mor och hennes barn. Det är 
möjligt att ett bakomliggande sjukt syfte var att provocera modern och då 
genom hänvisning till hennes reaktioner kunna strypa hennes umgänge med 
barnet. Dessvärre förekommer inom socialtjänsten organisationer eller 
handläggare med patologiska tendenser ibland. Modern har dock inte låtit sig 
på något sätt provoceras till handlingar som kunde användas som argument vad 
framgår av anteckningarna.     
 
Modern har på en bifogad lapp skrivit oavkortat följande: 
”Den info barnen och jag fick av socsekr Karin Kontroll var att om vi nämnde 
pappan skulle umgänget omedelbart ställas in. Således nämndes aldrig Eriks 
biologiska pappa vid namn eller på något annat sätt.” 
 
Det framgår av texterna rörande umgängestillfällena att det var frågan om  
restriktioner kring sådant som att barnet Erik inte fick träffa sina syskon, inte 
träffa sin hund, inte träffa sin styvpappa, inte träffas utomhus, inte besöka sitt 
eget rum hemma hos mamma etc. enligt  direktiv från socialtjänsten (som jag 
inte sett någon skriftlig version av, var finns direktiven dokumenterade?). Först 
efterhand förändras situationen och särskilt när familjerättens kontaktperson 
Lena (till skillnad från de ständigt omnämnda ”personal” från UtAB har hon ett 
namn) kommer med vid umgängestillfällena. Jag citerar de tydliga beläggen 
för kontrollpsykos från dokumentationen för umgänget 13/9, då Erik fick återse 
sin hund Tuffe och sin styvpappa och besöka stranden. Detta blir 
för mycket för UtABs namnlösa ”personal”, som noterat följande, som även 
väl ansluter till det ovan nämnda direktiv om användning av namn som modern 
rapporterat sig ha fått:  
”I samband med ovanstående händelser undrar UtABs personal om Lena har 
samma direktiv kring umgängena som UtAB haft under de tidigare 
umgängena. UtABs direktiv i lägenheten har varit att omgående avbryta 
umgänget om de riktlinjer som gäller ej följs, exempelvis om någon som inte 
har fått tillåtelse att närvara följer med eller dyker upp. Vid tidigare umgängen 
har enbart mamma alternativt mamma och syskonen fått delta ( 22/7 och 29/7 
tilläts endast mamma av obegriplig anledning).  
Lena berättar för personal att familjerätten beslutat att alla som vill närvara 
på umgängena är välkomna samt att umgängena inte avbryts även om 
exempelvis mammas man Åke närvarar. Om det skulle visa sig att umgängena 
inte skulle fungera bra, berättar Lena vidare, diskuterar familjerätten och de 
båda familjerna detta inför nästföljande umgänge. Lena säger vid flera 
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tillfällen under umgänget att den socialsekreterare UtAB tagit emot uppdraget 
ifrån har blivit bortkopplad från ärendet. Lena blir vid flera tillfällen erbjuden 
att få ta del av UtABs observationer av hur umgängena tidigare har fungerat. 
Lena uttrycker att hon själv vill bilda sig en uppfattning om mamma och har 
inte så många frågor. Personal berättar ändå kortfattat om hur umgängena 
har sett ut. ” 
 
Socialpsykologen Zimbardo och medarbetare har i ett klassiskt experiment  
(www.prisonexp.org  och www.lucifereffect.com) med simulering av en 
fängelseavd i Stanforduniversitetets källare påvisat hur människor som tilldelas 
makt över andra kan ta sig för att förödmjuka och förnedra dessa (jfr även vad 
som hände Abu Ghraib fängelset i Irak och på Guantanamobasen, där fångar 
grovt förnedrats av amerikansk personal, samt många övergrepp mot 
civilbefolkning under krig). Zimbardo (2007) talar om  Lucifer-effekten (den 
gode blir ond). Vad som beskrivs i grunddokumentationen på 9 sidor från 
UtAB är liksom den tidigare vettlösa polishämtningen av Erik ett av den 
svenska socialtjänstens förnedringsexperiment mot ett litet barn på 7-8 år och 
mot barnets mor, syskon och styvpappa och till och med mot barnets hund som 
längtade efter barnet. Vilka var de sakliga grunderna för att inte tillåta barnet 
att träffa dessa ??? En sjuk organisationskultur föreligger vad jag kan förstå.  
Vad gäller UtABs roll som beordrade utförare i experimentet finns även god 
anledning påminna om Milgrams (1975) välkända lydnadsexperiment (och 
upprepningar av detta), där försökspersoner uppmanades att trycka på knappar 
som beskrivits ge andra försökspersoner farliga eller livsfarliga elchocker. En 
del gjorde det, några gjorde det inte.  
 
Ingen förklaring ges till att personal så ofta påstås fotografera, bl.a. 
barnet, och som det verkar utan samtycke vid en del tillfällen. Har detta 
anbefallts av socialtjänsten och vad är syftet? Ingår fotograferandet i någon 
slags arbetsmetodik (t.ex. för att få något att göra och prata  om eller i något 
slags i texten inte förklarad dokumentation) eller är det ett privat påfund från 
personal eller vad? Relevans för vad? Och var blir fotona av? Journalföring? 
Utdelning till berörda? Fotografens arkiv? Förstörs de? Fotograferingen är 
ytterligare en av integritetsfrågorna som redovisningarna kring 
umgängestillfällena aktualiserar och det gäller i synnerhet barnets integritet. 
Barn har små möjligheter att skydda sig mot fotografiska övergrepp. Det 
förtjänar att påpekas att förekomst av fotografiska övergrepp förekommer i 
samband med pedofila subkulturer och barnpornografi. Om det fanns sådana 
motiv i detta fall vill jag dock låta vara osagt. Att av socialtjänsten anlitad 
personal som det verkar omotiverat och utan informerat samtycke håller på och 
fotograferar barn är givetvis inte tolerabelt ur integritetssynpunkt. På ett 
utredningshem, föremål för polisutredning, förekom t.ex. fotografering av barn 
i samband med duschande. Fotograferingsförekomsten här bör ses i ljuset av  

http://www.prisonexp.org/


 10

socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 1 kap 1§ med föreskriften om ”respekt för  
integritet”. Samtal med handläggare på JO-ämbetet och på länsstyrelsen 
för Socialstad (6 juli 2009) har inte gett mer än att man är obekant med detta 
arbetssätt att ta foton och att frågan är oklar och antagligen behöver bearbetas 
av länsstyrelsens sociala avd.  
 
7. UtABs ”Sammanfattning” i umgängesutredningen är oklar på så sätt att det 
inte framgår vad syftet/frågeställningen är och hur den utredningsmetodiskt 
kommit till, t.ex. vilka urvalsprinciper som tillämpats. Det framgår inte vilken 
tidsperiod UtAB har haft kontakt med barnet och framgår inte vilka tidpunkter 
(datum) som förhållanden och händelser är kopplade till. Tydligen har barnet 
vistats på UtAB, men vilken är tidsperioden? En organisation som inte kan 
hålla reda på så elementära uppgifter som datum, vem som  gjort en 
observation etc. kan källkritiskt sett starkt misstänkas ha svårt för att på korrekt 
sätt hålla reda på något annat också. I papperen uppvisas en starkt undermålig 
utredningsmetodik eller snarare en pratkultur, som ägnar sig åt att godtyckligt 
skriva ner tankar. 
  
Jag skall kort och kritiskt kommentera några saker. 
  
Rubrik ”Hälsa” 
”Personal” har här tydligen ägnat sig åt den subjektiva bedömningsmetodiken 
att ”uppleva” barnets hälsa. Ingen barnmedicinsk 
undersökning eller läkarundersökning ö.h.t  redovisas trots att i april månad 
”upplevdes Erik som en blek och tunn pojke”.  Det påstås att barnet ”gått upp i 
vikt, blivit längre” och utan att någon som helst mätning 
redovisas av vare sig vikt eller längd, inte alltför svårt att åstadkomma.  
Flumprat, amatörism och kompetensöverskridanden är ingen god grund för att 
uttala sig om ett barns hälsa.  
 
Rubrik ”Känslo- och beteendemässig utveckling” 
Även här verkar metodiken bestå i att ”personal upplever”. Exempelvis har 
Erik ”upplevts som en glad och pigg pojke”, har vid fotografering ”poserat 
glatt”.  Stor vikt i textutrymme läggs vid hur Erik och hans mamma språkligt 
betecknar hans biologiska pappa respektive styvpappa. 
Jag kan upplysa om att det enligt min erfarenhet förekommer vanliga familjer, 
där föräldrar kallas vid förnamn av barnen eller med vacklande språkbruk i 
denna fråga. Det torde vara vanskligt att dra några djupare 
familjedynamiska slutsatser av sådana fenomen. Generellt vid argumentering 
brukar språkliga argument börja anföras när det föreligger 
brist på sakargument - enligt min erfarenhet.  
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Rubrik ”Familj och sociala relationer” 
Även här figurerar upplevelsemetodiken gång på gång. Den namnlösa 
bedömaren ”Personal upplevde” t.ex. att ”Erik blev otrygg då riktlinjerna 
plötsligt ändrades utan att han fått information om det” vid sista 
umgängestillfället då bedömaren namnlös ”personal” var med. Frågan är  vad 
Erik själv tyckte, något som ofta saknas i texten. Texten (som jag tidigare 
återgivit) kan dock tolkas som att namnlös ”personal” blev otrygg eller 
liknande inför den radikala förändringen i attityd från socialtjänstens sida. Att 
bedömare förväxlar sina egna reaktioner med den bedömdes är ett vanligt 
psykologiskt fenomen inom socialtjänstens och av denna anlitade 
organisationers påstådda bedömningar.  
Det står här även beträffande umgängestillfällena följande: 
”Han har ofta pratat om  syskonen och har saknat dem samt frågat efter dem 
vid de umgängen de inte närvarat. Erik har vid flera tillfällen uttryckt stor 
saknad efter sin hund Tuffe samt efter en kompis.” 
Att socialtjänsten inte bryr sig om artikel 12 i barnkonventionen står klart. 
Varför fick inte Erik träffa sina syskon och sin egen hund Tuffe? Vilka var 
argumenten i sak? Vad handlar detta om ? Sadism ?  Tvångsmässigt behov 
av att förfölja barn ? 
 
Först trakasseras och traumatiseras Erik  mycket svårt av socialtjänst och polis 
i samband med en omdömeslös polishämtning och sedan fortsätter 
trakasserierna genom socialtjänstens omotiverade restriktioner för barnets 
umgängestillfällen.  
 
8. En generell utredningsmetodisk kommentar är att Erik inte bedöms 
under vanligt normalt samspel i en familj. Erik bedöms på grundval 
av sitt agerande i av socialtjänsten och UtAB konstruerade situationer 
med t.ex. intensiv övervakning och  starka restriktioner, vilka innebär störning 
av de berördas samspel. Utredningsmetodikens brister i ekologisk validitet 
(giltighet, dvs. att kunna generalisera från de konstlade situationerna till 
vanliga livssituationer) vilket undergräver de resonemang som såväl UtABs 
personal som umgängesutredaren skriver in i umgängesutredningen.  
 
9. Ett ytterligare generellt utredningsmetodiskt problem är att Eriks eget 
perspektiv inte i någon större utsträckning verkar efterfrågas och ersätts 
i stor utsträckning med bedömarnas egna upplevelser och spekulationer.  
Exempel: ”Personal upplever dock hans mående som skört…” 
Det är pojkens upplevelser som är viktiga, inte personalens. Metodiken 
att blanda in bedömares egna upplevelser (”tycka-tro-känna-uppleva”- 
kulturen) är vanlig inom socialtjänstens m.fl. organisationers kulturer, men inte 
sakligt godtagbar, då den innebär obegränsad produktion av vilka 
upplevelser som helst (något som det finns rikligt med exempel på).  
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10. Referentsamtal med kontaktpersonen Birgitta Referentsson 2008-11-27. 
Inget om syfte, frågeställningar och urvalsprinciper för redovisat material 
nämns. Materialet är obestyrkt av referenten och replikering från föräldrarna 
saknas. Ett felaktigt datum finns i texten – Lena var närvarande vid umgänge 
första gången den 13/9 (inte 30/9; felet troligen hörfel som inte korrigerats då 
bestyrkande inte skedde). 
 
11. Referentsamtal med Eriks lärare Laila Referentsson  2008-11-17 
Inget om syfte, frågeställningar och urvalsprinciper för redovisat material 
nämns. Materialet är obestyrkt av referenten och replikering från föräldrarna 
saknas. Barnet har ej fått yttra sig om läraren.  
 
12. Rubrik: ”Sammanfattning och bedömning”  
Utredningen har saknat styrande frågeställningar och uppgifterna  
i utredningen utgör ett logiskt förvirrat klippkollage och har i stort sett inte 
rimligt säkerställts och kan därför källkritiskt sett inte användas för några 
besvaranden av frågeställningar eller bedömningar. De icke rimligt säkerställda 
uppgifterna har använts i bedömningsresonemang. Uppgifter skall givetvis 
rimligt säkerställas FÖRE att de används i bedömningsresonemang.  Senare 
påpekanden om fel i samband med kommunicering av hela utredningen löser 
inte detta problem. Rimligt säkerställande måste ske i utredningsprocesserna 
fram till bedömningarna och är ett ur saklig synpunkt oeftergivligt krav för att 
sprida uppgifter ö.h.t.  
 
Att som här utföra analys och bedömningar på uppgifter som inte är rimligt 
säkerställda är att anse som intellektuell oredlighet och fusk (så är t.ex. fallet 
inom forskningsverksamhet – krav på korrekthet bör ställas högre när det gäller 
beslut kring människor utifrån utredningsmaterial).  Utredare inom offentlig 
förvaltning måste ta ett källkritiskt ansvar.  
 
I slutavsnittets text ges betydande utrymme åt referat och citat rörande 
tillväxtspurter hos placerade barn utifrån en bok av Claudia Jewett Jarrat. 
Huruvida det skulle röra sig om något sådant i detta enskilda fall finns inget 
belägg för (bl.a. saknas helt redovisade mätningar av längd och vikt och 
tidpunkter). Det kan påpekas att i stort sett alla barn växer och att det kan ske 
lite ojämnt. Normal tillväxt inträffar förstås även hos barn som är placerade. 
Utan närmare kritiskt-vetenskapligt underlag finns anledning till stor skepsis 
rörande existensen av det påstådda fenomenet. Det är inget ovanligt att 
terapeuter och socialarbetare hävdar inbillade samband som forskning inte kan 
bekräfta. En icke placerad kontrollgrupp skulle kunna tänkas uppvisa samma 
fenomen med tillväxtspurter.  
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Sammanfattande bedömning 
Den här granskade umgängesutredningen uppvisar ett avsevärt antal  
utredningsmetodiska brister, vilket innebär att den måste underkännas 
ur ett kritiskt-vetenskapligt perspektiv.  
 
Utredningsarbetet har inte haft styrande frågeställningar och nöjaktig 
redovisning av utredningsmetodiken vad gäller dokumentation, säkerställande 
av uppgifter, urval etc. saknas. Barnet har fått komma mycket lite till tals och i 
strid med artikel 12 i barnkonventionen. Stora mängder av uppgifter är inte 
redovisade med namngiven källa och tidpunkt och en sakligt ohållbar 
upplevelsemetodik (”tycka-tro-känna-uppleva”- kulturen), där bedömaren 
sammanblandar sig själv med den bedömde har ofta använts. Omfattande 
avsaknad av bestyrkanden från muntliga uppgiftslämnare föreligger och 
systematisk replikering från berörd saknas i stor utsträckning. Mängder av 
uppgifter är att bedöma som hörsägen och skvaller. Metodiken att försöka 
bedöma och generalisera utifrån människors beteendeflöden i konstlade, 
konstruerade situationer (påverkande observatörer, intensiv övervakning, snäva 
beteenderestriktioner) är inte sakligt godtagbar. Ett avsnitt med 
resursinventering/resursanalyser kring barnet och modern saknas.  
 
Avslutande bedömningar görs på grundval av sakligt och källkritiskt 
icke godtagbara (icke rimligt säkerställda) och godtyckligt valda (inga styrande 
frågeställningar, inga öppet redovisade urvalsprinciper) uppgifter.  
 
Ur kritisk-vetenskaplig synpunkt ligger den granskade utredningstexten utanför 
saklighetens domän (enligt RF 1 kap  9§ föreligger saklighetskrav). 
Utredningstexten kan bedömas som ett logiskt osammanhängande, tendensiöst, 
övertalande klippkollage av icke tillförlitlighetsprövade uppgifter.  
 
Ur utredningsetisk synpunkt har omotiverade restriktioner och starkt 
integritetskränkande metodik använts.  
 
Vad gäller de kontrollpsykotiska fenomenen i materialet kan anmärkas att  
det nog kan ligga nära tillhands, när organisationer så mycket arbetar med  
just kontroll gentemot människor att man omedvetet överskrider 
omdömesbestämda gränser som finns i ett demokratiskt rättssamhälle.  
Kontroll kan även komma att överarbetas genom samspel med enskilda  
handläggares personlighet. Det bör med skärpa påtalas att extrema 
kontrollbeteenden kan åsamka människor, särskilt barn, svåra psykologiska 
och sociala skador och även ge upphov till motreaktioner (s.k. motkontroll) 
som kan vara problematiska. Det kan även vara så att ett dolt syfte med att 
skapa stark kontroll kan vara att framkalla just motreaktioner, som i sin tur 



 14

kan motivera en ännu starkare av en makthavare önskad kontroll, t.ex.  
i ett sådant här fall att helt kunna avbryta umgänget mellan ett barn och en 
förälder. Psykopatiska beteenden gentemot barn förekommer ibland i 
socialtjänstens hantering av barnavårdsärenden.  
 
Tankefel 
Utredningsmetodiska fel  är kopplade till tankefel. De viktigare tankefelen i  
detta utredningsmaterial verkar vara följande: 
 
- barnets uppfattningar nedvärderas (artikel 12-fel).  Detta kan bl.a. misstänkas 
   ha att göra med att barnet nog är kritiskt gentemot omotiverad kontroll och  
   att utredare kan vara ovilliga att släppa fram synpunkter från barn som  
   går utredare emot och minskar utredarens eget inflytande. .  
   Att undanhålla uppgifter är en grundläggande manipulativ strategityp inom  
   socialtjänstens organisationer.  
 
- bedömaren döljs i formuleringar och upplevelser formuleras som fakta,  
   t ex ”barnet oroade sig”, när det är frågan om att ”Kalle Personal uppfattade 
   att barnet oroade sig”. Detta innebär ett fabulativt, kognitivt språng från  
   upplevelse till ”fakta”.  
 
- ekologiskt representativitetsfel, dvs. det går inte att generalisera om en  
  persons beteende från speciella konstruerade situationer till många andra och  
  mer naturliga situationer – ett ständigt återkommande grundfel i  
  socialtjänstens utredande är att vid placeringar på BUP, utredningshem etc. så 
  uppkommer svåra ekologiska representativitetsproblem eller ekologiska  
  validitetsproblem. Observationer från de vanliga och naturliga situationerna 
  i en människas liv är mycket lämpligare.  
 
- hörsägen/skvalleruppgifter används – ett källkritiskt tankefel.  
 
- integritetskränkning gentemot förälder och barn genom extrem icke sakligt  
  grundad kontroll, ingående  dokumentation av triviala förlopp och genom  
  fotografering. Se Socialtjänstlagen 2001:453  1 kap  1§ om ”respekt för 
  integritet” i verksamheten.  
 
- kontrollpsykotiskt tänkande, dvs. i detta fall utövas utan någon angiven saklig 
  grund (och någon sådan kan heller inte begripas av sammanhanget) en extrem 
  och patologisk kontroll över ett barns umgänge med sin förälder . En möjlig 
  hypotes kring detta fenomen är att när socialtjänsten (möjligen en enskild  
  handläggares patologi)  inte som den tänkt sig kan påvisa fel kring modern, så  
  skärps kontrollen och provokationerna in absurdum för att få modern att  
  uppvisa fel (sådan provokativ strategi lyckas ibland).  
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- kompetensöverskridande -  medicinska bedömningar kräver medicinsk  
  kompetens. Bakom kompetensöverskridande verkar finnas grandiositetsfel,  
  dvs. en orealistisk värdering av den egna kompetensen.  
 
- källkritiska misstag på så sätt att material inte bestyrks av uppgiftslämnare 
  och att möjlighet till systematisk replikering punkt för punkt från berörd  
   person (föremål för utredning, oftast föräldrar och barn) inte givits. Det kan  
   här handla om kognitivt undvikande av korrigerande och motsägande  
   information, som blir besvärande för en handläggare som biter sig fast i  
   en egen uppfattning.  
 
-  källredovisningsfel, dvs. källredovisning tänks vara oviktig och vaga  
   uttryck som ”personal” används. Uppgifter som anges härröra från  
   källan ”personal” skall utan vidare avvisas som osäkra och okontrollerbara.  
   Bristande källredovisning möjliggör inmatning av ohållbara skräpuppgifter 
   som ingen behöver skylta med sitt namn intill.  
 
- likformighetsfel att tänka sig att personal gör genomgående samma  
  bedömningar. Eftersom människor är olika uppfattar de delvis olika 
  saker och gör åtminstone delvis olika bedömningar.  
 
- minnesfel ignoreras, dvs. episodmaterial är minnesmässigt mycket sårbart 
   och stora bortfall, förvrängningar och felaktiga tillägg vanligt förekommande 
 
- noggrannhetsfel, dvs. noggrannhet vad gäller uppgifter anses inte viktigt –  
   det anses OK att flumprata i utredningstext.  
 
- partiskhet med avseende på materialmängd, dvs. ena parten har i detta fall 
   fått mer utrymme den andra, vilket är icke godtagbart i en utredning av  
  detta slag. Och barnet har som viktigaste part fått minst utrymme.  
 
- resursundvikandefel, dvs. mänskliga resurser ses som ointressanta och som  
   något som det är lämpligt att tona ner eller undanhålla i manipulativt syfte 
   gentemot socialnämnd och domstol. 
 
- styrande, explicita frågeställningar saknas, dvs. tänkandet i utredningsarbetet  
   har styrts på annat icke redovisat sätt, ett flummigt klippkollage blir  
   resultatet. Uttalade frågeställningar kan försvåra döljandet av att en utredning 
   konstrueras som ett övertalningsdokument med skevt urval, vaghet,  
   maximering av fel och brister etc.  
 
- säkerställandefel, dvs. rimligt säkerställande av uppgifter före analys och  
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   bedömning anses oviktigt. Detta kan verka sammanhänga med  
   grandiositetsföreställningar. Vi, den ofelbara socialtjänsten, behöver inte  
   besvära oss med att rimligt säkerställa några uppgifter. Resultatet blir 
   en mycket frekvent förekomst av felaktiga uppgifter.  
 
- ”tycka-tro-känna-uppleva”-tänkandet figurerar, dvs. fakticitetsanspråk vid  
   extremt subjektiva metoder och sammanblandning av bedömare och bedömd 
   är ett tankefel. Metoden medger vilka påståenden som helst – det är bara 
   att uppleva eller säga sig uppleva något och skriva ner det. Mer solida  
   uppgifter som kan störa upplevelsen behöver man ju inte bry sig om att  
   ta fram.  
 
- urvalsprinciper för material är icke redovisade, dvs. tänkandet verkar inte  
   klart medvetet kring inval och bortval av material till utredningen, vilket  
   är i konsekvens med frånvaron av styrande frågeställningar. När principer 
   inte redovisas kan urvalet ses som godtyckligt eller styrt av dolda, och 
   mindre rumsrena principer, t.ex. att leta upp så mycket fel som möjligt om 
   en förälder, att övertala osv. Skevt urval är en grundläggande metod 
   inom propagandaverksamhet, men inte inom kritiskt-sakligt utredande.  
 
  
Referenser 
Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och    
      felkällor. 2:a rev. uppl. Malmö: Liber. (omtryckt 2008 och 2009) 
 
Hedlund, M., & Lovén, C. (2008). Kritisk granskning av BBIC:s teori och  
      av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC.  
     Örebro universitet.   
     Akademin för  juridik, psykologi och socialt arbete,   
      Psykologexamensuppsats 30 hp (160 sid). Handledare: Bo Edvardsson.    
 
      Fulltext på  http://diva-portal.org/smash/search.jsf 
 
       På denna webbplats finns även ett antal fallanalyser av Bo Edvardsson.  
 
Milgram, S. (1975). Lydnad  och auktoritet. Stockholm: Wahlström &  
      Widstrand. 
 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
 
Zimbardo, P. (2007). The Lucifer effect:  Understanding how good people   
      turn evil. New York: Random House. Se även www.lucifereffect.com 
      och www.prisonexp.org  

http://diva-portal.org/smash/search.jsf
http://www.lucifereffect.com/
http://www.prisonexp.org/


 17

 
 


