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Sammanfattning. Syftet är att kritiskt granska och klargöra partiskhet i utredningsmetodiken, 
inkl. källkritik och tankefel, i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning rörande två barn 
på väg in i eller i högstadieåldern. Stora mängder av metod- och tankefel påvisas. Utredarna 
agerar partiskt och barnens uppfattningar ignoreras i stor utsträckning. Granskningen 
publiceras i syfte att klargöra hur en partisk vårdnads-, boende- och umgängesutredning 
kan konstrueras och visar således hur utredare inte bör tänka.  
 
Bakgrund 
Modern i tvisten har 2008-08-21 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig 
grund granska utredningsmetodiken i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning 
rörande barnen Rickard och Sandra Larsson på väg in i eller i högstadieåldern. Jag hade ingen 
tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer och kommunikationen med 
uppdragsgivaren har endast varit skriftlig.  
 
Syftet var inte att göra en alternativ utredning eller att avge förslag i sakfrågorna om 
vårdnad, umgänge och boende utan det är frågan om granskning av en utrednings  
metodik.  
 
Material 
Följande material i processen har tillställts mig.  
- Bilaga till upplysningar från familjerätten ang samarbetssamtal daterad 2003-12-12 
- Upplysningar från Socialstad kommun till Socialstads tingsrätt 2007-11-21 
        (granskas delvis) 
- Skrivelse från skolpsykolog PP, Socialstad kommun 2007-11-22 
- Protokoll från Socialstads tingsrätt 2008-04-07  
- Bilaga från Inger Larsson till familjerättens utredning 2008-06-07 
- Vårdnads-, umgänges- och boendeutredning från Socialstad kommun 2008-06-23 
       (detta är det granskade dokumentet) 
- Kommentar till familjerättens utredning från NN 2008-08-05 
 
Arbetssätt 
En kritiskt-vetenskapligt grundad granskning med inriktning mot elementär saklighet 
och kritisk prövning har genomförts beträffande innehållet i den aktuella vårdnads-, 
umgänges- och boendeutredningen. Vad gäller begrepp, principer och felkällor hänvisas 
till min universitets- och högskolelärobok i ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, 
 principer och felkällor” (2:a rev uppl., Liber 2003, omtryckt 2008 och 2009). Inga intervjuer 
har gjorts. Vad gäller krav på en utredning inom offentlig förvaltning finns även anledning 
hänvisa till kravet i Regeringsformen 1 kap 9§ om att ”iaktta saklighet och opartiskhet”.  
 
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal punkter med anmärkningar. 
Metodiken att rikta anmärkningar är analog med i vårt samhälle vedertagna förfaranden 
inom revision, inspektion, teknisk provning, kvalitetsgranskning, betygsättning,  
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granskning opposition eller disputation rörande vetenskapliga arbeten m.fl. Utredningens 
hållbarhet med avseende på metodiken prövas. I vilken utsträckning enskilda 
sakuppgifter är korrekta eller felaktiga är naturligtvis inte möjligt för mig att konstatera, men  
utredningens metodik kan föranleda grundade misstankar om felaktigheter (t.ex. när 
elementära kontroller saknas).  
 
Det refererade och citerade materialet har noga avidentifierats och granskningen fokuseras på 
utredningsmetodiken. Referat och citat säger mycket om utredarnas sätt att tänka och 
knappast något rimligt säkerställt uttalande om föräldrarna och barnen förekommer här.  
Osaklig och partisk utredningsmetodik åtnjuter inget sekretesskydd vare sig juridiskt eller 
forskningsetiskt utan bör avslöjas och kännedom om den bör spridas i syfte att uppnå  
positiva förändringar.   
 
Anmärkningar 
1. Det anges allmänt att utredningen syftar till att utreda vårdnads-, umgänges- och  
boendefrågorna, men användning av några mer preciserade frågeställningar i 
utredningsarbetet redovisas inte. Utredningsarbete skall ur saklig synpunkt styras av 
mer preciserade syften eller frågeställningar än som här sker. Utan sådana uppkommer 
lätt klippkollage av diverse uppgifter – både relevanta och irrelevanta. Vidare skall 
frågeställningarna tydligt besvaras (så väl det går).  
 
Inte ens i avsnittet ”Sammanfattning” på sid 2 finns angivet styrande frågeställningar 
och svar på dessa. Att ange att ”Utredningen handlar om Rickard x år och Sandra y år.” 
utgör ingen frågeställning. Det verkar som logiska krav på en utredning är något okänt 
för utredarna.  
 
Exempel/förslag på för utredningsarbetet styrande frågeställningar 
skulle kunna vara: 
 
(a)  Finns det några relevanta, preciserade och rimligt säkerställda indikationer 
       på att någon av föräldrarna eller någon av boendemiljöerna skulle vara  
       olämplig för barnen? (Svaret bör bli nej)  
(b) Vilka blir konsekvenserna (för- och nackdelar) för barnen vid fortsatt 
       gemensam vårdnad ? 
(c) Vilka blir konsekvenserna (för- och nackdelar) för barnen vid byte till  
      enskild vårdnad hos modern? (motsv. frågeställning kan ställas för enskild 
      vårdnad hos fadern) 
(d)  Hur vill respektive barn ha boendet ordnat? (inkl. argument) 
       Hur vill respektive förälder ha boendet ordnat? 
(e)  Hur vill respektive barn ha umgänget ordnat? 
       Hur vill respektive förälder ha umgänget ordnat?  
 
Sådana slags frågeställningar bör styra utredningsarbetets uppläggning, vilka frågor 
som ställs i intervjuer, vilka observationer som behöver göras, vad som väljs in 
respektive väljs bort av materialet osv.  
 
Frågeställningarna skall tydligt besvaras i ett slutavsnitt. Flera alternativ kan 
framläggas som parter och domstol har att ta ställning till. Utredarnas egen 
subjektivitet skall minimeras i arbetet. Exempelvis hör irrelevanta tyckanden inte hemma 
i utredningstexten. Inte heller material som saknar relevans för frågeställningarna 
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skall eftersökas eller redovisas av utredarna. Att parter kan vilja tillfoga och kan få tillfoga 
irrelevant material är en annan sak och utredare kan då påpeka att det är irrelevant för 
frågeställningarna. De berörda privatpersonerna är inte underkastade grundlagens 
saklighetskrav.  
 
Tydliga och i texten redovisade frågeställningar är utredarnas ansvar att formulera,  
om de inte finns i något uppdrag. Det skall vara tydligt för utredarna själva och för 
läsarna vad utredarna sysslar med, vilka frågeställningar som skall besvaras.  
 
2. Det finns en skrivelse från familjerätten 2003-12-12 som kan tolkas så (men inte 
nödvändigtvis behöver tolkas så) att socionom Anna Andersson deltagit vid två eller ett 
samarbetssamtal (skrivningen är oklar) med föräldrarna. Anna Andersson står även som  
första undertecknare på såväl skrivelsen med upplysningar till tingsrätten 2007-11-21 
som på den här granskade utredningen. Oavsett juridiken i dessa dubbla roller så  
är det ur utredningsmetodisk och etisk synpunkt klart olämpligt att en samtalsledare vid  
samarbetssamtal mellan två föräldrar senare övergår till att bli utredare runt samma 
föräldrar och barn. Utredaren kan förstås olämpligt påverkas av sin kännedom om innehållet 
i samtalen. Det kan också vara så att föräldrar som går på samarbetssamtal  inte känner till 
eller inte tänker på att de senare kan få att göra med en samtalsledare i rollen som utredare. 
Föräldrar bör inte låta vad de säger i samtalen påverkas av möjligheten att en samtalsledare 
senare skulle kunna dyka upp som utredare, t.ex. kanske en förälder då inte vågar påpeka 
eller medge något. Samtalen kan bli sämre därför att dubbla roller förekommer  och att 
föräldrar vet om det. Utredningar kan också bli sämre, t.ex. om en av parterna kritiserat 
eller kommit i konflikt med en samtalsledare som senare blir utredare.  
 
3. I avsnittet om ”Utredningens genomförande” (sid 2) saknas rätt mycket relevant 
information. Det står att ”alla besök” är genomförda gemensamt utan att det framgår om det 
även gäller alla intervjuer, vilket man lätt kan tro. Utredarna redovisar inte sina tidigare 
kontakter och omfattningen av dessa med respektive part och med barnen. Att en utredare 
deltagit vid samarbetssamtal med föräldrarna undanhålls. Skrivelsen  2007-11-21 med  
upplysningar till tingsrätten, som båda dessa utredare upprättat och undertecknat nämns 
överhuvudtaget inte – denna innebar en del tidigare kontakter med barn, föräldrar och lärare. 
Det framgår inte på vad sätt utredarna har informerat barnen om vad de sysslade med. Det 
saknas helt öppen redovisning av enligt vilka principer som material valts in respektive valts 
bort från utredningen. Urvals- och bortvalsfrågor är centrala vid utredningsarbete, då en 
reduktion av materialet i regel är nödvändig. Urvalsfrågorna blir också mer problematiska när 
det som här saknas styrande frågeställningar som stöd för urval och bortval. Att utan 
genomtänkt styrning söka och plocka ihop material till en utredningstext är inte logiskt 
acceptabelt utredande.  
 
Det nämns inget om på vad sätt användningen av två utredare har utnyttjats metodiskt 
för att få till stånd en högre kvalitet på utredningen.  
 
4. De samtal som räknas upp är daterade och det finns namn på samtliga deltagare 
utom lärarna, vilka liksom andra personkällor skall namnges. Tidslängder i minuter för 
samtalen redovisas inte, vilket bör ske – vid en opartisk utredning bör parterna få ungefär 
lika mycket tid att komma till tals och det bör öppet redovisas hur mycket tid de fått.  
 
5. Det är självklart inte nöjaktigt att barnen endast tilldelats ett enskilt samtal vardera 
och tidslängderna för dessa kanske korta samtal framgår inte alls. Tre i tiden åtskilda 
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samtal med respektive barn bör eftersträvas. I detta fall finns redovisat ett tidigare 
samtal med vardera barnet i upplysningarna till tingsrätten 2007-11-21. I utredningen 
påpekas inte att dessa samtal ägt rum och dessutom påpekas inte den relevanta 
omständigheten att barnens uppfattningar framstår som stabila i centrala frågor vid  
jämförelse mellan båda samtalstillfällena. Mätteoretiskt brukar forskare i sådana  
sammanhang tala om ”reliabilitet”, dvs. graden av överensstämmelse vid upprepad 
mätning.  
 
6. Genom att datum för samtalen är redovisade kan konstateranden göras rörande 
tidsföljden/ordningsföljden (utredarna redovisar inte samtalen i tidsföljd).  
Den är följande: 
 
13 maj 
Enskild intervju modern  
Hembesök till modern (och barnen) 
 
14 maj 
Enskilt samtal Sandra 
Enskilt samtal Rickard 
Referentsamtal med lärare, ej namngivna 
 
 
23 maj 
Hembesök till fadern (framgår senare att barnen var där) 
 
27 maj 
Samtal med fadern och sambon Eva 
 
2 juni 
Enskild intervju med fadern 
 
Det syns att i utredningsprocessen har funnits möjlighet att använda information 
från tidigare samtal vid senare samtal. Material från modern och barnen som ligger 
först i tidsföljden har kunnat användas vid samtal med fadern, men inte tvärtom. 
Det är också uppenbart att utredarna träffat fadern vid tre olika datum, men endast 
träffat modern ett enda datum, även om det var två gånger den dagen. Det framgår 
av texten senare att det var fadern som talade mycket när utredarna träffade honom  
och sambon. Fadern verkar på så sätt ha fått ett extra samtal med utredarna jämfört 
med modern. En annan sak hade varit om utredarna enbart talat med faderns sambo.  
Det framgår av tidsföljden att fadern den 2 juni får den sista intervjun. På grund av 
tidsföljden har information från fadern inte kunnat prövas i samtal med modern.  
Samtalen med fadern har även legat i tiden närmare det slutliga utarbetandet av 
utredningstexten. Det är inte lämpligt att behandla parter så olika i det här slaget av 
utredningsprocess och ett tidsmässigt mer parallellt förfarande hade varit att föredra. 
Modern borde fått ett samtal till mot slutet av intervjuserien för att balansera det 
merutrymme och den placering i tid som fadern fått. Även telefonintervju är en möjlighet 
 vid utredningsarbete.   
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7. Sammanfattningarna/referaten av samtalen med barnen och föräldrarna anges vara 
”Uppläst och godkänt” för respektive barn och anges vara ”Genomläst” för respektive 
förälder. Det anges att utredarna lagt till mammans korrigeringar, antagligen åsyftas en 
bilaga från mamman. Det framgår således inte att föräldrarna skulle ha godkänt referaten, 
vilket framstår som mycket anmärkningsvärt och förklaring saknas. 
  
8. Avsnitten där hembesöken hos respektive förälder beskrivs och avsnittet med samtal 
med fadern och dennes sambo (det är fadern som refereras här) anges inte vara  
genomlästa eller godkända av respektive förälder (och även faderns sambo). Det finns 
ett längre svenskspråkigt referat av samtal på engelska med icke namngivna lärare till 
barnen. Enligt brev i bilaga 1 så har utredarna tidigare ansett att de ”måste” ha tolk 
vid samtalen, men så skedde inte. Det svenskspråkiga referatet av vad lärarna sagt på 
engelska anges inte genomläst och godkänt (av lärare som troligen inte kan svenska).  
Ett korrekt förfarande kunde varit att skriva ett referat på engelska och låta lärarna 
godkänna detta och därefter låta översätta referatet. Ett annat förfarande kunde 
varit att låta åtminstone en närvarande tolk granska referatet. Sammanfattningsvis 
förekommer alltså mycket material från hembesök och samtal som inte är rimligt 
säkerställt (bristande noggrannhet) gentemot uppgiftslämnarna. Vad gäller hembesök 
kan det föreligga fel i de redovisade iakttagelserna som kunde behövt korrigeras eller 
alternativa varseblivningar och minnen. Det kan vara så att t ex en förälder och en 
utredare har uppfattat olika och minns olika vad som skedde vid ett hembesök.  
 
 
9. En annan viktig metodfråga som inte alls berörs i utredningen är frågan om systematisk 
replikering. Till de grundläggande kraven vid säkerställande av uppgifter hör att den 
som berörs av ett påstående från någon annan uppgiftslämnare skall få möjlighet 
till replikering på påståendet. Särskilt vid konflikter kan det vara frågan om många 
påståenden som behöver replikeras. I detta fall är det föräldrarna och barnen som borde 
givits replikmöjlighet i själva utredningsprocessen och innehållet i replikerna kunde då 
använts för att kritiskt pröva uppgifter och nå ett bättre och säkrare utredningsresultat. 
Problemen med avsaknad av bestyrkanden och avsaknad av replikering löses inte genom 
kommunicering av den skrivna utredningen. I en sådan finns i regel på slutet analyser, 
resonemang, bedömningar och förslag som bygger på icke bestyrkta och icke replikerade 
uppgifter, dvs. icke rimligt säkerställda uppgifter. Uppgifter som inte är rimligt  
säkerställda skall källkritiskt förkastas och skall inte användas som underlag för analyser, 
bedömningar och förslag.  
 
Replikering är naturligtvis inte bara en fråga om noggrannhet vid prövning och säkerställande 
av uppgifter, utan även en fråga om etik och demokratisk praxis. Det är mycket 
anmärkningsvärt och beklagligt att socialtjänsten ignorerar demokratisk praxis och beter sig 
etiskt förkastligt, dvs. sprider t.ex. negativa uppgifter om personer i utredningar utan att ge de 
omtalade personerna möjlighet till replik på varje punkt.  
 
10. En viktig fråga är hur mycket material som fadern respektive modern fått med 
i utredningstexten. Detta kan t.ex. uppskattas genom mängden påbörjade rader 
i de avsnitt där modern respektive fadern är källor. Jag bortser här från rubrik-rader 
och undertecknande-rader samt raden med platsangivelse i respektive intervju.  
Vad gäller samtalet med pappan och sambon är de två första styckena där utredarna 
berättar inte medräknade.  
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Förälder               Antal påbörjade rader 
 
Modern 
13 maj                           104 
 
Fadern                            
27 maj                              36 
2 juni                              152 
                                       188 
 
Det saknas i utredningen förklaring till varför fadern fått mycket mer textutrymme. 
Materialmängderna indikerar partiskhet och det kan verka som fadern fått mer tid 
att lägga fram sina synpunkter eller har utredarna noterat mer av vad fadern sagt.  
Utredarna har genomgående underlåtit att redovisa tidslängder för samtal och hembesök. 
Skillnader i principer för urval av material är svårare att räkna fram. Att utredarna, som 
tydligt framgår, ser till att mata in ett antal negativa påståenden kring modern, men inte 
kring fadern talar för att även annat urval av material kan vara påverkat. Exempelvis 
kan sådant som skulle talat till moderns fördel ha reducerats.  
 
11. Grundläggande metodik i en vårdnadsutredning måste vara att barnet eller 
barnen ges stort utrymme.  
 
Barn                  Antal påbörjade rader 
 
Sandra 
14 maj                            19 
 
Rickard 
14 maj                            28 
 
Exempelvis ges Sandra ungefär en tiondel av det utrymme fadern får och 
ungefär en femtedel av det utrymme modern får. Barnen får även tillsammans (47 påbörjade 
rader) något mindre utrymme än vad referatet av lärarnas uttalanden om barnen (53 påbörjade 
rader) får. Av hela utredningen på16 sidor får barnen tillsammans ett utrymme på lite drygt en 
enda sida. Det saknas i utredningen förklaring till varför barnen fått så lite utrymme 
för sina erfarenheter och uppfattningar. Ur ett perspektiv av artikel 12 i FN:s barnkonvention 
kan det inte anses acceptabelt att i så liten utsträckning låta barn komma till tals i en 
utredning där de bör vara huvudpersoner.  
 
12. Även om det inte står i själva den granskade utredningen så är vad som står som 
slutavsnitt i upplysningarna till tingsrätten en indikation på utredarnas oförmåga att 
inse att det finns alternativa tolkningar och på den inom socialtjänsten populära, men 
extremt subjektiva ”tycka-tro-känna-uppleva”- metodiken, vilkens fakticitetsanspråk  
är oberättigade – olika bedömare upplever olika. Hela slutavsnittet ägnas åt att med 
ensidiga och fabricerade argument söka visa att modern påverkat barnen. Följande mening 
i inledningen klargör metodiken: ”Vi upplevde dessa barn vara förprogrammerade 
inför barnsamtalen med oss.” Arten av metodik (”tycka-tro-känna-uppleva”-metodik) 
framgår tydligt och tillgripandet av termen ”förprogrammerade” ges i den följande 
texten ingen saklig grund. Barnen befinner sig i samtalen i interaktion med utredarna 
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som här helt verkar förbise sin egen och utredningssituationens inverkan på barnen, dvs. 
ett tankefel som jag brukat benämna ”doktrinen om nollpåverkan” (att bortse från  
den egna, utredarens egna, påverkan).  
 
Om ett barn säger ”samma saker”, ”uttryckte sig med vuxenord”, ”läste från en lapp”, 
verkade ”väldigt spänd” eller endast träffat sin pappa kortare tid före samtalen som utredarna 
hävdar, så finns det andra tolkningar än att modern påverkat barnen. Detta kan uppkomma 
genom att barnen befinner sig i en främmande/ovan utredningssituation och som 
förväntanseffekt från utredarna (t.ex. negativa förväntningar kring mamman och barnen 
och partiskhet). Dessutom kan barnen knappast vara oberörda av att de strax före  bytt 
språklig och samhällelig miljö från utländsk miljö till svensk miljö (de har rest till Sverige).  
Ett barn kan använda t ex använda vuxenord därför att en främmande utredare det pratar 
med gör det eller att det lärt sig använda sådana i andra sammanhang än vid 
”förprogrammering” från en förälder. Att barn säger samma saker kan bl.a. bero på att 
de talat om dem eller har gemensamma erfarenheter och behöver inte alls ha något med 
”förprogrammering” att göra. Att ett barn läser från en lapp kan bl.a. bero på att det liksom 
många vuxna använder noteringar på lappar som stöd för minnet. Ett barn i 13-14-  
års-åldern kan faktiskt både tänka ut saker att ta upp i samtal och skriva på egen hand. 
Utredarna verkar inte ens ha frågat barnet om det skrivit lappen själv innan insinuationer 
mot modern framförs i texten. Det finns ett flertal alternativa tolkningar till att barnen fått 
träffa pappan kort tid före samtalen och utredarna verkar inte ha efterhört sådana med 
vare sig barnen eller modern, innan de lägger in sin antydan i texten. Utredarna 
begår tankefelet att inte söka efter uppgifter som kan falsifiera den hypotes de driver 
(detta måste göras om hypotesen skall kunna hävdas giltig – se vetenskapsfilosofen Karl  
Poppers klargöranden i boken ”The Logic of Scientific Discovery”). Utredarna sysslar 
inte med hypotestänkande och hypotesprövning utan med att propagandistiskt och ensidigt 
söka och konstruera uppgifter som tänks ge stöd åt utredarnas egen uppfattning.  
 
Utredarna struntar således i avsnittet gång på gång i att det finns alternativa tolkningar 
än utredarnas egen fixerade favorittolkning, och som i en sakligt godtagbar utredning 
måste öppet redovisas. Partiskt tolkande är inte sakligt sett tillåtet, även om det är ett 
utbrett fenomen. Utredarna begår här repeterat tankefelet ”imperfecta enumeratio” 
(ofullständig uppräkning – av i detta fall alternativa tolkningar) och något som helst 
tolkningsarbete, där alternativa tolkningar listats och prövats mot befintliga eller 
ytterligare inhämtade uppgifter har inte genomförts och redovisats.  
 
På slutet av avsnittet  tillgrips ett annat mycket vanligt och fult knep inom socialtjänsten, 
nämligen att vagt påstå något utan att ens antyda och ännu mindre precisera den sakliga 
grunden.  
 
”Vid samtalen med lärarna stärktes ytterligare vår misstanke om att barnen var  
styrda av mammans åsikter i frågan. Lärarna uttryckte båda tydligt en oro för båda barnens 
relation med mamman.” 
 
Det framgår som synes här inga sakomständigheter som pekar på att barnen är styrda 
av mammans åsikter. Såväl ”misstanke” från utredare som ”oro” hos någon lärare (endast  
en namngiven lärare har använt ordet ”oro” enligt referatet och då använt det även 
som en tolkning av andras inställning) är subjektiva fenomen hos utredare 
respektive lärare och utgör inga som helst sakomständigheter kring barnen och mamman. 
Dessa subjektiva fenomen är inte relevanta i en utredning. Däremot kan  
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sakomständigheter såsom preciserade iakttagelser etc. vara relevanta.  
 
Detta ur utredningsmetodisk synpunkt extremt undermåliga och klandervärda  
textavsnittet är undertecknat av socionomerna Anna Andersson och Anders Augustsson, 
som även undertecknat den granskade utredningen beträffande samma personer.  
Avsnittet borde diskvalificera dem som utredare och i synnerhet senare beträffande 
samma barn. Att utan godtagbar saklig grund hävda att barn är ”förprogrammerade” 
när de uttalar åsikter i en utredning torde vara i strid med artikel 12 i FN:s  
barnkonvention. Ett barn har rätt att komma till tals och däri ligger även rätten att 
uttala t.ex. samma åsikt som en förälder eller motsatt åsikt mot en utredare.  
 
Det kan här även vara på sin plats att något diskutera begreppet ”påverkan”. 
Det är ett trivialt påstående att vi alla påverkas av och påverkar andra personer. 
Det är så socialt samspel och samhälle (inkl. demokratiska processer) fungerar. 
Vissa roller som att vara förälder eller lärare innebär mycket påverkande och det anses 
naturligt. Det är självklart så att föräldrar påverkar sina barn och barn kan ta efter föräldrar 
även i åsikter och beteenden trots att föräldern inte velat det eller uppmanat till det.  
Vanlig föräldrapåverkan förekommer naturligtvis i detta fall liksom i andra.  
 
En starkare typ av påverkan antyds med uttryck som ”förprogrammering” eller 
andra uttryck som antyder otillbörlig påverkan. Termen ”förprogrammering” 
i upplysningarnas slutavsnitt har inte alls definierats eller förtydligats utan används här 
propagandistiskt. Vi ser här ett missbruk av en stark påverkansterm. Gissningsvis tänker sig  
utredarna att modern suttit och talat med och kanske till och med repeterat med 
barnen vad de skulle säga till utredarna i samtalen. Det saknas i det redovisade 
materialet stöd för en sådan idé hos utredarna.  
 
Det är ur saklig synpunkt mycket allvarligt att de utredare som genom resonemangen och 
angreppet på barnens åsikter och det osakliga angreppet på mamman i detta textavsnitt 
diskvalificerat sig som utredare har tillåtits genomföra den här granskade 
utredningen.  För mer klargörande kring tankefel och hypotesprövning vid 
utredningsarbete hänvisas till (Edvardsson, 2003).  
 
13. Det finns en del ur saklig synpunkt sett anmärkningsvärda uttalanden i den granskade 
utredningens text. Exempelvis följande:  
 
På sid 11 finns på mitten av sidan ett kort tendensiöst avsnitt med rubriken 
 ”Reflektioner hos utredarna”. Några reflektioner är svåra att hitta i avsnittet,  
men det finns iakttagelser av moderns lägenhet i städat skick och i sista meningen 
kommer enligt ”tycka-tro-känna-uppleva”-metoden en personlig upplevelse från  
utredarnas sida (som är irrelevant för utredningen). Utredarna får det närmast att 
te sig negativt att lägenheten är så städad. Nu tar sig människor ofta för att städa innan de 
får besök, men utredarna har uppenbarligen inte brytt sig om att fråga eller velat notera och 
reflektera över att så skett. Om modern inte hade städat, så kunde det sett ostädat ut och 
då kunde utredarna framställt det som något negativt. Vad som här syns i texten är  
den gamla, alltid möjliga ”Hur du än gör så gör du fel” – argumentationen som kunnat 
iakttas i många socialtjänstutredningar. Hur modern än gör så kan utredarna negativisera 
det. Utredarna har inte heller reflekterat över att modern och barnen flyttat dit från Sverige för 
några månader sedan och kanske utan att medföra alltför mycket saker. Det framgår inte 
heller att utredarna gått igenom innehållet i skåp och lådor och det borde stått att de inte 
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gjort det. Det finns utredare som skrivit att barnen i en familj inte hade några leksaker, när det 
fanns gott om dem i skåp.  
 
Utredarnas slutpåstående blir: ”Vi fick en upplevelse av vilket hotellrum som helst och inte 
ett personligt boende för tre personer”. Det kan vara bra om utredare behåller vissa 
upplevelser, som inte har i en saklig utredning att göra, för sig själva. Som lätt inses kunde en 
annan subjektiv upplevelse ha valts och olika upplevelser kunde ha valts av var och en av 
de två utredarna. Redogörelsen för hembesöket är inte vare sig sakligt eller etiskt 
godtagbar. Det ligger inte inom socialtjänstens uppgifter att förfölja människor genom att 
redovisa diverse upplevelser och tyckanden.  
 
En jämförelse med slutmeningen i redovisningen av hembesöket hos fadern  
är också belysande för utredningsmetodiken.  
”Vi tyckte barnen smälte fint in i miljön hemma hos fadern fastän där var en stor 
röra.”  
Detta är däremot en positivt formulerad upplevelse, men vad har detta irrelevanta 
konstaterande i en opartisk utredning att göra? Utredarna kunde valt en annan upplevelse, 
t.ex. att ”röran” inte var en lämplig miljö. Utredarnas upplevelse är inte relevant, men 
barnens upplevelse av miljön är relevant, då de vistas i den. Det gör inte utredarna och 
kommer inte att göra. Utredarna blandar irrelevant in sig själva i fallet.   
 
14. På sid 12 finns redovisat samtal med fadern och sambon 2008-05-27 och där 
utredarna agerar partiskt och blandar in sina egna uppfattningar. Följande 
utredningsmetodiskt sett omdömeslösa, partiska avsnitt finns:  
 
”Fadern upplever att modern på alla möjliga sätt vill ta barnen ifrån honom och han 
är mycket allvarligt oroad för umgänget med barnen i framtiden. 
 
Vi utredare bekräftar honom med att säga att den oron har vi också. Det är svårt att lita 
på mamman. För bara tio dagar sedan satt vi utomlands med henne och hon sa att 
hon inte skulle sälja sitt hus. Det måste ha varit på gång redan då som hon inte 
sa till oss. 
 
Vi håller också med pappan på att ett rejält tilltaget vite skulle möjligen hjälpa så att  
modern blir tvungen att skicka barnen på umgänge till sin pappa och att  
verkställighet omedelbart skall verkställas när barnen uteblir.” 
 
Utredarna visar här hur de partiskt ”bekräftar” respektive ”håller med” pappan och 
irrelevant för  in egen ”oro”, vilken är ett subjektivt fenomen hos dem och inte en 
sakomständighet hos de personer som  ingår i utredningen. Uttalandet om vad som 
”måste” ha varit på gång uppvisar även det omdömesbrister, då det inte alls är ovanligt att 
personer ändrar sina bedömningar under loppet av några dagar.  Att bedriva utredningsarbete  
på det sätt som här öppet och ogenerat beskrivs är inte sakligt och etiskt godtagbart och gör 
att utredningen som helhet inte kan accepteras ur saklig och etisk synpunkt. Att sitta hos 
den ena parten och tala om att det är ”svårt att lita på” den andra kan inte accepteras 
i ett utredningsarbete som bör vara opartiskt. Utredarna visar här hur de skapar och sprider  
negativa omdömen om den andra parten. Omdömena kan sedan återges med hänvisning 
till vad utredarna sagt eller skrivit till hur många andra personer som helst. Jag kan nämna 
en norsk skadeståndsprocess där socialarbetares spridning av negativa uppgifter om en 
mamma ledde till skadeståndsdom. Det ter sig anmärkningsvärt att utredarna här gör en 
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negativ prognos utan att kunna redovisa någon saklig grund för prognosen. Det är även 
rimligen så att barnen i den ålder de uppnått bör ha mycket att säga till om själva.  
Det kan verka som utredarna här går in på de juridiska bedömningarnas område.  
 
15. I avsnittet ”Bedömning” på sid 15f finns följande finns anmärkningsvärda påståenden. 
 
”I detta sammanhang spelar förmodligen moderns starka bindning till sin mamma 
och en tidig förlust av sin pappa in. Detta beskrivs av pappan i intervjun.” 
 
Här spekulerar utredarna utanför sitt kompetensområde (en socionoms utbildning 
i psykologi är i regel ytterst begränsad, t.ex. 13 veckor totalt under en följd av år  
och på senare år mindre vid Örebro universitet). Den sista meningen antyder att utredarna har 
utgått från något pappan sagt och som det verkar utan att tala med mamman, som utredarna 
för övrigt endast har haft ett enda utredningssamtal med. Givetvis skall inte ett sådant här  
uttalande göras grundat på hörsägen/skvaller från pappan (som  kan ha missuppfattat, minnas 
fel,  hittat på etc. och även utredarna kan ha missuppfattat pappan). Observera den 
oberättigade termen ”förmodligen” i detta sammanhang. Ett påstående av detta slag torde 
vara mycket vanskligt att hävda även med en ingående klinisk utredning av psykolog.  
 
Utredarna verkar göra pappans påstående till sitt utan den minsta kritiska prövning. 
Svåra omdömesbrister föreligger hos utredarna, när de utan saklig grund uttalar en 
djuppsykologisk spekulation om en person. Spekulationen framförs som en 
sannolikhetsbedömning (”förmodligen”) och utan att anges vara en spekulation.   
Någon motsvarande spekulation om fadern framförs inte i texten.  
 
På samma sida längre ner står följande motsägelsefulla meningar. 
 
”Vi vet inte egentligen vad barnen  Rickard och Sandra vill innerst inne. De har tagit 
ställning för mamman och kan inte säga något annat. Dessa barn är så pass stora att  
deras ord får tas på fullt allvar.” 
 
I den första meningen antyder utredarna utan att redovisa någon relevant saklig grund 
att barnen skulle kunna vilja något annat än de sagt. I den andra meningen anser sig 
utredarna kunna påstå att barnen inte kan säga något annat. Hur vet utredarna detta? 
Ingen saklig grund för detta kategoriska påstående finns redovisad. Och vilket ansvar 
har utredarna som intervjuare om det skulle vara riktigt? Varför skulle inte barnen 
i den åldern förstå och kunna säga att de vill bo hos fadern, om de skulle vilja det? 
 
Längre ner på samma sida hävdas följande: 
 
”Separationen kan upplevas av barnen som en stor sorg, smärta och förlust av sin 
 pappa.” 
 
Hur vet utredarna i det enskilda fallet (som de nu uttalar sig om) detta?  Utredarna 
har intervjuat vardera barnet en enda gång och det finns inte underlag i intervjureferaten 
för påståendet. Utredarna blandar ihop allmän teori med ett enskilt fall. Uttalar man sig 
om ett enskilt fall bör man undersöka hur det förhåller sig i just det fallet, då enskilda fall 
ofta avviker från teorier.  
 
Längre ner på sidan använder utredarna den subjektiva ”tycka-tro-känna-uppleva”-metoden 
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för att hävda att pappan har ”känslomässig värme” att ge barnen och för att konstatera 
att ”Mamman är betydligt kyligare”. Den sakliga grunden framgår inte och mängden 
observation av respektive förälder i samspel med barnen torde vara ytterst liten med  
tanke på att det är minimalt med hembesök som redovisas. Vad kan förstås av 
hembesöksredovisningarna så har avsevärd tid använts till att visa respektive miljö 
och till att tala med respektive förälder och vad gäller besöket hos pappan till att  
låta respektive barn läsa igenom referaten av de enskilda samtalen med utredarna. 
Hur mycket tid har ägnats åt att observera samspelet mellan respektive förälder och 
barnen?  En annan kritisk fråga är om utredarna förmått att skilja känslomässiga dimensioner  
i sin egen kontakt med respektive förälder från känslomässiga dimensioner i respektive 
förälders kontakt med barnen ? De logiska bristerna i den övriga utredningstexten ger 
anledning befara en sammanblandning även här, dvs. att utredarnas egen upplevelse av 
kontakterna (vilken är irrelevant) blandas in. Det är barnens, inte utredarnas, upplevelse 
av känslomässig kontakt som är relevant. Det finns inte belägg för påståendena om  
värme respektive kylighet i intervjureferaten för barnen. Där finns tvärtom uttalanden 
som pekar i motsatt riktning. Sandra tillägger t.ex. att hon inte kan ringa sin mamma när 
hon själv vill det. ”Rickard upplever att pappan ´bryr sig inte´” och vill att pappan oftare 
ringer och mailar honom. Det bör även allmänt påpekas som en svårighet när det gäller 
att göra valida (i sak giltiga) observationer att det kan finnas observatörseffekter, dvs. det 
behöver inte vara samma saker som händer i utredares närvaro som i deras frånvaro. Närvaron 
av en observatör förändrar vad som händer. Det är därför att föredra att flera metoder 
kan komplettera varandra, t ex intervju och observation, och att flera i tiden och beträffande 
miljöer skilda tillfällen kan användas.  
 
Efter påståendena om den känslomässiga värmen ger sig utredarna in på långtgående, 
vaga uttalanden om modern.  
 
”Barnen går sin mamma tillmötes annars riskerar dom en känslomässig kyla som 
straff. ” 
 
Hur vet utredarna detta? Ingen saklig grund finns redovisad för detta  
kategoriska och spekulativa uttalande, vilket verkar grundas i den av utredarna 
använda ”tycka-tro-känna-uppleva”-metodiken, som är sakligt ohållbar.  
 
”Mamman har egna yrkesmässiga behov och tycks ha svårt för att skilja på egna och barnens 
behov.” 
 
Att uttala sig om den ena parten på detta sätt utan att göra ett motsvarande uttalande om 
den andra parten är inte lämpligt i en utredning med objektivitetskrav. Påståendet är vagt 
och preciseras inte och blir därmed meningslöst i sak. Det går t ex inte att motargumentera 
utan att det preciseras vad som avses och på vad sätt det skulle ha med barnen att göra.  
Inga säkerställda observationer som underlag för att hon skulle ha svårt att skilja på egna 
och barnens behov har redovisats. Vi ser här ett inom socialtjänsten vanligt missbruk 
av begreppet ”behov”. Begreppet bör ersättas med preciserade uppgifter om vad saken 
gäller, annars är det bara frågan om retorik.  
 
Mot slutet av sid 15 blandar utredarna in sin egen ”oro” igen. 
 
”Utredarna kan känna oro för att umgänget kommer att så småningom utebli.”  
Det är inte relevant vad utredarna känner, oro eller något annat. Sakomständigheter 
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eller sakargument kan vara relevanta, men sådana saknas här. Det kan anmärkas  
att barnen ”så småningom” blir så gamla att de bör få en hel del att säga till om 
när det gäller umgänget med fadern. De är redan så gamla att  stor hänsyn bör tas 
till vad de själva önskar.  
 
Längst ner på sid 15 ger utredarna en enda kostnadsuppgift för en resa (”ung. X 
svenska kronor” för en person från en plats i Sverige till en ort utomlands utan att ange källa 
och tidpunkt för uppgiftens giltighet. Förmodligen går det, även dit, att resa till olika kostnad 
med t.ex. olika flygbolag och det är missledande att skriva på detta sätt – ett kostnadsintervall 
med källor kunde angivits. Ett pris gäller alltid ett visst datum och kan vara ett annat  dagen 
efter.  
 
Överst på  sid 16 står följande. 
 
”Vi utredare litar inte på mammans ord utan anser att hon utan förbehåll kan flytta  
någon annanstans i världen med barnen.”  
 
Sakskäl för de två påståendena i meningen redovisas inte. Det kan påpekas att 
en viktig faktor vid beteendeprognoser är hur personens beteende tidigare sett ut. Såvitt 
jag förstått dokumenten har moderns tidigare flyttningsbenägenhet varit låg.  
 
På sid 16 står  
 
”Barnen vågar uttrycka att de längtar efter sin pappa fastän de är starkt indragna 
i föräldrarnas konflikt.”  
 
Påståendet är rimligt i förhållande till intervjureferaten. Det kan anmärkas att  
påståendet talar emot att modern skulle styra barnens åsikter.   
 
16. Bedömningsavsnittet bör bl.a. innehålla besvarande av de frågeställningar 
som styrt utredningsarbetet. I detta fall har inga sådana frågeställningar redovisats. 
Bedömningsavsnittet kan även innehålla väl genomarbetade diskussioner i anslutning 
till frågeställningarnas besvarande. I detta fall saknas t ex tydliga redovisningar 
av konsekvenser (för- och nackdelar) med olika beslutsalternativ och det saknas 
tydliga summeringar av vad de fyra berörda anser i de centrala sakfrågorna.  
 
I bedömningsavsnittet blandas i detta fall en del allmänteoretiska påståenden med 
en del påståenden om det enskilda fallet, något som lätt kan missleda läsare att tro att 
en del allmänteoretiska påståenden är giltiga i det enskilda fallet – detta måste i så fall visas 
empiriskt (med stöd av inhämtade uppgifter).  
 
Vidare finns en inriktning mot starkt negativa antydningar och uttalanden kring modern. 
Ingen kritisk formulering finns kring fadern och avsnittet framstår som starkt tendensiöst 
(missgynnande av den ena parten). Det finns i underlagsmaterialet uttalanden som kunde 
föranlett även kritiska uttalanden kring faderns beteende, något som utredarna undviker 
att göra.  
 
Som tidigare framgått under punkt 13 finns inom ramen för den negativa tendensen 
gentemot modern en del påståenden utan redovisad saklig grund.  
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Det i tidigare punkter granskade underlag i sak som finns för bedömningsavsnittet 
har starkt kritiserats för bristande säkerställande av uppgifter från uppgiftslämnare. 
En del av materialet är inte bestyrkt innan det används i bedömningsavsnittet.  
Många påståenden har berörd person inte, vad jag kan förstå av texten, givits möjlighet 
att replikera på. Principen om systematisk replikering har inte iakttagits. Irrelevanta 
påståenden från utredarna ingår i underlaget.  
 
Sammanfattande bedömningar  
Syftet är kritisk-vetenskaplig granskning av utredningsmetodiken 
i den aktuella vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Sammanfattningsvis 
kan följande anmärkningar riktas mot den granskade utredningen och evidens för 
anmärkningarnas giltighet finns i utredningstexten (s k hårda data) och har i min föregående 
framställning mer i detalj redovisats och diskuterats. 
 
1. Utredningsarbetet har bedrivits utan formulering och användning av styrande  
frågeställningar och några sådana besvaras följaktligen inte i slutavsnittet.  
 
2. Den skrivande utredaren har tidigare deltagit i samarbetssamtal med föräldrarna 
och borde utifrån den omständigheten inte tilldelats rollen som utredare. 
 
3. Det saknas i utredningen redovisning av utredarnas tidigare kontakter med  
de berörda och saknas redovisning av principer för inval och bortval av uppgifter 
till utredningen. 
 
4. Tidslängder i minuter för utredningssamtal och hembesök redovisas inte. 
Namnen på de lärare som lämnat uppgifter redovisas inte.  
 
5. Endast ett enskilt samtal har redovisats för vardera barnet. Minst tre vore lämpligt. 
Barnen är huvudpersoner.  
 
6. Samtal och hembesök med modern äger rum 13 maj, medan motsvarande med 
fadern sker 23 maj – 2 juni och information från samtal och besök hos modern kan då 
föras in vid samtal med denne samt att denne kommer närmare slutskrivningen i tid.  
Ett mer parallellt upplägg hade varit att föredra. Fadern får i praktiken ett samtal extra 
med utredarna som åtminstone borde kompenserat modern med en telefonintervju senare 
i utredningsprocessen.  
 
7. Endast samtalsreferaten med barnen anges ”godkända”. För föräldrarna anges de 
endast ”genomlästa”.  Förklaring saknas.   
 
8. För hembesöken och lärarna saknas helt indikationer på bestyrkande av redovisningarna. 
För ett av hembesöken redovisas ett längre obestyrkt referat av samtal med fadern. 
 
9. Metodik med systematisk replikering från berörd på påstående som rör 
honom/henne har inte använts i utredningsprocessen och då före utarbetandet 
av bedömningsavsnittet.  
 
10. Fadern har givits avsevärt mer utrymme i utredningens text än modern.  
Fadern har fått 188 påbörjade rader och modern 104. 
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11. Barnen är huvudpersoner och har fått litet utrymme (Rickard 28 och  Sandra 19 
påbörjade rader).  
 
12. Båda utredarna har tidigare i det här aktuella fallet undertecknat ett dokument med 
upplysningar 2007-11-21 till tingsrätten och därvid på sid 6 skrivit ett avsnitt med 
”Utredarnas synpunkter”, där en vag tes om ”förprogrammering” osakligt drivs. På grund av 
omdömesbristerna (tankefelen) diskvalificerar detta avsnitt dem som fortsatta utredare i fallet. 
Omdömesbristerna (som även kan innefatta systembrister) visar sig upprepat även i  
den här granskade utredningstexten, vilket visar avsnittets prognostiska värde i detta fall. 
Undermåligt utredande upprepas gång på gång.   
 
13. Ett antal irrelevanta uttalanden görs av utredarna. Utredarna kan inte låta bli 
att blanda in sig själva.  
 
14. Tydliga belägg finns för partiskhet och inblandning av utredarna själva 
i samtal och i referat av samtal med pappan. 
 
15. Det har påvisats ett antal ohållbara påståenden i bedömningsavsnittet 
och som uppvisar svåra omdömesbrister hos utredarna.  
 
16. I bedömningsavsnittet blandas allmänteoretiska påståenden med påståenden 
om det enskilda fallet. Vidare finns i texten en negativ tendens i urval och uttalanden 
rörande mamman. Ingen motsvarande kritik formuleras rörande fadern.  
Det saknas tydliga konsekvensanalyser rörande beslutsalternativ. Några frågeställningar 
har inte sakligt godtagbart besvarats i slutavsnittet, då utredningsarbetet inte styrts av några 
sådana.  
 
Sammanfattningsvis är utredningen inte godtagbar ur saklig, etisk respektive demokratisk 
synpunkt. Ur källkritisk synpunkt står klart att utredningen bör förkastas, då ett flertal 
grunder för förkastande föreligger (s.k. källkritiskt kluster), t.ex. bristande logik, bristande 
säkerställande av uppgifter, brister i öppen redovisning, irrelevant material, frånvaro av saklig 
grund för en del uttalanden, påvisade tankefel och svåra omdömesbrister såsom grov 
partiskhet och tydlig evidensfabrikation genom upplevelser och godtyckliga påståenden. 
  
Den granskade utredningen ligger utanför saklighetens domän (jfr kravet på saklighet och  
opartiskhet enligt RF 1 kap  9§) och uppvisar inte ett nöjaktigt barnperspektiv. Den negativa, 
förföljande tendensen gentemot modern och misstänkliggöranden av barnens uppfattningar 
utgör mycket klandervärda fenomen. Det finns här starka skäl att tala om ett förfalskat 
utredningsdokument.  
 
Tankefel 
I denna version görs för forsknings- och utbildningssyften en summering av viktigare tanke- 
och metodfel i materialet. Bakom metodfel finns tankefel, varför detta begrepp ter sig mer 
centralt och utgör även ett forskningsområde inom kognitionspsykologin.  
- barnens uppfattningar ignoreras och nedvärderas i stor utsträckning (”artikel 12-fel”) 
 
- cirkulär logik, som är av övergripande natur, där man genom t ex ensidigt urval och ensidigt 
  tolkande, undvikande, fabricerande av uppgifter osv. återvänder till utgångspunkten att   
  mamman inte är så bra förälder som pappan.   
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- doktrinen om nollpåverkan, dvs. att bortse från att man själv som utredare är med  
  skapar fenomen, t.ex. påverkar ett barn i samtal med barnet. 
 
- ensidigt bekräftelsesökande,  inriktat på att påvisa moderns brister, är övergripande och  
  ger stöd åt den cirkulära logiken.  
 
- evidensfabrikation, dvs. uppgifter fabriceras genom att hitta på, uppleva, utnyttja triviala  
   och irrelevanta uppgifter, överdriva etc.  
 
- falsifieringsfel, dvs. att ignorera att söka efter motevidens till en hypotes eller övertygelse 
 
- förtalsfel, dvs. utredarna sitter hos ena parten och förtalar/baktalar den andra parten. Detta är 
   oförenligt med sakligt och opartiskt utredande inom offentlig förvaltning.  
 
- godtycklig feltillskrivning, t.ex. ”Hur du än gör så gör du fel”- teknik. Har du inte städat 
   är det fel och då är det något fel på dig. Har du städat så är det också fel (det blir ju för  
   prydligt och då är det något fel på dig). Lagom kan säkert också anses som fel genom att 
   jämföra med mer eller  mindre av något.  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning): vad gäller att tänka sig alternativa  
   förklaringar/tolkningshypoteser verkar det vara stopp för utredarna. 
 
-  källkritiskt misstag, dvs. utredare tar till sig och använder uppgifter som bör källkritiskt  
   förkastas, t.ex. att anamma ett påstående från ena parten om den andra utan kritisk prövning. 
 
- noggrannhetsfel (tankefelet är att det  inte är viktigt att vara noggrann med uppgifter) 
 
- oberättigad slutsats, dvs. saklig grund redovisas ö.h.t. inte eller är otillräcklig för att dra  
  en anförd slutsats eller flera olika tolkningar av materialet är möjliga och det föreligger 
  inte tillräckliga uppgifter för att avgöra mellan dem.  
 
- partiskhetsfel, dvs. på ett flertal sätt agerar utredarna partiskt, t.ex. tar de ställning i samtal 
   med den ena parten och konstruerar fel kring ena parten men inte kring den andra. 
 
- prognosfel, dvs. det är mycket svårt att göra prognoser kring komplexa mänskliga skeenden 
  och prognoserna blir inte bättre av att ingen  saklig grund eller ingen  hållbar saklig grund  
  anges. Den ena konfliktpartens oro kring den andra partens befarade framtida beteende  
  framstår inte som en god saklig grund för en prognos.  
 
- relevansfel, dvs. en uppgift som tagits med är inte av betydelse för besvarande av  
  utredningens frågeställningar, t.ex. en referents ”oro”. Relevansfel ger upplysning om  
  kvaliteten på tänkandet och det kan även misstänkas att de ibland begås i brist på  
  sakuppgifter och för att åstadkomma övertalningseffekt.  
 
- rollsammanblandning (tankefelet är att det inte får negativa effekter att samma person både  
   leder samarbetssamtal, vet vad som där sagts och sedan agerar utredare) 
 
- sannolikhetsfel – i detta fall ges spekulation status av sannolikhet (”förmodligen”) 
 
- självinblandning från utredare, se även ”tycka-tro-känna-uppleva” - metodik 
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- spekulation och fabulering kring framtida psykologiska processer hos berörda personer 
 
- styrande frågeställningar saknas (tankefelet är att sådana inte behövs utan att man kan  
  flumma ihop ett klippkollage av uppgifter) 
 
- språkmissbruk, t.ex. att använda en laddad term utan förtydligande av vad som menas och  
  utan att kunna ange någon saklig grund som håller för kritisk prövning. Att t.ex. ”uppleva” 
  någon som ”förprogrammerad” kan inte utgöra en hållbar saklig grund.  
 
- säkerställandefel, t.ex. säkerställs inte uppgifter genom bestyrkanden av uppgiftslämnare, 
   systematisk replikering från berörda, andra kontroller och källkritisk prövning. 
 
-   tidsföljd på samtal ignoreras i utredningsarbetet – i vilken följd samtal med parter och barn  
    sker påverkar resultat. 
 
-  teorimissbruk, dvs. allmän teori blandas in i det enskilda fallet på så sätt att formuleringarna  
    ger sken av att teorins påståenden skulle vara giltiga i det enskilda fallet. Vad som gäller i  
    ett enskilt fall kan bara konstateras genom undersökning av det enskilda fallet. En teori kan 
    i bästa fall ge upphov till goda hypoteser, som dock måste noga prövas. Påståenden från  
    teorier kan alltså inte logiskt sett anföras som sanningar i enskilda fall, men de kan förstås 
    missbrukas för övertalande syften. Jfr punkten språkmissbruk ovan.   
 
- ”tycka-tro-känna-uppleva” – metodik, dvs. extremt subjektiv och godtycklig metodik som  
    tycka sig uppleva något ges fakticitet (här figurerar också tankefelet att inte kunna skilja  
    på sig själv och den bedömde, vilket leder till relevansfel vad gäller uppgifter. Exempelvis 
    att ”känna oro” för ett barn är ingen som helst sakomständighet kring barnet utan en  
    omständighet hos bedömaren själv. )  
 
- undanhållanden av kontakter, samtal etc. (tankefelet är att detta inte behöver redovisas,  
   brott mot principen om öppen redovisning) 
 
- urvalsprinciper redovisas ej (tankefelet är att de är oviktiga eller att det är acceptabelt att  
   göra inval och bortval godtyckligt och kanske manipulativt) 
 
- vaghetsfel i påståenden, t.ex. vaga påståenden  om behov, förprogrammering etc.  
   Vaga påståenden kan ingå i en språklig retorik med övertalande syften, men saknar sakligt 
   värde, då det inte är tydligt vad som menas. Vaghet ger däremot upplysning om kvaliteten 
   på tänkandet som framförs. Se punkten om språkmissbruk ovan.  
 
Sammanfattningsvis kan i detta fall partiskhet, stark strävan att gynna fadern (barnen bryr sig 
utredarna föga om) i konflikten ses som ett övergripande tankefel, och övriga listade tankefel 
kan ses som hjälptankefel till att driva partiskheten. I denna granskade utredning blir dock  
partiskheten så grov och genomskinlig att den närmast motverkar utredarnas strävan. Att 
utredarna genomför ett partiskt utredningsarbete där de i stort ignorerar barnen är ett 
psykologiskt fenomen som kräver en egen utredning av de psykologiska grunderna, vilka 
förvisso fanns – det blir inte så här enbart genom utredningsmetodisk inkompetens.  
 
Ur källkritisk synpunkt kan uppsättningen av tankefel anses utgöra ett omfattande källkritiskt 
kluster, som motiverar förkastande av utredningen i dess helhet. Vad gäller just partiskhet 
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är detta en variant av det inom historieforskningen klassiska tendenskriteriet (se t.ex.  
Renvall, 1965; Torstendahl, 1978).  
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