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Sammanfattning. Det tredje granskande sakkunnigyttrande som jag skrev i 
”Påverkansfallet”med föräldrar och tre barn presenteras. Granskningen av 
materialet avslöjar en extrem utredningsmetodisk inkompetens och 
maktmissbruk hos två barnhem, en barnpsykolog, och från socialnämnden, 
som uppvisar ett dokument med formorienterat och extremt kontroll- och 
disciplineringstänkande gentemot föräldrarna. En omfattande psykisk 
misshandel av barnen genom Götene kommuns agerande påvisas.  
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Bakgrund 
Johan Karlsson, Götene kommun, Sverige, har 2002-07-31 gett mig i uppdrag 
att på kritisk-vetenskapliggrund granska utredningsmetodik och tillförlitlighet 
i ytterligare utredningsmaterial rörande dennes barn utöver det som granskats i 
två tidigare yttranden från mig. Syftet med granskningen är inte att utreda eller 
göra några bedömningar av faktiska förhållanden utan att bedöma den 
använda utredningsmetodiken och uppgifternas tillförlitlighet.   
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till de i målet berörda, dock 
att jag tidigare avgivit två sakkunnigyttranden i fallet. Detta sakkunnigyttrande 
förutsätts här åtfölja dessa tidigare  yttranden.  
 
Sakkunnigyttrandet är avsett för användning i domstol eller annat 
sammanhang som uppdragsgivaren eller dennes juridiska ombud finner 
lämpligt.  
 
Den sakkunniges metodik är den samma som i tidigare yttranden och  
de dokument som jag haft tillgång till är följande:  
 
- kopia av email från barnet Karin 2001-08-22 
- dygnet-runt-observationer från Västrumsgården 2001-08-21 till  
   2002-01-29 för barnet Karin 
- journalanteckningar från Ekbackens barnenhet för barnet Nils 
   2001-12-01 till 2001-12-14 samt 2002-05-26 till 2002-05-28 
- journalanteckningar från Ekbackens barnenhet för barnet Maria 
   2001-12-14 till 2001-12-27 
- yttranden från Växjö Psykologbyrå 2002-09-18 rörande barnen Nils 
respektive Maria 
 
Den sakkunnige har även av uppdragsgivaren begärt att få kopia av den 
tidigare versionen 2001-12-12 av det på socialtjänstens begäran skärpta 
tidigare psykologyttrandet och kopior på handlingarna till socialtjänstens 
sammanträde om fallet den 2 okt 2002.  
 
I det följande redovisas ett antal anmärkningar rörande utredningsmetodik och 
tillförlitlighet som föranleds av en granskning av dokumentens text.  
Förekommande understrykningar är gjorda av den sakkunnige.  
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Anmärkningar 
 
Dygnet-runt-observationer av Karin på Västrumsgården 
Syfte/frågeställningar, observations- respektive dokumentationsmetodik och 
personkällor är inte här öppet redovisade. Vilka frågeställningar som styrt 
observerandet framgår inte. Det framgår inte enligt vilka principer urval 
respektive bortval av material skett och det verkar ha skett godtyckligt och 
subjektivt. Det saknas till exempel helt anteckningar för ett avsevärt antal 
dagar, varför? Varför har vissa dagar valts ut till dygnet-runt-observationer 
och andra dagar inte valts ut? Redovisade motiveringar saknas. Har 
anteckningar förts slarvigt och ojämnt? Det saknas noteringar om att barnet 
skulle ha gjort positiva uttalanden om sina föräldrar och hemmet. Har sådana 
inte förekommit eller har det varit en underförstådd princip att inte notera 
sådana? Det framgår inte vem/vilka personal som gjort observationer 
respektive anteckningar. Personal omtalas i texten inte med namn utan som 
"personal", dvs. kan inte identifieras. Det framgår inte heller vem som skrivit 
respektive anteckning. Det framgår att personal samtalat med och ställt frågor 
till barnet, men inte enligt vilka principer. Det är uppenbart att många 
yttranden och frågor från personal är utelämnade ur materialet. Använda 
förutsättningar, ledtrådar och argument som kan ha inverkat på barnets 
uttalanden och beteenden saknas således i anteckningarna. Hur frågan om 
säkerställande av referaten lösts framgår inte. Är detta något som antecknats 
ur minnet långt senare, efter timmar eller dagar? På vad sätt är anteckningarna 
säkerställda relativt källor eller inträffade händelser?  
 
Självfallet är bristerna i redovisning av metodiken sådana att anteckningarna 
inte kan godtas ur utredningsmetodisk synpunkt och inte heller ur 
tillförlitlighetssynpunkt. De skall källkritiskt förkastas. Det kan ändå ha 
intresse att se närmare på vissa utredningsmetodiska problem i materialet.  
 
Det framgår att Karin haft tät kontakt, mest per telefon, med sin faster Britt, 
som var starkt negativt inställd till fadern. Samtidigt har telefon- och 
besökskontakt gentemot Karins egna föräldrar helt spärrats. Det saknas  
angivna utredningsmetodiska motiveringar för detta anmärkningsvärda 
förfarande, där det förekommit stora möjligheter för fastern att påverka Karin.  
 
Det är uppenbart att anteckningarna innehåller många detaljer kring Karin, 
men det förekommer föga av material kring vad som avhandlats i 
telefonsamtalen mellan Karin och den till fadern negativt inställda faster Britt. 
Däremot finns återgivet material från andra samtal, t ex ett samtal med farfar 
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2001-12-06. På ett ställe har personal dock som det verkar missat att censurera 
bort vad fastern sagt. 
I anteckningen för 2001-10-29 står bland annat följande som fastern skall ha 
sagt direkt till personal: 
 
"Fastern är orolig för att Karin ska ha blivit använd på kort, porrbilder eller 
porrfilm. Fastern pratar på om hur dum och sjuk pappan är och att Karins 
mamma är utvecklingsstörd. Hon ligger jämt på soffan och gnäller." 
 
Det verkar vara detta slag av attityd som Karin utsatts för i de högfrekventa  
kontakterna med fastern under den pågående utredningsprocessen samtidigt 
som kontakterna med föräldrarna spärrats.  
 
Ett annat för personalens attityd avslöjande förhållande är att det på ett flertal 
ställen står att de gått in och fått Karin att avbryta telefonsamtal. Detta har 
dock inte noterats för mer än ett av de många noterade samtalen med faster 
Britt och då finns antecknat att Karin höll på och klagade ("hon hittar hela 
tiden på något nytt att klaga på"), vilket knappast lär ha varit populärt bland 
personalen.  
 
Det finns även en del andra specifika förhållanden i materialet som förtjänar 
att påtalas ur tillförlitlighetssynpunkt. 
 
Det framgår att Karin ringer sin faster på kvällen den 21 aug.  
För den 22 aug, dvs. dagen efter samtalet, finns beskrivet hur Karin visar 
personal ett handskrivet häfte med några påstådda händelser kring henne och 
fadern samtidigt som Karin paradoxalt nog "berättade hela tiden om det som 
stod". Det finns naturligtvis anledning till frågetecken kring huruvida fastern 
bidragit till att en sådan situation uppstod.  
 
Tidssambandet med fasterns telefonsamtal är tydligt även på ett annat ställe. 
Den 30 sept talade faster Britt med Karin på telefon cirka en timme. Dagen 
efter, den 1 okt, finns följande noterat: "Karin kom till personal med papper 
att läsa. Hon säger att det känns enklare att skriva ner hur hon känner än att 
prata om det. I brevet tar hon upp sin oro inför att inte bli placerad hos sin 
faster."  
 
Den 29 aug ringer Karin sin faster vid 21.30-tiden och pratar en kort stund. 
Därefter noteras att "Vid 23.00-tiden kommer Karin ner till personalen och 
klagar över smärtor i bröstet. Hon ser orolig ut och är ganska uppjagad, 
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säger att hon får ont ibland och att hennes pappa hindrat henne från att ta 
astma medicin." Fadern har i kanten antecknat följande: "Karin har aldrig haft 
astmamedicin eller besvär med astma." Frågan är här vad samtalet med 
fastern någon timma före innehöll. Fanns där suggestioner som bidrog till att 
oron uppkom? Den 7 sept finns noterat att Karin besökt läkare med anledning 
av andningssvårigheter samma dag (telefonsamtal med faster Britt dagen före) 
och att läkaren konstaterat att det inte rörde sig om något astmaanfall utan att 
"det troligen var hennes oro som låg till grund för andningsbesvären".  
 
För den 30 augusti finns antecknat att Karin ringt fastern. Bland annat följande 
finns noterat:  
 
"Britt uppmuntrar Karin att ringa till farfar som heter August. Vid 
kvällsmaten har Karin ont i magen och vill inte ha någon mat. Hon säger att 
hon fryser och känner sig konstig. Personal undrar om det hänt något 
speciellt. Karin vet inte om hon ska ringa till August ikväll eller om hon ska 
vänta tills i morgon."  
 
Även här framgår hur Karin reagerat efter ett telefonsamtal med faster Britt. 
Det är möjligt att en del av de beteenden i övrigt som noterats för 
Karin kan ha samband med faster Britt. Anteckningarna verkar inte ha förts 
med någon större systematik och noggrannhet.  
 
Kontakterna med faster Britt har varit högfrekventa. Det verkar som om alla 
telefonkontakter inte har antecknats, men det som finns antecknat är följande 
datum för datum. Observera de täta kontakterna under perioden före 
polisförhöret med Karin den 23 okt.  
 
Antecknade kontakter med faster Britt 
21 aug telefonsamtal med Britt 
22 aug tel 
24 aug tel ca en halv timma på förmiddagen 
24 aug tel "pratar länge" 
25 aug tel 
25 aug tel på kvällen 
29 aug tel på kvällen "kort stund" 
2 sept tel 
4 sept tel faster Britt och kusiner ca en halv timma 
6 sept tel  
19 sept tel "kort stund" 
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30 sept tel ca en timme 
13 okt tel ca en halv timma ("Fastern berättar att Karin ringt stup i ett"). 
16 okt tel två gånger, varav den ena anges till ca 30 min 
20 okt Karin besöker sin faster med personal ("Karin blir glad när  
      personalen erbjuder dem att gå ensamma någon timma" - detta sker  
      alltså tre dagar före polisförhöret) 
22 okt tel tre gånger (dvs. dagen före polisförhöret och det är fastern som  
     ringer två gånger först och Karin en gång något före kl 22.00) 
27 okt tel två gånger 
28 okt tel två gånger 
29 okt tel 
3 nov  Karin besöker faster tillsammans med personal 
16 nov tel 
28 nov tel (troligen)  
22-26 dec Karin åker på ledighet till faster Britt 
29 dec - 2 jan Karin åker på ledighet till faster Britt 
 
Antagligen har det förevarit fler telefonkontakter än de som noterats och det 
saknas för övrigt noteringar för en del dagar i anteckningarna. Under de 
tio dagarna före polisförhöret förekom minst fem telefonsamtal (varav två 
dagen före) och ett dagsbesök (tre dagar före) hos fastern. Var detta en 
tillfällighet eller inte? Oavsett om detta ingick i en påverkansstrategi så 
förelåg en uppenbar påverkanssituation med tanke på fasterns attityder till 
fadern. En intressant fråga som inte besvaras i noteringarna är när datum för 
polisförhöret blev känt för personal, faster och barn. Varför finns ingen 
notering kring detta? Det har tydligen ansetts viktigare att anteckna t ex 
innehåll i lunch ("porterstek och potatis") än en del utredningsmetodiskt 
viktiga fakta.  
 
Socialtjänstens påverkansstrategi i anslutning till polisförhöret blir åtminstone 
delvis synlig genom att det noterats att "en från soc" tillsammans med en 
polisman besökt barnet kvällen före polisförhöret. Jag har aldrig någonsin 
tidigare stött på detta olämpliga förfarande. Detta följdes sedan upp, likaledes 
olämpligt, under själva förhöret genom att socialsekreterare och icke 
namngiven personal satt i ett avgränsat rum under förhöret och tittade på en 
monitor. En rimlig tolkning är att socialtjänsten sökte kontrollera och påverka 
kvällen före och ända in i förhörssituationen.  
 
Ett psykologiskt förhållande hos flickan som blir mycket tydligt i 
anteckningarna är att hon vid ett flertal tillfällen säger eller hotar att hon skall 
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ta tillbaka anmälan mot fadern om hon inte får som hon vill. Detta tema 
förekommer kopplat till det likaledes upprepade temat att hon vill flytta till 
faster Britt. 
 
Exempelvis följande:  
 
28 sept  "hur hon gärna vill bo där" (dvs. hos fastern)  
20 sept "jag måste ta tillbaks allt igen" 
1 okt "hon kan tänka sig ta tillbaks allt", "hon är orolig att hon inte ska få  
      komma till sin faster" 
11 okt  "hur bra hon skulle få det hos sin faster", "hotar...ta tillbaka allt" 
12 okt "säger att hon tänker ta tillbaka anmälan mot sin pappa" 
13 okt "hon får det bäst hos sin faster" 
15 dec "hotar ta tillbaka allt och flytta hem igen" 
 
Att dessa båda teman upprepat förekommer leder till hypotesen att Karin 
använder anmälan (uppgifterna om fadern) som en spelbricka för att få 
komma till faster Britt. Utredningsmetodiskt verkar inte alls ha 
uppmärksammats vare sig av personal eller polis att anklagelserna kan  
ingå i ett försök att manipulera situationen. En sådan hypotes kan knappast 
förbises mer än av övertygade personer. Det kan vara så att personalen, på 
grund av en mental fixering kring hur det förhöll sig, missat att anteckna 
material som skulle givit stöd åt alternativa hypoteser 
 
Det finns även i materialet indikationer på att flickan befinner sig i kris och i 
förändrade medvetandetillstånd. Detta innebär att hon blir mer beroende 
psykologiskt sett och lättare kan bli påverkad av personal. 
 
22 sept  "ser Karin vanka av och an på vägen", "börjar skrika",  
     "hyperventilerar och börjar irra runt" 
27 sept "Sen spärrade plötsligt Karin upp ögonen och sprang fram till  
      fönstret. Hon säger att hon vill titta så att inte hennes pappa står där och  
      spionerar på henne."  
16 dec  "Hon har slagit sänder tavlor, lampor, rivit sönder tidningar i  
      remsor, klipp sönder sängkläder och kläder. När personal frågar hur det  
      är och tar ifrån Karin pinnen svarar Karin med att säga ´var är min  
      mamma och pappa´. Hon upprepar det flera gånger och har ett  
      frånvarande ansiktsuttryck." 
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Det framgår indirekt att personalen har en övertygelse att flickan utsatts för 
övergrepp. Detta visar att man inte förstått en grundläggande princip i 
utredningsarbete, nämligen att arbeta med flera möjligheter (alternativa 
hypoteser). En övertygelse innebär även att påverkan på olika sätt sker till 
övertygelsens fördel, t ex genom förväntningar, ledtrådar, urval av 
information, undanhållande av motsägande information etc. Att det skulle 
kunna förhålla sig på något annat sätt än att fadern begått övergrepp antyds 
ingenstans i anteckningarna och kritisk prövning verkar vara ett okänt begrepp 
på utredningshemmet.  
 
20 sept  "Personal försöker stötta henne och säger att hon är modig som tagit  
             det här steget."  
10 okt  "Personal förklarar....att det hon gjort är mycket bra gjort". 
 
Att agera som citaten anger innebär inte att utreda, utan innebär påverkan och 
ställningstagande i fråga som är under utredning. Båda de citerade 
situationerna inträffar, märk väl, före polisförhöret den 23 okt.  
 
I noteringen för den 20 okt (tre dagar före polisförhöret) då Karin besöker 
fastern finns följande påstående. "Karin säger flera gånger att hon vill åka dit 
under höstlovet och att hon helst av allt vill bo där." I noteringen för den 26 
okt (två dagar efter polisförhöret) finns följande påstående: "Hon berättar att 
hon skall till sin faster under höstlovet för det har hon blivet lovad av Agneta 
och soc." En mycket intressant fråga är om detta antyddes eller utlovades före 
polisförhöret och kanske med ledtrådar kring vad som borde sägas. Vad sade 
soc till exempel kvällen före förhöret? Misstanke föreligger om att inte bara 
tidsplaceringen av besöket hos fastern utan även frågan om var hon skulle vara 
på höstlovet fanns med i strategierna kring polisförhöret. Huruvida Karin 
faktiskt var hos fastern under höstlovet har jag inte kunnat utläsa i 
anteckningarna (indikerar hur ojämnt de förts), men enligt uppgift (efter min 
förfrågan) från fadern 2002-10-07 var Karin hos faster Britt under höstlovet år 
2001.  
 
Några iakttagelser kring uppkomst av utsagor rörande övergrepp kan även 
noteras i materialet.  
 
I noteringen för den 30 sept påstås Karin ha sagt följande: 
 
"Karin säger att det pappa gjort med henne skulle vara så tills en faster 
undrade hur det var hemma." 
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Denna notering antyder att den till fadern negativt inställda fastern kan ha 
spelat en roll som påverkare när anklagelserna mot fadern allra först 
uppkommer, en idé om att förhållandena i hemmet skulle kunna formuleras 
som en spelbricka. Härvid inses även möjligheten att falska anklagelser kan ha 
uppkommit genom fasterns påverkan.  
 
I början av vistelsen har Karin frekventa telefonkontakter med faster Britt. 
Efter åtminstone något tiotal telefonkontakter så finns 9 sept följande notering: 
 
"Karin berättar att hon börjat komma ihåg saker, att pappan har förgripit sig 
på henne när hon var liten. Hon kan dock inte komma ihåg när detta skulle ha 
skett." 
 
Vagheten i uppgiften antyder att det kan vara frågan om vaga suggestioner 
från omgivningen (soc, personal, faster, andra barn) vid uppkomsten.  
 
För den 22 sept noteras att Karin talar med kusin Roger (fasterns son) på 
telefon och att Karin påträffas vanka av och an på vägen, hyperventilera, 
börjar irra runt mm. Hon är uppenbart i något oklart psykiskt tillstånd.  
För den 23 sept noteras att Karin bett kusin Roger ringa och tala om för 
personal att "Karin tror att hennes pappa våldtagit henne när hon var i tre års 
åldern". Även denna dag sticker Karin ut och går nerför vägen i bara 
nattlinnet. När personalen pratar med henne när hon lagt sig så framkommer 
att "Hon säger att hon nu minns att hennes pappa våldtagit henne i tre fyra 
års åldern. Hon säger att det är otäckt att någon kan vara så ond som hennes 
pappa."  
 
Här antyder materialet att uppgiften om det tidiga övergreppet som dök upp 
vagt första gången den 9 sept nu har preciserats något i samtal med kusin 
Roger. Detta innebär att Roger kan ha bidragit till preciseringen, uppgiften 
verkar ha uppkommit interaktivt.  
 
Att minnen kan växa på detta sätt är ett känt fenomen, speciellt om det 
föreligger förväntningar om att det skall komma minnen. Detta hände till 
exempel vid Loftus m fl experiment med inplantering av falska minnen.  
Att Karin tycker att fadern är ond torde väl svara mot ett synsätt som 
förekommer i omgivningen och förväntanseffekter kan föreligga. Det kan här 
finnas skäl att även påminna om forskningen om "imagination inflation", dvs. 
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att vuxna människor som upprepat tänker sig att händelser inträffat i en del 
fall börjar tro att de faktiskt inträffat.  
 
I noteringen den 10 okt hävdar Karin att syskonen "aldrig blivit slagna av 
pappan", vilket överensstämmer med vad hon senare uppger i båda 
polisförhören. Om de blivit slagna i hennes åsyn så är det svårt att förstå 
varför hon skulle tiga med det, när hon samtidigt själv anklagar pappan för att 
ha slagit henne.  
 
Journaler från Ekbackens barnenhet 
I dessa journaler framgår ett mycket anmärkningsvärt faktum rörande tidigare 
psykologyttranden i januari 2002. I såväl Nils´ som Marias journaler finns 
följande notering daterad den 14 december 2001.  
 
"Erhållit utredningen från psykologbyrån. Faxar den till Götene social 
förvaltning. Socialförvaltningen anser att den inte håller för ett 
omhändertagande. De kontaktar psykologen för diskussion. Önskar att 
undertecknad söker psykologen under dagen och morgondagen. Kan hon göra 
tillägg om hon läser Ekbackens observationer."  
 
Att en sakkunnig rättar till något/några sakfel i sitt yttrande efter påpekande 
bör anses i sin ordning, men att som i detta fall på något sätt skärpa med 
tillägg, skärpta formuleringar etc. en utredning med anledning av "att den inte 
håller för ett omhändertagande" framstår som bristande integritet och 
förkastligt. Mina granskningar har även påvisat att Ekbackens s.k. 
observationer ligger utanför saklighetens domän. Som framgår av annat 
yttrande från mig så följer psykologen lydigt socialförvaltningen (som betalar 
psykologen) och använder sig av dessa.   
 
Av journal för Maria framgår för den 27 dec följande: 
 
"Inkommer från Götene kommun återsändandet av psykologutlåtande. De är 
nöjda med svaren från psykologen."  
 
Vad jag förstår innebär detta att ett skärpt psykologutlåtande kommit in till 
eller utlovats till Götene kommun, som därmed förmått psykologen att, utan 
att ytterligare utredning företagits, ändra sitt utlåtande. Det gamla utlåtandet 
verkar ha återsänts till Ekbackens barnenhet. Det borde finnas kvar där. Borde 
även vara diariefört hos Götene kommun.   
 



 11

Förfarandet bekräftar kontrolltendenserna i övrigt (t ex att sitta med vid 
monitor vid polisförhör, att besöka Karin kvällen före polisförhör) hos Götene 
socialförvaltning. Att psykologen utsatts för påtryckningar från 
socialförvaltningen att skärpa utlåtandena redovisas inte i utlåtandena.  
 
Växjö Psykologbyrås yttranden rörande Nils och Maria 2002-09-18 
Det finns här anledning att hänvisa till mitt tidigare yttrande om tidigare 
utlåtanden från Växjö Psykologbyrå och den brist på sakligt godtagbar 
metodik som använts i samband med dessa. Psykologen hänvisar i sina 
utlåtanden till de möten som skedde med barnen i samband med tillkomsten 
av de tidigare psykologutlåtandena. De båda psykologyttrandena är även i 
detta fall likartat uppbyggda, varför jag kommenterar dem tillsammans.  
 
Frågeställningar 
Frågeställningarna har formulerats av socialtjänsten och är sex stycken. Det 
förtjänar att påpekas att det saknas frågeställningar om hur barnen har 
påverkats av isoleringen från föräldrarna, av institutionsmiljön och av 
personalen på Ekbacken, av psykologbesöken och om huruvida barnen vill 
flytta hem till föräldrarna. Även frågeställningen hur barnen själva vill ha 
umgänget med föräldrarna utformat saknas. Med de intentioner kring 
barnperspektiv som blivit tydliga i de senaste årens lagstiftning bör det anses 
som närmast självklart att barnens syn på isoleringen, på institutionsmiljön, på 
psykologbesöken, på umgänget, på framtiden m.m. klargörs. Inte en enda av 
frågeställningarna är tydlig vad gäller att barnperspektivet skall tas fram och 
redovisas. Inte heller föräldrarnas och barnens resurser har ansetts som viktiga 
frågeställningar. Den sista frågan om det behövs någon psykologisk 
behandling kräver att barnens resurser dessförinnan klargörs.  
 
Utredningsmetodiken 
Det saknas ett metodavsnitt i utredningen med redovisning av den använda 
metodiken i sina principer. Det framgår inte till exempel vilka frågor och 
påståenden som ställts till barnen och inte vilka svar som givits. Det är möjligt 
att få fram snart sagt vilka svar som helst från ett barn om förutsättande, 
ledande, pressande, argumenterande, upprepande etc. frågeteknik används. 
Det är därför viktigt att frågetekniken redovisas. Det är även viktigt att 
redovisa frågestrategin, dvs. vilket urval av frågor som ställts, på vilka 
områden de inriktats. Ställs t ex inga frågor om föräldrarnas positiva sidor till 
barnen, så minskar möjligheten att något sådant skulle framkomma. Detta 
verkar vara ett av de områden som undvikits av psykologen. Även hur 
personalen uppträdde mot barnen på Ekbacken har undvikits av psykologen. 



 12

 
Det är emellanåt oklart vad barnen kan ha sagt och vad som är subjektiva 
tolkningar från psykologens sida. Det är så att psykologens egna iakttagelser 
är synnerligen begränsade och väsentligen begränsade till en icke naturlig 
situation. Psykologen hänvisar till uppgifter från Ekbacken baserade på 
subjektiv och osaklig metodik utanför saklighetens domän. Psykologen har, 
såvitt kan förstås, inte någonsin träffat barnens föräldrar och inte någonsin 
gjort något hembesök. Dessutom har psykologen aldrig haft möjlighet att 
observera barn och föräldrar tillsammans. Vidare har psykologen aldrig 
kunnat iaktta vad som hände vid föräldrarnas besök på Ekbacken. Att enbart 
utgå från någon personals version och inte samtidigt efterhöra föräldrarnas 
version innebär osakligt och partiskt utredande.  
 
Det är även oklart om psykologen någonsin observerat barnen på Ekbacken.  
Trots dessa stora begränsningar i metodiken formulerar psykologen mycket 
långtgående slutsatser/bedömningar. Psykologen redovisar inte den sakliga 
grunden för mängder av påståenden. Det är även uppenbart att psykologen har 
uppfattningen att barnen varit utsatta i hemmet och utifrån denna uppfattning 
bedriver utredningsarbetet partiskt, dvs. utredningsarbetet inbegriper 
påverkan. Alternativa hypoteser ignoreras. Psykologen verkar även omedveten 
om att mötena med barnen utgör påverkans- och beroendesituationer för 
dessa, dvs. att det föreligger avsevärd risk för att barnen säger det psykologen 
vill höra och speciellt om psykologens förväntningar är tydliga. Det är en i 
internationell facklitteratur om barnsamtal ofta påtalad felkälla att barn har en 
tendens att säga det som de tror att den vuxne vill höra.  
 
Sammanfattningsvis ligger utredningsmetodiken i yttrandet utanför 
saklighetens domän och ur källkritisk synpunkt skall hela yttrandet avvisas. 
 
Detaljkommentarer 
Jag skall dock ytterligare kommentera några detaljer i yttrandena. 
 
1. Uppfattning om den psykiska hälsan 
Det konstateras att Nils säger att han inte mår bra, att han är ledsen och sover 
dåligt. Men det saknas i yttrandet minsta fundering om vad detta kan bero på, t 
ex långvarig isolering från föräldrarna, institutionsmiljön eller andra faktorer. 
Det saknas funderingar om att Nils´ påstått otrevliga uppträdande skulle kunna 
vara en reaktion på hur han behandlats av socialtjänsten och på institutionen, 
en miljöeffekt.  
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För Maria talas om att "Det finns också några oroande tecken som gör att 
misstankar om sexuellt utnyttjande inom familjen kvarstår." Psykologens egen 
oro är ointressant och utgör ingen sakomständighet kring barnet. Några 
konkreta tecken redovisas ej av psykologen om nu inte psykologen på fullt 
allvar menar att den beskrivna dockleken där två nya dockor som kan vara 
bror och syster läggs nära tillsammans vända mot varandra skulle tyda på 
något mer än att gå psykologen till mötes och leka. Hur barnet än skulle 
hanterat dockorna kunde psykologen för övrigt säkerligen fått ut någon 
sekvens som kunde hävdas betyda något. Detta är frågan om pseudometodik.    
 
Jag tillåter mig här att citera vad professorn i barnpsykiatri Christopher 
Gillberg skriver i standardverket "Barn- och ungdomspsykiatri".  
"Det finns också anledning understryka att forskning om samband mellan de 
tolkningar som en erfaren observatör kan göra av barns lek och vad barnet 
faktiskt känner och tänker inombords i stort sett saknas (Hill, 1985)." 
Det kan tilläggas att det finns forskning av bland annat Oskamp som belägger 
att psykologer skaffar sig trosföreställningar som inte stämmer med vad 
forskningen visar, t ex rörande tolkning av projektiva test. Projektiva metoder 
saknar vetenskaplig acceptans.   
 
I detta fall är det lätt att göra den enkla reflektionen att psykologen satt 
bredvid barnet och signalerade sin förväntan om att barnet varit sexuellt utsatt 
samt den enkla reflektionen att det inte verkar ha funnits mer än en dockfamilj 
med en pojk- och en flick-docka att tillgripa för barnet, dvs. situationens 
struktur kan lätt inbjuda till något beteende som sedan kan övertolkas. I detta 
fall har såvitt kan förstås hela situationen dessutom presenterats som en 
leksituation för barnet. Att psykologen förväxlar lek med vad som kan ha hänt 
är ett symtom i sig hos psykologen. Barnet har inte såvitt framgår på något sätt 
hävdat att dockleken skulle ha någon motsvarighet i verkliga händelser. 
Dessutom är det okänt hur många flickor i samma ålder som presenterade med 
samma lekmaterial skulle kunna lägga dockorna på samma sätt, dvs. 
basfrekvensen/vanligheten för beteendet skulle mycket väl kunna vara hög. 
Det är för övrigt väl känt från internationella fackartiklar rörande experiment 
med anatomiska dockor att barn som inte varit sexuellt utsatta ofta lägger 
dockor i sexuella positioner.  
Metodiken med anatomiska dockor, som är den mest utforskade projektiva 
metoden, anses för övrigt sakna vetenskaplig acceptans och är förbjuden av 
vissa domstolar i USA.  
 



 14

Psykologen menar att dockleken  och ytterligare några svårtolkade tecken 
exemplifierar "tecken på att Maria ej mår bra och att det är fortsatt risk för 
hennes psykiska hälsa och utveckling". Detta påstående är inte möjligt på 
grundval av det psykologen redovisar, vilket framstår som minst sagt 
konstruerat i brist på sakargument. Att ett barn leker och är "uppe i varv" och 
vill gunga torde vara ett synnerligen vanligt fenomen. En mängd textutrymme 
fylls med trivialt material kring Maria. Var finns de allvarliga tecknen?  
 
Psykologen tar även upp att båda barnen rymt den 23/8. Det verkar inte som 
psykologen känner till eller vill kännas vid att barnen rymt även vid andra 
tillfällen och att det finns fler tänkbara förklaringar än föräldrapåverkan att 
pröva mot tillgängliga uppgifter. Exempelvis kan det vara längtan efter 
föräldrarna eller missförhållanden i institutionsmiljön eller att de 
tvångsmässigt utsätts för psykologsessioner som föranlett rymningar. 
Upprepade rymningar är allvarliga tecken, men frågan är på vad. De kan ur 
utredningsmetodisk synvinkel inte tolkas godtyckligt med åsidosättande av  
sakligt tolkningarbete. Det är ett allvarligt tecken på osaklighet att psykologen 
inte söker genomföra ett seriöst tolkningarbete i rymningsfrågan, där tänkbara 
förklaringar/hypoteser listas upp och prövas mot tillgängliga uppgifter.  
 
 
Föräldrakontakten 
Det ter sig för mig anmärkningsvärt att psykologen inte för Nils klargör att 
föräldrarna under lång tid inte varit tillåtna att ta kontakt med barnen utan 
enligt sin beskrivning av samtalet  den 3/7  hävdar att det är tillåtet för 
föräldrarna att besöka barnen, vilket det möjligen skulle kunna ha blivit. 
Frågan är väl även vilka budskap som givits till föräldrarna kring 
kontaktmöjligheter. När fadern först kontaktade mig i juli 2002 efter nämnda 
datum, så hade han inte klart för sig att han nu fick lov att besöka barnen och 
vid kontrollförfrågan nu till fadern hävdar denne att något besked om tillåtelse 
att besöka barnen aldrig givits då frågan på olika sätt hela tiden förhalades av 
socialtjänsten. Det psykologen här hävdar inför Nils torde således inte vara 
med sanningen överensstämmande. Dessutom kan anmärkas att psykologen 
hävdar detta och annat utan att någonsin ha talat med föräldrarna om hur de 
uppfattat situationen. Systematisk replikering från föräldrarna saknas.  
 
Enligt psykologens yttrande skulle det enligt personal på Ekbacken efter 
psykologens felaktiga information om tillåtelsen ha inträffat att Nils fick "ett 
utbrott i telefon gentemot föräldrarna". Det blir här tydligt hur psykologen 
genom att presentera felaktiga uppgifter hetsat Nils mot sina föräldrar. Detta 
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är en av många indikationer i yttrandena på hur psykologen skadar barnens 
relationer till sina föräldrar.  
 
Psykologen skriver även att hon till Nils den 3/7 sagt att "polisen utreder" 
övergrepp mot hans storasyster. Åklagaren har enligt handlingarna avskrivit 
fallet redan i april, varför psykologen även i denna fråga, ljuger och 
desinformerar Nils. Även här syns hur psykologen skadar Nils´ relation till 
sina föräldrar genom att felaktigt hävda att polisen utreder, när det i stället 
borde klargjorts hur åklagaren bedömt saken.  
 
Att det klart framgår att psykologen presenterat två felaktiga uppgifter för Nils 
gör att det finns anledning till skepsis kring vad som i övrigt hävdas av 
psykologen i yttrandena och kring vad som kan ha sagts av felaktigheter från 
psykologens sida till barnen och som inte skrivits in i yttrandena.   
 
Psykologen diskuterar även anledningen till att ett psykologbesök med Nils 
fått ställas in. Därvid finns följande påstående:  
"Personalen på Ekbacken uppfattar att anledningen är att Nils inte får besöka 
psykolog för pappa då de hört Nils i telefonsamtal med pappan säga att han 
kämpat emot så mycket han kunde för att slippa komma till psykologen." 
Personalen har alltså inte hört pappan säga något utan någon eller några icke 
namngivna källor tolkar godtyckligt utifrån vad Nils säger, dvs. uttalandet är i 
saklig nivå med skvaller och rykten. Det Nils säger kan vara hans egen 
uppfattning oavsett vad pappan har för uppfattning. Efter att ha tagit del av 
psykologens märkliga yttranden gör jag bedömningen att det är ett 
friskhetstecken hos ett barn att inte vilja besöka denna psykolog i vart fall. Att 
värja sig mot pseudometodik, negativ påverkan och ljugande måste anses 
friskt.  
 
Psykologen drar även in hörsägen-påståenden från Nils om vad Karin påstås 
ha sagt, ett mycket otillförlitligt material i tredje hand i psykologyttrandet. 
Karins påstådda uttalanden används här för att belasta föräldrarna.  
I samma samtal hävdar även Nils att pappa har gett gården till honom, något 
som enligt faderns uppgift i andra dokument inte är korrekt. Frågan är hur 
mycket psykologen hjälper till att konstruera de påstådda uppgifterna från 
Nils. Påståenden och frågor från psykologen redovisas inte.  
 
Psykologen skriver även svepande och utan att redovisa saklig grund följande: 
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"När de inskränkningar i umgänget och kontakten med föräldrarna som 
bedömdes adekvata under utredningstiden borttogs, har det visat sig, att 
föräldrarna har inte haft förmågan att hålla kontakt med sina barn på ett för 
barnens hälsa och utveckling gynnsamt sätt, då de inte har kunnat samarbeta 
med den personal som har hand om barnens vård."  (min understrykning) 
 
Frågan är varför det just skulle vara föräldrarnas fel om det förevarit 
samarbetssvårigheter. Frågan är även vad som här är en rimlig definition av 
samarbete, är det t ex att hålla barnen isolerade från föräldrarna eller att inte få 
påtala missförhållanden? Psykologen själv verkar inte alls ha samarbetat med 
föräldrarna genom att inte ta kontakt med dem vare sig vid de första 
utlåtandena eller vid de här aktuella. Även bristen på saklighet i 
utredningsmetodiken utgör från psykologens sida en destruktiv hållning ur 
samarbetssynpunkt. Bristen på redovisning av konkret saklig grund gör att 
psykologens påståenden måste källkritiskt avvisas.  
 
Psykologen skriver även följande och likartat i båda yttrandena: 
 
"Den uppfattningen att barn som är omhändertagna enligt LVU mår bäst om 
de får ha en regelbunden kontakt med sina föräldrar förutsätter att de 
biologiska föräldrarna kan förstå barnens behov och kan uppträda på ett sätt 
som gagnar barnen när de träffas. Det har hittills inte gått att förmå 
föräldrarna till ett sådant samarbete, men kanske kan detta ske efterhand om 
föräldrarna kan ta emot behandling."  
 
Psykologens egen uppfattning är i brist på redovisning av konkret saklig grund 
för de vaga uttalandena i sak ointressant. Den centrala frågan här bör vara vad 
barnen vill, vad barnen har för syn på hur kontakten bör vara. Det är inte 
psykologen utan barnen som skall träffa föräldrarna. Frågeställningen  hur 
barnen själva vill ha kontakten har undvikits av socialtjänsten och av 
psykologen. Dessutom ger psykologens formulering intryck av att 
"samarbete" är något som till sin form ensidigt dikteras av ena parten, dvs. 
samma definition som socialtjänsten i Götene kommun använder sig av. 
Psykologen har aldrig satt sig ner och talat igenom detta med föräldrarna och 
inte ens träffat föräldrarna, vilket visar psykologens bristande insikt i vad som 
krävs för samarbete. Den sista bisatsen om "behandling" för föräldrarna har 
psykologen skrivit utan att ens ha träffat föräldrarna och ännu mindre ha 
kliniskt bedömt föräldrarna (kräver flera bedömningssamtal) och dessutom 
utan att vara vuxenkliniskt verksam. Bisatsen förutsätter tydligt att föräldrarna 
skulle ha behov av behandling. Hur kan psykologen anse sig veta detta? 
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Någon som helst psykiatrisk eller klinisk-psykologisk bedömning av 
föräldrarna har inte redovisats i materialet och verkar inte ha utförts. Såvitt 
framgått saknas även psykiatrisk historik för dem – om sådan funnits skulle 
socialtjänsten ha anfört den. Det finns alltså ingen annan kompetent 
bedömning att hänvisa till. Frågan bör nog allvarligt ställas om det inte är 
psykologen som är i trängande behov av behandling av någon tankestörning i 
det här fallet. En psykolog som strör grundlösa bedömningar (tankefelet ”error 
flummicus”) kring sig på detta sätt förlorar givetvis all trovärdighet. 
 
Barnens behov  
Psykologen skriver: 
"Att hjälpa barnens föräldrar så att de bättre förstår barnens behov är mycket 
angeläget".  
Det saknas konkret beskrivning av på vad sätt föräldrarna inte skulle förstå 
barnens behov. Det kan till och med vara så, är förmodligen så,  att föräldrarna 
utifrån många års kännedom förstår barnens behov mycket bättre än personal 
och psykolog, vilkas texter påvisar bristande insikter i barns beteenden och 
behov. Det förtjänar att åter påpekas att psykologen skriver detta utan att 
någonsin själv ha träffat föräldrarna. Det är inte sakligt godtagbart att göra en 
sådan bedömning utan att ha träffat föräldrarna flera gånger och att förfoga 
över ingående information om vad som skett och sker i hemmiljön, som 
psykologen aldrig sett.  
 
Beträffande Maria skriver psykologen följande: 
"Hon signalerar rätt tydligt att hon behöver trygga vuxna att knyta an till och 
hon ger inte spontant uttryck för att hon vill komma hem till sina biologiska 
föräldrar, utan berättar rätt uppgivet hur bråkigt det blir när de kommer." 
Att ett barn behöver trygga vuxna att knyta an till torde vara något som gäller i 
stort sett alla barn. Med tanke på psykologens inställning till föräldrarna så är 
det inte särskilt anmärkningsvärt att barnet inte spontant uttrycker att hon vill 
hem. Det verkar inte heller som om psykologen ens brytt sig om att fråga om 
barnet vill hem till sina föräldrar - en rätt viktig fråga. Att det blir bråkigt när 
föräldrarna kommer behöver inte ha något med föräldrarna att göra utan kan 
ha med personalens förhållningssätt och negativa attityd till föräldrarna att 
göra. Det torde även sammanhänga med den långvariga psykiska misshandel 
av barnen genom långvarig isolering från föräldrarna som socialtjänsten 
bedrivit. Maria uppges inte ha sagt att det är föräldrarna som bråkar. Även den 
påverkan till en negativ bild av föräldrarna som barnen utsatts för kan 
medverka till uppkomsten av "att det blir bråkigt". Från socialtjänstens och 
Ekbackens sida har man så länge som möjligt, verkar det som, fördröjt ett 
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umgänge mellan föräldrar och barn (9 månader) och skapat en onaturlig 
situation. Detta förfarande måste skarpt fördömas utifrån ett barnperspektiv. 
Det är för mig obegripligt hur en kommun kan agera på detta psykiskt 
misshandlande, ovärdiga sätt gentemot barn. 
  
Jag betvivlar att någon barnpsykolog eller barnpsykiater utanför Växjö 
psykologbyrå skulle anse sådant agerande vara i sin ordning. Hur kan 
psykologen stillatigande, under lång tid, acceptera ett sådant förhållande?  
 
Psykologisk behandling 
Psykologen föreslår här för båda barnen fortsatt kontakt med henne själv och 
menar att man bör vara uppmärksam på behovet av psykoterapi i ett längre 
perspektiv. Vad barnen själva anser om saken redovisas inte och verkar inte 
ens ha efterfrågats (vilket bör göras av neutral person). Det redovisas inte 
några sakliga motiveringar för fortsatt terapi och det går inte att hitta några 
sakliga grunder i yttrandet i övrigt. Några missförhållanden i hemmet har inte 
sakligt påvisats. De enda missförhållanden som är sakligt belagda är de som 
socialtjänsten och Ekbackens barnenhet åstadkommit genom isolering från 
föräldrarna och genom att hålla barnen på institution med bristande skolgång 
samt genom att låta barnen upprepat påverkas negativt mot de egna 
föräldrarna av personalen och av psykologen. Frågan om barnens resurser 
berörs inte i samband med frågan om behandling. Positiva förhållanden 
undviks av psykologen. Att utsätta barn för terapi när de inte behöver någon 
kan vara psykiskt skadligt och speciellt när psykologen ger ifrån sig negativa 
förväntningar kring föräldrarna. Det är i vart fall inte lämpligt att den här 
aktuella psykologen tillåts bedriva stödkontakt eller behandling med barnen på 
grund av sin partiskhet och negativitet mot föräldrarna. Psykologen har även 
uppvisat en total oförmåga att ta någon form av kontakt med föräldrarna.  
 
Sammanfattande bedömning av psykologens yttranden 2002-09-18 
Psykologen har tidigare visat sig ha svag integritet gentemot uppdragsgivare 
och har bevisligen skärpt psykologutlåtanden på grund av socialtjänstens 
begäran, vilket är förkastligt. Detta drabbar även trovärdigheten i de här 
aktuella psykologyttrandena. 
 
Som påvisats har ett antal viktiga frågeställningar undvikits, vilket även 
psykologen har ett visst medansvar för. Det saknas en öppen redovisning 
av principer och tillvägagångssätt i utredningsmetodiken, vilken även uppvisar 
stora brister. Docklek har använts på ett osakligt sätt. Hur materialet 
tillkommit, dokumenterats och säkerställts framgår inte. Det kan i brist på 
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öppen redovisning misstänkas att förutsättande, ledande, upprepade, 
argumenterande, multipla och andra olämpliga  frågor använts. Sådant som 
barnen påstås ha sagt kan mycket väl tänkas vara uttalat av eller 
framsuggererat av psykologen. Det finns ingen anledning anta att 
frågetekniken skulle utgöra något undantag från all övrig osaklighet. Osakligt 
material från Ekbackens barnenhet har använts (se andra yttranden av mig). 
De påstått uppgiftslämnande barnen har inte fått bestyrka sammandrag och 
inte fått ge repliker på vad psykologen påstår. Barnens uppfattning har i stor 
utsträckning inte efterfrågats i viktiga frågor. Föräldrarna har inte använts som 
uppgiftslämnare (men däremot Ekbacken med mycket mindre kännedom om 
barnen) och föräldrarna har inte fått replikmöjlighet på de många påståenden 
som berör dem. Hembesök har inte gjorts av psykologen. Psykologen verkar 
inte heller ha iakttagit barnen i institutionsmiljön på Ekbacken. Yttrandena 
innehåller ett flertal vaga uttalanden från psykologen utan redovisad saklig 
grund, närmast att anse som fabuleringar. Yttrandena innehåller även 
fabulerande uttalanden från psykologen som innebär att föräldrarna skulle ha 
behov av behandling respektive behöva utveckla en bättre förståelse av 
barnens behov. Ingen som helst saklig grund för dessa bedömningar redovisas 
och psykologen har aldrig träffat, aldrig sett, aldrig talat med föräldrarna och 
aldrig besökt hemmiljön och aldrig sett barn och föräldrar tillsammans. 
Barnen föreslås få fortsatt behandlingskontakt med psykolog utan att någon 
saklig grund härför redovisas. Mycket allvarligt är att det är tydligt genom 
inriktningen på materialet (t ex inga positiva uppgifter om föräldrarna från 
barnen, inga resursanalyser för föräldrar och barn) och genom enskilda 
indikationer (t ex tidigare påtalad desinformation till barnen) att psykologen 
påverkar barnen till en negativ inställning mot sina egna föräldrar. Psykologen 
ignorerar i sina yttranden att barnen utsatts för psykisk misshandel genom 
långvarig isolering från föräldrarna och negativa förväntningar kring sina egna 
föräldrar. 
 
Psykologyttrandena bör ur källkritisk synpunkt tveklöst förkastas. Här finns 
knappast någon information som kan bedömas som tillförlitlig med tanke på 
de grava brister som här påvisats. Dessutom förekommer gravt omdömeslösa 
uttalanden i yttrandena, där det är uppenbart att psykologen inte har saklig 
grund. Jag bedömer även att barnen bör skyddas mot fortsatt kontakt med den 
här aktuella psykologen, då det föreligger indikationer på att psykologen 
skadar barnen genom att påverka dem till en negativ inställning mot sina egna 
föräldrar och genom att ignorera att efterhöra barnens egna uppfattningar.  
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Det kan nämnas att när psykologen i länsrätten inställt sig, så grillades hon i 
domstolen hårt av föräldrarnas advokat och kunde t ex inte nöjaktigt förklara 
varför det fanns en senare skärpt version av utlåtandena. Det enda konkreta 
som psykologen i förhöret uppgav sig minnas var att det fanns uppgift om  
att en toffel flugit längs golvet i barnens hem, dvs. en trivialitet. Något annat  
kunde psykologen inte komma på. När turen kom att barnens kritiska advokat 
skulle förhöra psykologen så sa hon att hon måste gå och ta bussen hem. Att  
lämna en domstol på detta sätt mitt under förhör är ett synnerligen 
oprofessionellt agerande av en psykolog och hon borde beordrats att stanna 
kvar, men antagligen bedömde domstolen att det inte  heller fortsättningsvis 
skulle framkomma något vettigt och viktigt från psykologen. Själv förhördes 
jag i 4 timmar efter psykologen och var sedan kvar till dess att förhandlingen 
avslutades kl 23.30. I bilaga 1 återger jag ett kort utdrag ur en bok av Pelle 
Svensson där den aktuella psykologens projektiva utredningsmetodik 
tydliggörs.  
 
Material till au-mötet hos socialtjänsten den 2 okt 2002 
Några kommentarer på enstaka punkter är följande:  
 
1. Fadern har bifogat en sida med anmärkningar och av dessa framgår bland 
annat följande avslutande synpunkt: 
"Jag har här bara tagit med en del av alla lögner och förvrängningar, på au-
mötet gavs inte tillstånd att bemöta felaktigheterna i inlagan och demokratin 
var således helt satt ur spel."  
 
Detta belägger det anmärkningsvärda utredningsmetodiska förhållandet att  
replik-rätten satts ur spel i samband med beslut. Den har som påvisats satts ur 
spel även i övrigt utredningsarbete, ett utomordentligt allvarligt förhållande 
som visar att organisationen inte förmår verklighetsrelatera och saknar intresse 
av att säkerställa/förkasta uppgifter. Replikering är en av de grundläggande 
metoderna för att säkerställa eller förkasta uppgifter 
 
2. Det har bifogats kopia på ett brev som föräldrarna 2002-09-10 har skrivit 
till barnen och en socialsekreterares censurbeslut rörande samma brev daterat 
2002-09-16. I socialsekreterarens beslutsmotiveringar antas utan vidare att 
brevet skulle göra vården "svårare" för barnen. Det saknas saklig grund för 
detta och det kan lika gärna vara så att barnen mår bättre av brevet med dess 
hopp om att få komma hem och hälsningar från kompisar. Att föräldrarna inte 
är säkra på om skickade pengar kommer fram är en  realitet som socialtjänsten 
själv bär ansvar för och brev har tidigare kommit bort i kommunikationen med 
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barnen. Det finns inget hinder för att upplysa barnen om verklighetens 
komplikationer.   
 
Varför det skulle bli lättare för barnen att inte alls få brevet än om de får det är 
ett obegripligt resonemang. Det verkar som ett icke sakligt grundat 
underförstått antagande att barnen skulle må bättre av att inte få detta slag av 
brev än av att få dem.  
 
Föräldrarnas linje har hela tiden varit att det inte förekommit några 
missförhållanden i hemmet. Socialtjänsten har inte enligt min granskning 
företett några godtagbara sakliga grunder för att missförhållanden skulle ha 
förelegat i hemmet. Det hävdas med maktspråk föreskrivande att 
"Breven måste formuleras så de ger barnen stöd och förtroende för de vuxna 
som ger dem vård."  
Föräldrarna bör självfallet inte från sina utgångspunkter på socialtjänstens 
begäran konstruera lögnaktiga eller falska brev om hur barnen bör få vård och 
bör ha förtroende för personal. Enligt föräldrarnas bedömningar har personal 
inte betett sig professionellt och utsatt barnen för negativ påverkan  vad gäller 
relationen till föräldrarna. Ett sådant icke äkta beteende från föräldrarna skulle 
skada barn-föräldra-relationen, vilken är mycket viktigare än barn-personal-
relationen. Jag ställer mig även frågande till huruvida socialtjänstens 
ingripande är förenligt med artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter 
("Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i.....sin 
korrespondens...) 
Ingripandet bygger på en ohållbar argumentation. Det är inte på något sätt 
visat att brevet "gör vården svårare för barnen". Detta är enbart ett tyckande 
från socialsekreterarens sida. Brevet kan minst lika gärna underlätta för barnen 
att psykiskt överleva i det de är utsatta för.  
 
3. Socialtjänstens agerande kring polisförhören med barnen rörande 
missförhållanden på Ekbacken framstår som milt uttryckt omdömeslöst. 
Det framgår av skrivelse 2002-08-29 från socialtjänsten att 
 
"Socialtjänstens personal var med i ett angränsande rum och såg förhören 
genom video. Vad gäller pengarna så planerade barnen att åka med personal 
och köpa en radiostyrd bil.... Jag antar att det var med de pengarna inköpet 
skulle göras. Vi åt också lunch med dem på behandlingshemmet och de åt 
rejält..." 
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Tidsrelationerna är oklara i framställningen, var presentinköp antytt eller 
diskuterat med barnen före eller vid polisförhören? Stark misstanke om 
mutförfarande föreligger. Med tanke på socialtjänstens övertygelse, 
medansvar och partiska inställning i frågan om missförhållanden på Ekbacken 
skall inte socialtjänsten finnas i närheten före och under polisförhör med 
barnen och det skall inte aviseras att socialtjänstens personal dyker upp efteråt 
heller. Att koppla presentinköp till polisförhör måste anses utomordentligt 
omdömeslöst. Av utredning 2002-09-23 framgår även rörande socialtjänstens 
personal följande: "åkte vi bil tillsammans till polisstationen". 
 
Vidare hävdas att "Nils har haft ett enskilt samtal med Anna Larsson. Vid det 
samtalet var personal från behandlingshemmet närvarande."  
Inget sägs om syfte och metodik. Vad sades??? Försökte man härvid pressa 
Nils? Ägde samtalet rum före eller efter polisförhöret? Skedde det samma 
dag? (ur belastningssynpunkt mycket olämpligt i så fall) 
Det framgår även av denna utredning att  
"Handläggarna såg förhören i ett angränsande rum. Nils ville vara ensam 
som Maria. Han beskriver sig själv som en person som slagits mycket på 
Ekbacken men att han trivts där. Handläggaren har också ett enskilt samtal 
med Nils på behandlingshemmet och Nils undrar då om vi hittat någon familj 
och att han vill ha en familj där de gillar att fiska."  
 
Av den citerade texten att döma så har socialtjänstens handläggare försökt att  
få vara med barnen inne i förhörsrummet, men dessa har lyckats värja sig mot 
denna påverkan. Att handläggarna olämpligt funnits i närheten före och under 
förhören har inneburit socialt tryck på barnen och förhören har inte skett under 
neutrala betingelser. Att Nils "slagits mycket" på Ekbacken är tvetydigt och 
tvetydiga påståenden bör inte förekomma i utredningstexter.  
 
Det bör noteras att handläggarna, trots att de var närvarande, undviker att 
referera vad Nils sagt i polisförhören om förhållandena på Ekbacken. Det är 
uppenbart att man söker mörklägga vad som varit genom att inte beröra 
misstankarna om missförhållanden på Ekbacken.  
 
 
 
 
4. Det påstås exempelvis att 
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"Till en början upplevdes barnen som strykrädda enligt personal på 
Ekbacken. Hade han gjort något han inte fick var han rädd att han skulle bli 
slagen." 
Exemplet uppvisar den sakligt ohållbara "tycka-tro-känna-uppleva"- 
metodiken, vilken medger obegränsat tyckande och fabrikation av 
pseudoevidens.  
Vem som helst kan välja att "uppleva" vad som helst, en extremt subjektiv 
"metodik", där saklig granskning av sakomständigheter lämnas därhän. 
Hur barnen betedde sig framgår inte. Om det var så att de uppvisade något 
slags beteenden så kan dessa ha uppkommit på grund av miljön eller på grund 
av personalen själva. Det kan även, som hävdats i polisanmälan mot 
barnhemmet, vara så att personalen uppträdde bryskt eller slog barnen själva 
och sedan anför de psykiska effekterna som evidens. Det framgår här klart att 
det är något som uppkommer i samspel med personalen som åsyftas och en 
förstahandstolkning i denna riktning bör övervägas. Huruvida Nils sagt att han 
var "rädd" eller om detta enbart är en godtycklig tolkning (vilket termen 
"upplevdes" antyder) framgår inte klart. Material av detta utredningsmetodiskt 
okritiska slag saknar sakligt värde, något som gäller mycket annat material 
från socialtjänsten och Ekbacken. Att alternativa tolkningar inte övervägs 
visar att det inte är frågan om utredningsarbete utan om propagandistisk 
verksamhet.  
 
5. Ett annat exempel på osaklighet utgör det upprepade vaga påståendet att  
det förekommit "hot" från fadern eller att personalen kände sig hotad. Det 
torde även här vara "tycka-tro-känna-uppleva"-kulturens metodik som finns 
med i påståendena. Huruvida någon upplever sig hotad beror även på personen 
själv. Det är även så att hot är en ytterst vanlig påverkansmetod som används 
av enskilda, av myndigheter och av andra organisationer och nästan alla hot är 
lagliga och många är enligt gängse värderingar dessutom befogade. Några få 
slag av hot är olagliga och något sådant synes inte vara aktuellt här, då ingen 
konkretisering sker. Det verkar här vara frågan om att konstruera 
pseudoevidens utifrån personalens egen upplevelse. Frånvaron av precisering 
av vad som sagts och gjorts talar sitt tydliga språk om att man inte har något 
att komma med i sak eller att man söker dölja något. Innehållet i hot döljs 
ibland, när någon pekat på sakförhållanden som man vet är riktiga, men som 
försvar vill hävda just att man blivit hotad. Det är dessutom självklart ett 
föräldraansvar att till exempel "hota" personer som vansköter, negativt 
påverkar eller skadar ens barn med anmälan till någon instans. Det vore mer 
anmärkningsvärt om en förälder skulle låta sådant passera. I detta fall framgår 
omdömeslösheten hos socialtjänstens och Ekbackens personal som visats klart 
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av texten i de egna dokumenten – hårda, objektiva uppgifter. Inom 
socialtjänsten själv är för övrigt hot en frekvent metodik.  
 
6. Det är uppenbart att socialtjänstens handläggare upprepat och i något slags 
negativt perspektiv återkommer till temat att Nils söker ta ansvar kring sin 
syster. Detta bör snarare ses i ett positivt perspektiv med ansvarstagande och 
strävan till familjesammanhållning och innebär inga evidens för några 
missförhållanden i hemmet. Om motsatsen varit förhanden, dvs. att Nils inte 
hade tagit ansvar kring systern så hade detta antagligen lett till kritiska 
påpekanden. Det är en gammal ofta påtalad socialutredarteknik, att hur 
människor än gör så gör de fel, vilken kommer till användning även i denna 
förföljande utredning. Denna typ av irrelevanta argumentation synes härröra 
ur brist på sakargument.  
 
7. Att barnen inte fått nöjaktig skolutbildning och att Nils inte fått hjälp med 
sina glasögon (som han behöver enligt föräldrarna) framstår som mycket 
ansvarslöst från socialtjänstens sida och åsamkar barnen svåra 
utbildningsskador och psykiska följdverkningar. Det ter sig dessutom 
anmärkningvärt att socialtjänsten samtidigt anmärker på någon mindre 
frånvaro för barnen i skolan flera år tillbaka i tiden, när de bodde hemma. 
Socialtjänsten verkar inte på långa vägar ställa samma krav på sig själv som 
på föräldrarna.   
 
8. Det hävdas i socialtjänstens utredning att Nils hejdas från att ta kontakt med 
reportrar från TV 4. Enligt svensk grundlag (Regeringsformen 2 kap 1§) har 
alla medborgare yttrandefrihet. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, 
artiklarna 12 och 13, så har ett barn rätt att fritt uttrycka sina egna åsikter och 
det sägs klart att "Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet".  
Det är uppenbart att personalen här agerar i strid med svensk grundlag och den 
av Sverige antagna barnkonventionen. Har man inte förstått detta bör man inte 
vara med och driva ett utredningshem. Det kan nämnas att den 
tvärvetenskapliga referensgrupp för barnkonventionen hos 
Barnombudsmannen, där jag är utsedd medlem, kommer att avhandla frågan 
om barns åsiktsfrihet och rätten att bli hörd på sammanträde den 6 nov 2002.  
Jag bedömer personalens agerande som grovt förtryck av barnets rätt och 
kommer att ta upp bland annat detta exempel på sammanträdet.  
 
9. Det uppges att barnen under placeringstiden haft kontakt med en faster som 
heter Britt, starkt negativt inställd till fadern, och under kortare tid med sin 
farfar. Föräldrarna verkar inte ha tillfrågats och samtycke från föräldrarna 
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verkar inte ha givits. Socialtjänsten har gått bakom ryggen på föräldrarna. Vad 
säger detta om socialtjänstens förmåga att kommunicera och "samarbeta" (ett 
av socialtjänsten flitigt brukat ord) och hur var dessa kontakter förenliga med 
gällande sekretesslagstiftning?  Socialtjänsten har här hindrat barnens kontakt 
med sina egna föräldrar men tillåtit kontakt med en person som man väl kände 
till var mycket negativt inställd till och i konflikt med fadern. Sådan 
utredningsmetodik och behandling av barn är minst sagt anmärkningsvärd. En 
nära tillhands liggande tolkning är att agerandet uppkommer ur socialtjänstens 
generella utredningsmetodiska princip att söka hetsa barnen mot sina egna 
föräldrar.  
 
10. Det hävdas att Nils och Maria "ej återtagit berättelser" till polisen om 
kränkningar. Det kan anmärkas att några berättelser inte föreligger men 
däremot en lång påverkansperiod följd av förutsättande, påverkande, felaktigt 
genomförda polisförhör som jag påvisat i mitt huvudyttrande. Det framgår inte 
att barnen skulle ha erbjudits att genomgå kontrollförhör eller att 
socialtjänsten skulle ha haft minsta intresse av någon kontroll. Det undanhålls 
i detta utredningsdokument 23 sept liksom i tidigare dokument från 
socialtjänsten att barnens storayster Karin i anteckningar från Västrumsgården 
och i båda sina polisförhör förnekat att hennes småsyskon skulle ha blivit 
kränkta av föräldrarna. Det undanhålls även hur Karin i det andra polisförhöret 
upprepat återkommer till hur socialtjänstens personal påverkat henne. Det 
undanhålls även att flera referenter, med mer ingående kännedom än den 
negativa fastern, givit en positiv bild av familjen Karlsson och barnens 
förhållanden.   
 
11. Den psykologiska logiken blir tämligen svag när det utan angivande av 
saklig grund hävdas att föräldrarna skulle i telefonsamtal ha tvingat Nils till att 
ha negativa åsikter om Ekbacken och säga att de blivit misshandlade.  
Detta verkar ha karaktären av en tolkning eller kritikavvärjande strategi, då 
inget konkret uttalande eller åtgärd från föräldrarnas sida redovisas.  Varför 
just uttalandena om vad personalen gjort skulle vara falska och uttalanden mot 
fadern i pressande och felaktiga polisförhör (efter månader av påverkan) 
skulle vara sanna diskuterar inte utredarna. Den tvivelaktiga hållning 
utredarna här hamnar i är att man anser påverkan vara en faktor när det passar 
utredarna och att man aldrig nämner påverkan som faktor när den tydligt 
framkommer på ett flertal andra ställen i utredningsmaterialen kring vad 
föräldrarna påstås ha gjort.  
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12. Det hävdas ordagrant lika i utredningarna den 23 sept för båda barnen i 
början av vårdplanen att 
 
"B har behov av lång tids vård utanför hemmet. Han/hon bör i första hand 
beredas skydd från negativ påverkan av sina föräldrar."  
 
"B behöver kvalificerad behandling för att bearbeta sina upplevelser och 
hantera sin aggression." (här anges inte om det gäller de tänkta upplevelserna 
i hemmiljön eller de faktiska upplevelserna av separation, isolering, 
institutionsvistelse, bristande skolgång, eventuellt fysisk misshandel på 
institutionen m.m.)  
 
Det har inte redovisats någon hållbar saklig grund för att hävda 
missförhållanden i hemmet. Det har inte redovisats någon saklig grund varför 
barnen skulle behöva lång tids vård. Det har inte visats på minsta sätt att 
barnen påverkats negativt av sina föräldrar. Att utredarna utsatt barnen för 
isolering från föräldrarna och för negativ påverkan är däremot klarlagt i 
dokumenten – hårda, objektiva uppgifter. Att utredarna själva tycker att 
föräldrarna och deras kontakter med barnen skulle vara negativa för barnen är 
logiskt en helt annan sak än att de faktiskt är negativa för barnen. Utredarna är 
här i sitt eget huvud och hjärta, inte i barnens. Det är barnens värld det gäller, 
inte utredarnas. Utredarna undviker här liksom tidigare att fråga barnen vad de 
anser och vad de vill – undanhållandeteknik. Utredarna för sin egen talan, inte 
barnens. Här finns ånyo skäl att erinra om barns rätt att komma till tals enligt 
barnkonventionen.  
 
Det saknas redovisad saklig grund för bedömningarna att båda barnen skulle 
behöva kvalificerad behandling. Om de drabbats av skador genom lång tids 
isolering från sina föräldrar, genom negativ påverkan från personal, bristande 
skolgång m.m. så kan de möjligen behöva samhällets stöd för att reparera 
dessa av socialtjänsten orsakade skador. Sådana skador kan anas men har inte 
specificerats i utredningsmaterialen.  
 
13. Avsnittet på två sidor om "Förutsättningar för att vården skall upphöra"  
(avskrift i bilaga 1) är mycket anmärkningsvärt och jag har aldrig under 20 års 
kontakt med socialtjänstens utredningar sett något så detaljerat försök att 
mästra föräldrar och utöva makt och förneka yttrandefrihet. Här talas retoriskt 
om "samarbete" samtidigt som det är socialtjänsten som själv upprättat planen 
utan samråd och som dikterar varje moment i planen. Här talas om att 
"barnens välbefinnande är utgångspunkten" utan att det framgår att barnen på 
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minsta sätt skulle vara tillfrågade kring vad de vill och hur de ser på den 
aktuella arbetsplanen. Här talas även om att "utvärdering av respektive steg 
görs av socialtjänsten tillsammans med vårdgivaren och eventuellt andra 
behandlare som finns runt barnen". Det är således inte frågan om att vare sig 
barnen eller föräldrarna skulle tillåtas medverka till att utvärdera vad som 
skett. Det finns vid sådant förfarande knappast grund för att använda termen 
”utvärdering”.  
 
Ett grundläggande tanke- och problemlösningsfel är att utredarna i avsnitt 
efter avsnitt listar upp ett antal på former inriktade punkter (mötesformer, 
umgängesformer, samarbetsformer). Det saknas helt specifikation av innehåll i 
hemmiljön, dvs. exakt vad i hemmiljön eller föräldrarnas beteende är det som 
skall förändras och hur skall det förändras. Det framstår som ett meningslöst 
förfarande att bedriva arbete kring de anförda punkterna om inte utredarna kan 
klargöra tydligt vad som skall förändras. Detta bör utredarna onekligen kunna 
klargöra eftersom barnen är omhändertagna för vård. Förutsättningen för att 
vården skall upphöra bör rimligen vara att förhållandena i hemmet är 
tillfredsställande för barnen, inte att föräldrarna uppfyller en mängd 
formorienterade punkter i relation till socialtjänstens personal, vårdgivare m. 
fl. Det står för övrigt föräldrarna fritt enligt svensk grundlag att anse att 
socialtjänstens personal, vårdgivare m.fl. är behäftade med brister och 
förtjänar kritik. Det är även ansvarsfullt att framföra sådan kritik om man 
anser att det finns sakliga grunder. En av punkterna lyder "De måste visa 
respekt för deras vårdgivare." En sådan punkt, som torde höra bättre hemma i 
tidigare mer auktoritära samhällsepoker med bugande för överheten, torde 
klart strida mot andan i ett demokratiskt samhälle med grundlagsfäst 
yttrandefrihet. Den klargör objektivt socialtjänstens fientliga inställning till 
demokratisk diskussion och kritiskt tänkande, som till exempel utgör ett av 
fundamenten inom skola och universitet (se högskolelagen). Om Götene 
kommuns politiker ställer upp på sådana här punkter ställer de sig utanför 
demokratins principer. Det är även svårt att se att punkten skulle vara relevant. 
Föräldrar bör inte föreskrivas att de "måste" respektera socialtjänst eller 
vårdgivare som enligt deras vetskap gör felaktiga bedömningar eller begår 
felaktiga handlingar. De skall självklart ha möjlighet att framföra sin kritik. I 
en annan punkt föreskrivs att "Föräldrarna visar på förståelse för barnens 
vårdbehov...".  
Det är en orimlig punkt då något vårdbehov inte påvisats eller specificerats. 
Däremot har mängder av osaklighet uppvisats i dokumenten, vilket är en 
annan sak.  
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Det framgår inte heller i de digra punktlistorna vari vården skulle bestå.  
Det torde vara rätt rimligt att den som hävdar ett vårdbehov, dels kan precisera 
vari detta består och dels kan precisera åtminstone de konkreta principerna i 
vården. Om barnen faktiskt skulle ha ett vårdbehov så vore det rimligt att 
arbetsplanen i stor uppsträckning utgick från barnens behov, inte från behoven 
hos socialtjänstens personal att pressa in föräldrar och barn i vissa 
mötesformer och i en auktoritär situation med total lydnad. Att socialtjänsten 
inte kan precisera innehåll utan uppehåller sig vid eller snarare fixerar sig vid 
former tyder på att man har föga att komma med i sak.  
Formtänkande utgör ofta en indikation på att man inte klarar av att reda ut 
sakfrågorna och det gör man inte här.  
 
Här föreskrivs en direkt kontakt med socialtjänstens handläggare och "utan 
inblandning av ombud", vilket är en märklig föreskrift. Föräldrarna skulle 
alltså inte få ta hjälp av ombud i kontakterna med socialtjänsten, vilket stärker 
socialtjänstens makt och möjligheterna till maktmissbruk. Något ombud för 
barnen verkar inte påtänkt i detta, vilket är i hög grad motiverat utifrån 
tidigare skeenden i ärendet. Tydligen tänker sig socialtjänsten även att 
handläggarna skall fungera som mellanhänder mellan barn och föräldrar under 
tre månader. Detta innebär med nödvändighet att information filtreras och 
förvrängs utifrån socialtjänstens perspektiv. Detta innebär även med 
nödvändighet en frånvaro av direkt kommunikation mellan föräldrar och barn. 
Vad anser barnen som är relativt gamla om ett sådant arrangemang?  
 
De centrala principerna i den digra två sidor långa uppsättningen av punkter 
som föräldrarna skall uppfylla (och det blir hur lätt som helst att blockera 
processen genom att hitta något att anmärka på, vilket möjligen är tanken) 
verkar vara  
 
- dels att socialtjänsten är formfixerad och inte inriktad på kärnfrågorna för 
barnen 
- dels att socialtjänsten uppvisar en antidemokratisk samhällssyn och en 
föråldrad människosyn 
- dels att socialtjänsten, utan att ha kunnat göra reda för saklig grund, antar att 
föräldrarna är otillräckliga och att barnen har ett vårdbehov 
- dels att socialtjänsten gör sitt yttersta för att maximera sin makt över 
föräldrarna genom alla dessa fyra steg och mängden av underpunkter, 
- dels att socialtjänsten inte tillgodoser barnens behov av föräldrakontakt 
och förmodligen kommer att ytterligare belasta barnen psykiskt 
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- dels att socialtjänsten inte klargör vad exakt det är i hemmiljön eller i 
föräldrarnas beteende som skall förändras - däremot kan man specificera en 
mängd mötesformer etc. under tiden före en hemflyttning av barnen. Det är 
utomordentligt svårt att begripa socialtjänstens logik härvidlag. Kan inga 
brister i hemmiljön och hos föräldrarna med rimlig tillförlitlighet redovisas så 
bör barnen få flytta hem om de själva så vill.  
  
Det är ett kontrolltänkande gentemot föräldrarna som uppvisas här och inte ett 
intresse för barnens bästa och inte ett resurstänkande gentemot föräldrar och 
barn. Handläggarna har inte ens brytt sig om att i socialtjänstlagens 
målparagrafs anda göra några resursanalyser.   
 
Under steg 4 om "Hemflyttning" talas om kartläggning av föräldrarnas 
resurser. Detta borde skett från början och det är fullständigt obegripligt 
utifrån socialtjänstlagens föreskrivna resurstänkande att Götene kommun först 
nu tänker sig att göra en kartläggning av föräldrarnas resurser.  
Den andra punkten om "insatser" som bedöms nödvändiga utifrån denna 
kartläggning är logiskt märklig. Det går inte att förutsätta att insatser behövs. 
En kartläggning kan leda fram till att det inte alls behövs några insatser och 
därmed skulle barnen under lång tid i fortsättningen vara underkastade en 
separation från föräldrarna utan att det behövs. Det framstår även som 
utomordentligt märkligt att stora insatser (enligt min bedömning negativa 
sådana för barnen) gjorts utan att en grundläggande resursanalys dessförinnan 
gjorts. Den tredje punkten om att föräldrarna medverkar till att barnen får ha 
kontakt med för dem viktiga personer såsom vårdgivare och kamrater är 
rimlig i de fall barnen själva anser detta och det inte föreligger indikationer på 
olämplighet. En ansvarsfull förälder låter inte sitt barn ha kontakt med 
kamrater eller vårdgivare med negativ inverkan. Sådana vårdgivare utan 
erforderlig kompetens har enligt dokumenten använts i detta fall. Det har till 
exempel framgått av dokumentens text att såväl Ekbackens barnenhet som 
Växjö psykologbyrå är klart olämpliga för barnen att ha kontakt med likaväl 
som Götene kommuns socialtjänst betett sig olämpligt mot barnen och 
negativt påverkat barn-föräldra-relationerna bland annat genom extrem 
isoleringsmetodik och spridande av negativitet gentemot föräldrarna. En 
vårdgivare som söker skapa en negativ attityd hos barn gentemot de egna 
föräldrarna kan aldrig accepteras. Socialtjänstens negativa inställning till 
föräldrarna bygger inte på någon hållbar saklig grund och bör omedelbart 
upphöra. Socialtjänsten skadar barnen och skadar barn-föräldra-relationerna 
med sitt osakliga förhållningssätt.  
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Det framstår som utredningsmetodiskt och logiskt mycket märkligt hur 
utredarna kan tala om "Hemflyttning" på grundval av uppfyllande av ett antal 
av socialtjänsten föreskrivna godtyckliga former och utan att man i skrivande 
stund har tillgång till någon resursanalys för föräldrarna.  
 
Det hävdas även att föräldrarna ingripit i vården på ett sätt som försvårar för 
barnen att ta emot och tillgodogöra sig behövlig vård. Det har inte redovisats 
någon saklig grund för att föräldrarnas agerande skulle ha försvårat för barnen 
på något sätt. Om någon personal valt att gå in i någon negativ tanke eller 
känsla i relation till föräldrarna är ovidkommande i sammanhanget. 
Föräldrarnas agerande har inneburit att barnen faktiskt fått träffa dem efter 
lång tid. Eftersom det är socialtjänsten som under lång tid spärrat umgänget i 
stället för att se till att ett regelbundet umgänge löpt under hela tiden så torde 
eventuella uppstartproblem vara att hänföra till socialtjänstens eget ansvar. 
Det har inte redovisats saklig grund för att hävda att barnen skulle ha ett 
vårdbehov. Att söka ge barn vård utan att vårdbehov föreligger är 
kontraindicerat och kan leda till psykiska och fysiska skador för barnet. Om 
föräldrar vet att ett vårdbehov hävdas på falska grunder bör de påtala detta. 
Om socialtjänsten påverkar barnen och saknar elementärt utredningsmetodiskt 
kunnande och inte förmår verklighetsrelatera (organisationspsykos föreligger) 
så kan knappast föräldrarna lastas för detta.   
 
14. Handläggarna lägger endast fram ett enda noga specificerat 
handlingsalternativ och underlåter att på grundval av tillgängligt material 
diskutera andra alternativ. Det finns sådana alternativ. 
 
Diskussion om alternativ  
Det alternativ som ligger närmast tillhands i beaktande av avsaknaden av 
sakliga belägg för såväl missförhållanden i hemmet som av föräldrarna 
orsakade vårdbehov och även med hänsyn till den massiva negativ påverkan 
som socialtjänsten bevisligen utsatt barnen för vad gäller föräldrarelationerna 
är att omgående hemförlova barnen till föräldrarna. Därvid bör man underlätta 
att allt återgår till det normala, vilket även kan inbegripa ett och annat gräl 
mellan föräldrar och ett tonårsbarn någon gång grälar - det var där hela 
historien startade när äldsta barnet ville besöka sin faster.  Självklart bör detta 
alternativ även innebära noggrann medicinsk och opartisk barnpsykologisk 
genomgång av barnen med tanke på att de kan ha varit med om svåra 
förhållanden på Ekbackens barnenhet. Den psykiska och eventuella fysiska 
misshandel de varit utsatta för genom socialtjänstens agerande bör noga 
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dokumenteras för den händelse socialtjänsten senare skulle hävda att 
föräldrarna bär skulden för skador som socialtjänsten åsamkat barnen.  
 
Ett i sak ogrundat mellanalternativ skulle till exempel kunna vara att 
hemförlova barnen och upprätta ett par utvärderingstidpunkter, till exempel 
efter ett halvår respektive ett år, där barnens egen, skolans och föräldrarnas 
uppfattningar efterhörs. Om barnen själva genuint, utan ledande frågor, anser 
att de behöver något slag av stöd eller behandling så bör de få det på 
socialtjänstens bekostnad, då socialtjänsten uppenbart under lång tid skadat 
barnen. Den långa isoleringen och den negativa påverkan är ovedersägligt 
dokumenterade i handlingarna. Eventuellt kan en självständigt tänkande, 
respekterad och omdömesgill kontaktperson kopplas till ett sådant 
mellanalternativ, en person som ser till barnens bästa.   
 
Det bör med avsevärd skärpa påpekas att Götene kommuns socialtjänst enligt 
hårda, objektiva textdata inte varit kapabel att handlägga fallet och uppträtt så 
godtyckligt, omdömeslöst och hänsynslöst mot framför allt barnen, men även 
kränkande mot föräldrarna, att den inte i fortsättningen bör ha befattning med 
ärendet. Det närmast bisarra förslaget i vårdplanen att barnen upp till tre 
månader eller hur länge som helst (om socialtjänsten inte anser att just deras 
godtyckliga krav uppfylls) skall vara isolerade från föräldrarna säger mycket 
om det kallhamrade, psykotiska perspektivet på barns behov av kontakt med 
sina föräldrar inom Götene kommuns socialtjänst. Dessutom ligger 
misstanken nära tillhands att barnens umgänge här offras under en period för 
att de inte skall kunna med färskt minne berätta för sina föräldrar och andra 
om missförhållanden på Ekbacken, vilka även socialtjänsten varit ansvarig för 
genom bristande kontroll. Inom modern utvecklingspsykologisk forskning har 
man en helt annan syn på barns behov av sina föräldrar än den som Götene 
kommuns socialtjänst uppvisat i detta ärende. Ett regelbundet umgänge borde 
ha ägt rum hela tiden och även om föräldrarna skulle uppvisat stora brister i 
själva umgänget. Självfallet har en förälder i ett demokratiskt samhälle rätt att 
påtala saker mot personal. Götene kommuns socialtjänst har inte förstått 
frågan om barns behov av föräldrakontakt och är för närvarande inte lämpad 
att göra sådana bedömningar.  
 
Det går säkert om en god vilja finns att hitta någon annan mer neutral och av 
de inblandade respekterad instans som skulle kunna handlägga ärendet på ett 
betydligt mer konstruktivt sätt.  
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Tankefel: en summering 
För denna rapportversion 2009 summeras ett antal viktigare tankefel.  
I särskilt ”Påverkansfallet II” finns redovisad en omfattande förteckning med 
tankefel. Några få som inte finns på den  listan har mer tydligt dykt upp här 
såsom hetsande av barn mot förälder, antidemokratisk människosyn, 
formfixering, makt- och kontrollmaximering, godtyckligt anförande av 
påverkan. Listan över viktigare tankefel här ser ut på följande sätt. Den skulle 
förstås kunna utökas vid en noggrannare genomgång.  
 
- alternativa tolkningshypoteser ignoreras i vanlig ordning 
 
- antidemokratisk, föråldrad, 1800-tals-mässig människosyn med extrema 
        disciplineringssträvanden i en lång lista med anpassningskrav gentemot 
        föräldrarna 
 
- autistisk metodik av främst psykologen (se ekologisk validitet nedan)  
 
- barnen hetsas och påverkas till negativ uppfattning om sina egna föräldrar 
 
- barnens uppfattningar efterfrågas inte eller redovisas i vart fall inte 
 
- blindhetsfel, dvs. psykologen ignorerar och hjälper till att mörklägga 
missförhållandena på utredningshemmet som senare polisanmäldes och  
fick stängas 
 
- doktrinen om nollpåverkan vad gäller att psykolog och personal påverkar 
barnen 
 
- ekologisk validitet beaktas inte, när t.ex. psykologen gör uttalanden om 
föräldra-barn-relationer utan att ha träffat föräldrar, utan att ha gjort 
hembesök, utan att ha observerat barn och föräldrar tillsammans och även  
utan att besöka institution och observera barnen i den miljön – ett slags 
avskärmande, närmast autistisk metodik. Inte heller utredandet på 
utredningshemmen har ekologisk validitet, dvs. kan föga generaliseras till 
barnens naturliga miljöer.  
 
- felkällor förbises, utom när de är till fördel för socialtjänstens egen tes 
 
- formfixering (vid typ mötes- och kontrollformer och ointresse för innehåll, 
dvs. tappar verklighetskontakten, se bl a bilaga 1) 
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- frågeställningsurvalet är skevt eller saknas logiskt styrande frågeställningar 
 
- godtycklig tolkning av tecken, inget seriöst tolkningsarbete med eliminering 
av alternativa tolkningar 
 
- godtyckligt anförande av påverkan till fördel för egen tes och förbiseende av 
påverkan till nackdel för egen tes 
 
- grundlösa påståenden i stor mängd (sakliga grunder visas inte); fabulering  
  och lögn används som metoder 
 
- källkritiska misstag, dvs. källkritik används inte  
 
- källredovisningar saknas 
 
- makt- och kontrollmaximering över föräldrar 
 
- mutfel i samband med polisförhör 
 
- noggrannhetsbrister i dokumentation och metodik 
 
- organisationspsykos, dvs. generella brister i verklighetsrelaterande och brist 
på insikt därom, föreligger när absurda föreställningar på fullt allvar torgförs 
i texten; att t.ex. inte ha insett att Sverige är ett demokratiskt rättssamhälle är 
utomordentligt allvarligt liksom att ensidigt hävda former och strunta i 
innehåll i en verksamhet som så djupt berör de människor man maximerar sin 
makt över. Att kunna utöva makt och kontroll framstår i anförd text som 
mycket viktigare än omsorgen om de berörda barnen.    
 
- partiskhet (hos psykolog till förmån för personals version) 
 
- positiva uppgifter om föräldrarna eftersöks inte och undviks, censureras 
 
- pseudopsykologi kring tolkning av docklek 
 
- psykisk misshandel av barnen planeras genom att undanhålla kontakt med 
föräldrarna utan att någon rimlig saklig grund anges; att föräldrar är kritiska 
till socialtjänsten är en grundlagsfäst rättighet och ingen saklig grund för att 
begränsa kontakt mellan förälder och barn 
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- påverkansfel, t.ex. genom isolering från föräldrar och kamrater och skola 
 
- skevt urval av frågeställningar och material 
  
- systematisk replikering från föräldrar respektive barn på påståenden som 
berör dem saknas 
 
- säkerställandefel (avseende bestyrkanden, systematisk replikering, kontroller 
i övrigt och källkritisk prövning) 
 
- teckenlistetänkande, dvs. symtom/tecken antas utan vidare uppkomma 
genom den orsak man vill framhäva och utan att någon utredning därom 
med alternativa tolkningshypoteser och klarläggande av symtomutveckling 
gjorts 
 
- ”tycka-tro-känna-uppleva-intryck”-metodik (fakticitetsanspråk vid extremt 
subjektiva metoder), t.ex. ”barnen upplevdes”.  
 
- undanhållanden av strategisk art, t.ex. av vad Karin sagt om förhållandena i 
hemmet 
 
- urvalsprinciper för material till texten (principer för inval respektive bortval) 
redovisas inte 
 
- yttrandefrihet enligt grundlagen förnekas för föräldrar och barn (se bilaga 1) 
 
- öppen redovisning av metodik saknas, bl.a. av hur påstådda observationer 
gjorts och av hur samtal förts och av vilka påståenden och frågor som ställts 
och av svaren, dvs. dokumentationen är grovt undermålig och urvalsprinciper 
redovisas inte  heller öppet. 
 
- överkonfidens (övertro på egen bedömning) 
 
- övertygelsefel 
 
- övertygelsefixering 
 
OBS att en kommentar från fadern till hela fallet finns som bilaga i slutet av  
”Påverkansfallet IV”.  
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Bilaga 1: ”Förutsättningar för att vården skall upphöra”  
Följande text är en oavkortad och oförändrad (inkl. språkfel och fetstil) avskrift från rubricerat avsnitt 
i den av socialnämnden ingivna utredningen.  
Det är således inte endast den 1:e socialsekreterare (chef) som undertecknat som står för denna 
text utan det finns även ett politiskt beslut i socialnämnden. 
Även socialchef bör ha varit införstådd med detta sätt att tänka.  
Och senare har svenska staten uttalat ställt sig  bakom denna skrivning i samband med inledande 
turer för process i Europadomstolen.  
Denna antidemokratiska, totalitära och formfixerade text stoppades inte i Götene socialnämnd. 
Texten kan inte heller ange något konkret som skall förändras i relationen mellan 
barn och föräldrar i hemmet, vilket kan sammanhänga med att det inte 
kunnat påvisats några hållbara sakliga grunder för omhändertagandet, som byggde på 
utredningsmetodiska tankefel, falsarier och bedrägerier.   
 
Dokumentet avleder uppmärksamheten från de sakligt ogrundade omhändertagandena genom att 
betona former och procedurer kring föräldrarna i en förtryckande 1800-talsmässig anda, där 
föräldrarna inte tillåts att ha kritiska synpunkter på vårdbehov och vårdgivare (yttrandefriheten enligt 
grundlagen skrivs bort). Barnens rätt att komma till tals enligt artikel 12 i FN:s barnkonvention  
iakttas inte och förnekas även genom att barnen inte är hörda kring detta dokuments innehåll.  
 
 
 
 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT VÅRDEN SKALL UPPHÖRA 
 
Här presenteras en arbetsplan för samarbete med socialtjänsten samt hur 
kontakten och umgänget med barnen skall komma till stånd. 
Barnens välbefinnande är utgångspunkten i vilken takt man tar de beskrivna 
stegen. Utvärdering av respektive steg görs av socialtjänsten tillsammans med 
vårdgivaren och eventuellt andra behandlare som finns runt barnen.  
 
STEG 1 
 
Föräldrarna skall under barnens hela vårdtid ha regelbunden och direkt 
kontakt med socialtjänstens handläggare, gemensamt och var för sig, utan 
inblandning av ombud. Arbetet med steg 1 skall påbörjas snarast i samband 
med att nya handläggare introduceras i ärendet. Vår strävan är att det skall 
vara avklarat senast  inom 3 månader med förhoppning om ett snabbare 
förlopp.  
 
1. Föräldrarna skall deltaga i avtalade möten med handläggarna. 
2. Socialtjänsten skall på dessa möten informera om barnens utveckling och  
    hälsa. 
3. Ta emot och i den mån det är möjligt besvara frågor från föräldrarna. 



 36

4. Socialtjänsten måste ta del av föräldrarnas reflektioner kring lämnad  
    information. 
5. Denna dialog syftar till att socialtjänsten kan bilda sig en uppfattning om  
    föräldrarnas levnadsomständigheter samt deras syn på barnens behov.  
6. Föräldrarna visa på förståelse för barnens vårdbehov och inte störa vården.  
7. De måste visa respekt för barnen som person, dess särart och inte utöva  
    otillbörlig påverkan. 
8. De måste visa respekt för deras vårdgivare. 
9. Föräldrarna skall delta i möten med handläggarna och vårdgivaren för  
    utbyte av information.  
 
När målsättningen i steg 1 är  uppnått kan man gå över till steg 2. 
 
 
 
STEG 2 ETABLERING AV KONTAKT MED BARNEN 
När målsättningen i steg 1 är uppnådd påbörjas steg 2. 
 
1. Brev från föräldrarna som socialtjänsten läser där det visar sig att  
    föräldrarna ej påverkar barnen otillbörligt. Socialtjänsten bedömer vilka  
    brev som är lämpliga och kan på så sätt hjälpa föräldrarna till att skriva brev  
    som är till gagn för barnen.  
2. Direkt brevskrivande till barnen utan kontroll av socialtjänsten. Nu kan  
    beslut gällande röjande av hemlig vistelseort upphöra. 
3. Planerade och av vårdgivaren övervakade telefonsamtal med t ex  
    högtalartelefon. Nu kan beslut gällande kontaktförbud upphöra.  
4. Planerade telefonsamtal utan högtalartelefon med vårdgivare närvarande. 
5. Planerade telefonsamtal utan vårdgivare närvarande.  
6. Spontana telefonsamtal.  
 
När målsättningen med steg 2 är uppnådd påbörjas steg 3.  
 
STEG 3 UMGÄNGE 
Påbörjas när målsättningen med steg 2 uppnåtts.  
 
1. Träffa barnens vårdgivare tillsammans med socialtjänsten på neutral plats 
det antal gånger som socialtjänsten bedömer nödvändigt.  
2. Övervakat umgänge med barnen på neutral plats. 
3. Övervakat umgänge med barnen en kort stund i deras boendemiljö. 
    Nu kan beslut om besöksförbud upphöra. 
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4. Oövervakat umgänge med barnen en kort stund i deras boendemiljö.  
5. Ta med sig barnen ut en kort stund utan övervakning. 
7. Övervakat besök i hemmet. 
8. Oövervakat besök i hemmet.  
(Anm. Punkt 6 saknas i originalet) 
 
När målsättningen med steg 3 uppnåtts påbörjas steg 4. 
 
STEG 4 HEMFLYTTNING 
Förutsättningar för att en hemflytt skall kunna ske är att 
 
1. Föräldrarna skall samarbeta kring en kartläggning av deras resurser i att  
    bereda barnen en tillräckligt god hemmiljö.  
 
2. Att föräldrarna tar emot insatser som socialtjänsten bedömer nödvändiga 
   utifrån ovan nämnda kartläggning.  
 
3. Att föräldrarna medverkar till att barnen får ha kontakt med för dem viktiga  
    personer såsom vårdgivare och kamrater.  
 
Ingenting av detta har inträffat sedan kammarrättens dom som visar att 
föräldrarnas förmåga att tillgodose Nils´ behov förändrats. Tvärtom har 
föräldrarna ingripit i vården på ett sätt som försvårar för barnen att ta emot och 
tillgodogöra sig behövlig vård. 
 
FÖRSLAG 
 
- Att Nils bereds fortsatt vård enligt § 2 LVU 
- Att ej röja vistelseort enligt LVU § 14 2 st. 2 p. 
- Att förbjuda umgänge mellan barnet och föräldrarna enligt LVU 14§ 2 st.1 p. 
- Att förbjuda telefonkontakt mellan barnen och föräldrarna men tillåta   
   brevledes kontakt mellan barnet och föräldrarna genom förmedling av  
   socialtjänsten.  
(Anm. Brevkontakt fungerar inte, när socialtjänsten anser att breven behöver censureras eller 
stoppas – i båda riktningar. Yttrandefriheten för föräldrar och barn stryps av socialtjänsten. )  
 
I tjänsten  
 
 
1:e socialsekreterare 
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Bilaga 2: Utdrag ur advokat Pelle Svenssons bok ”Sanningens eld, 
lögnens lågor”, 1996.  
(Källa: Birger Hjelm: Flumpsykologer katalysatorer i  
rättsskandaler. Captus tidning, 2006, nr 67, vecka 43) 
  
Läsaren bör  inte undanhållas följande beskrivning från en 
domstolsförhandling i ett annat mål rörande LVU-omhändertagande. 
 
”Vid rättegången efterfrågade jag vilka bevis socialnämnden hade för den 
påstådda incesten. Flickan hade trots intensiv påverkan i fyra veckor och helt 
skild från föräldrarna hela tiden förnekat att pappan skulle ha förgripit sig på 
henne. �Däremot hade pappan och flickan en hemlighet som hon envist vägrade 
att avslöja. Det visade sig i efterhand vara en ganska oskyldig familjehemlighet 
som absolut inte hade att göra med sexualitet. Hemligheten var dock för de 
fanatiska incestmakarna på Växjö socialnämnd bara en enda sak – incest. �Vid 
rättegången utfrågade jag socialnämndens proffsterapeut, psykologen Inga Britt 
Östenson: - Vad är dina bevis för incest?�Hon svarade: - Jo det framkom tydligt i 
de test jag gjorde med flickan och särskilt tydligt var incestbilden klarlagd i 
flickans teckningar.�Vilka teckningar? Undrade jag. �Ja jag har dem här, sade 
psykologen�Får vi då se dem?�Vi gick tillsammans fram till rätten och där 
förevisades teckningarna. Den första bilden uppvisade en sjö, en fågel och några 
gräsbevuxna kullar. På den högsta kullen satt en liten flicka. Alla såg undrande 
på denna teckning. Vad på teckningen var ett budskap om incest?�Östenson 
förklarade:�- Flickan som sitter på kullen tvingas här sitta på pappas stjärt. 
�Jag trodde inte mina ögon eller öron, men det skulle bli ändå värre. Nästa 
teckning visade också en liten sjö, en gräsbevuxen äng och några träd. Med 
spänning väntade vi andra på Östensons förklaring.�Jo, sade hon. Ser advokaten 
det här stora trädet?�Javisst, svarade jag. Det är ett träd. �Det här trädet har 
uppåtstående grenar och det är detsamma som eregerade snoppar, sade 
Östenson med stor övertygelse.�Jag tittade på rättens ordförande och på 
nämndemännen. Från den stunden visste jag hur den blivande domen skulle se 
ut. Enhälligt beslut om tvångsvårdens upphörande och familjen återförenades. 
Slumpen gjorde att dessa teckningar kom fram. Om inte hur hade det gått då.” 
  
 
Birger Hjelm tillägger:  
”Psykolog Östenson hade också en framträdande roll i ”Götenefallet”.” 
Ja, så var det och dessvärre i en del andra mål också.  
Fallet som advokat Svensson beskriver hade många andra galna turer och  
två, oberoende av varandra, kritiska sakkunniga – en av dem var Bo Edvardsson.  
  
 


