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Vid observation använder vi våra sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt, smak m.fl. 
Men vi använder också erfarenheter, kunskaper, föreställningar, fördomar, sätt att tolka 
m..m i själva processen. Dessa kommer även till användning när vi bearbetar/analyserar/ 
bedömer våra observationer. Det förekommer ett antal grundläggande problem vid  
observationer, t.ex. följande:  
 
- observationer sker i ett makt-intresse-fält, dvs. en aktörs styrka avgör möjligheter att 
observera och aktörens intressen styr vad aktören är intresserad av att observera. Exempelvis 
kan en makthavare rikta observationer mot sådana som hotar makthavaren. Den som är utsatt 
för en makthavares beteende kan vilja rikta observationer mot makthavaren. Aktörer kan vilja 
kväva möjligheter till observationer som kan hota deras intressen och ge stöd åt observationer 
som kan gynna deras intressen.  
 
- uppmärksamheten är bara riktad mot en liten del av det som sker (Vad valdes för observation? Vad valdes 
bort?) Detta beror på att vår uppmärksamhet är starkt 
begränsad. Ett URVAL sker. Flera observatörer kan alltså lägga märke till helt 
eller delvis olika saker och förlopp. Urvalet kan sammanhänga med dragen hos 
det aktuella makt-intresse-fältet, t.ex. att aktörer strävar att lyfta fram vissa skeenden och 
att mörklägga/tysta ner andra skeenden.  
 
- en del av vad som sker saknar vi sinnen för eller har alltför begränsade sinnen 
(t.ex. är hundar mycket bättre på lukt än människor; vissa våglängder elektromagnetisk 
strålning kan vi inte uppfatta; infraljud och ultraljud kan vi inte  uppfatta; osv) 
Vi saknar även sinne för att uppfatta direkt vad som  sker i en annan persons medvetande, 
men vi kan ha hypoteser eller teorier om det (och som kan vara riktiga eller felaktiga). 
Vi kan felaktigt komma att tro att sådant vi inte uppfattar inte alls existerar, t.ex. strålning 
som inte kan uppfattas eller andras tankar i vissa fall. Sådant som sker på betydande avstånd 
kan vi även ha svårt att uppfatta korrekt.  
 
- vid observationer skall alltid anges källa/observatörens namn och ev. befattning, plats/er/, tidpunkt/er/ och ev 
andra närvarande personer samt faktorer före och under situationerna som kan ha 
inverkat. Kan en utredare t.ex. inte ange tidpunkter m.m., så kan inte utredaren antas lämna 
relevanta och korrekta uppgifter i utredningen i övrigt. Grovt slarv och källkritiskt avvisande gäller.  
 
- vid beskrivning av situation och personer och förlopp skall miljön, personerna samt  
beteenden (verbala, paraspråkliga och icke-verbala) beskrivas.  
 
- möjligheterna att observera och notera vad som händer sammanhänger med hur komplexa 
situationer och förlopp är. Vi kan behöva koncentrera uppmärksamheten på någon viktig 
aspekt i komplexa situationer och förlopp, då det inte är möjligt att få med allt.  
 
- vid snabba förlopp och engångsförlopp är det svårare att få korrekta observationer. Vid långsamma förlopp och 
sådana som upprepas är det lättare att nå fram till korrekta observationer.  
 
- när det är svårt att se eller höra, t.ex. på stort avstånd, i mörker, när andra skeenden stör etc.,  
blir det mer fel i observationer.  
 
-när observatören är i dålig form, t.ex..ointresserad, ouppmärksam, trött, stressad, berusad, så ökar risken för fel i 
observationer. En ointresserad observatör kan se något tusen gånger utan att kunna beskriva det.  
 
- vid två eller fler oberoende observatörer av samma skeende ökar möjligheterna att nå fram till en korrekt 
beskrivning. Oberoende observatörer skall inte kommunicera med varandra  
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och skall rapportera oberoende för att inte påverka varandras rapporter.  
 
 
 
- skall observationer leda till en allsidig bild, så krävs en allsidighet och systematik i urvalet, 
t.ex. av situationer. Om observationer görs selektivt, så kan de ge en felaktig bild, även om varje enskild 
observation är korrekt genomförd. Om vi t.ex. observerar en mamma bara när 
hon har svårt att hantera sitt barn och underlåter att observera alla de situationer som fungerar bra, så blir bilden 
falsk (denna förfalskningsmetodik är närmast standard på utredningshem).  
 
- observationer skall utmärkas av relativt precisa beskrivningar av t.ex. situationer, beteenden,  
förlopp och fenomen, annars blir de inte meningsfulla. För att kunna hävda något krävs ofta 
ett betydande antal observationer, t.ex. tio fall av noga beskrivna förlopp vid aggressionsutbrott från Kalle. En 
analys av dessa kan ge ledtrådar och uppslag kring åtgärder och behandling.  
 
- perceptuell distorsion (förvrängd varseblivning) kan förekomma, t.ex. psykologen som 
tycker sig se ångest i Kalles ansiktsuttryck, när där inte finns någon (en tolkning förstås) 
 
- minnesproblem kan förekomma för observatören. Observationer skall helst skrivas ner  
omedelbart, men i vart fall senast samma dag. Observationer som nedtecknats långt efteråt 
bedöms vara otillförlitliga. I omedelbar anslutning till observationen gör sig arbetsminnet 
snabbt av med informationer. Därefter sker förluster från det som inorganiserats i långtidsminnet. 
 
- observatörseffekter kan förekomma på så sätt att en observerad persons beteende ändras 
under observation. Detta kan ske på flera sätt, t.ex. förväntanseffekt eller försök att lura 
observatören på något sätt, t.ex. simulera symtom eller borttagande av ett beteende som 
personen kan kontrollera. En observatör kan också glömmas bort av den observerade.  
  
 
- eventuella osäkerheter i beskrivningar måste anges vid nedtecknade av observationer genom användande av 
lämpliga språkliga osäkerhetsmarkeringar eller felkällespecifikationer.  
 
- tolkningar som hävdas vara observationer räknas inte som observationer. En utredare  
skall så långt möjligt skilja på observationer (väl utförda är de mer säkra) och tolkningar 
(som ofta har stor osäkerhet).  
 
- vaga generaliseringar eller värderingar räknas inte som observationer (t.ex. ”Kalle springer 
runt och retas”, ”Kalle är elak/snäll”). Populärt hos socialförvaltningar, BUP och utredningshem.  
 
- vaga, subjektiva skattningar/omdömen räknas inte som observationer (t.ex. skatta hur  
effektiv Kalle är på jobbet på en 7-gradig skala) och olika bedömare kan lätt bli oeniga. 
 
- uttalanden inom ramen för den extremt subjektiva ”tycka-tro-känna-uppleva-intryck”-kulturen räknas inte som 
observationer (t.ex. ”Jag upplever att Kalle är orolig”). 
Populärt på socialförvaltningar, BUP och utredningshem.  
 
-  tekniska hjälpmedel som ljudbandspelare, videoinspelning, kamera, penna, antecknings- och skisspapper, 
mätare av olika slag m.m. kan användas. Det kan vara viktigt att en miljö noga beskrivs, då ett beteende ofta  
sammanhänger med en miljö. Miljön kan stimulera till, påverka och begränsa beteendet.  
 
- observationer kan göras på kliniker, utredningshem och behandlingshem. Men det är  
problem med den ekologiska validiteten (inträffar sådana situationer och beteenden i de 
naturliga miljöerna typ hemmet, dagis, lekplatsen, skolan m.fl.??  Observationer i  
relevanta, naturliga, vardagliga miljöer är generellt att föredra. Gäller frågeställningen 
vad Kalle har för sig i just skolan så skall observationerna ske där och inte på klinik eller 
utredningshem.  
 
- det går att genom mest intervjuer inhämta andra personers (familjemedlemmars, personals, vittnens) 
observationer av en person, men det gäller då att söka få fram en rimligt noggrann beskrivning och vara 
observant på felkällor som kan vara inblandade, t.ex. minnesfel, inblandning av egna tolkningar etc.  
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Sådant andrahandsmaterial har lägre kvalitet, något som måste beaktas vid källkritik.  
 
- observation sker i regel öppet och efter överenskommelse med berörda. Dolda observationer 
är inte etiskt lämpligt. Vittnesmål kan förstås bli aktuella i efterhand.  
 
- berörda skall självklart (!) ges möjlighet att granska och replikera på observationsmaterialet 
i lugn och ro, innan det används för några analyser och bedömningar. Denna kontroll kan bidra till 
att rensa det från observationsfel och till att uppmärksamma osäkerhet och metodfel. Det är inte så 
att observatörens version har ett givet företräde före vad den som observerats rapporterar.   
 
Skapande/insamling av observationer kan ske genom 
 

1. löpande observation i en miljö 
2. tidsstickprov, t.ex. observation under 20 st utslumpade 2-minutersperioder 
3. letande efter episoder av viss art under längre tid, t.ex. aggressionshändelser 
      på daghem, störande beteenden i klassrum (gäller särskilt lågfrekventa  
      beteenden). 
4. positiva eller negativa kritiska händelser kan registreras eller sökas genom intervjuer etc. 

               i förhållande till mål med en verksamhet.   
Fysiska och sociala miljöbeskrivningar kompletterar förloppsobservationerna.  
 
Exempel 1: en hemterapeut skrev en promemoria efter att under några månader ha varit hos 
en mor och hennes tioåriga dotter några timmar i veckan. Promemorian var på tio sidor och beskrev 
hemterapeutens version av ett tiotal händelser mellan modern och dottern av 
typen att tillåta dottern äta chips i soffan framför TV:n, oenighet om att åka till badhuset m.fl. Inget syfte 
eller frågeställning fanns för observationerna. Det hävdades generellt att 
observationerna påvisade bristande gränssättning gentemot barnet och PM:et blev ett  
huvudnummer i argumentationen för omhändertagande, sedan en barnpsykiater refererat det och skrivit ett 
papper utan att ha träffat barnet på de senaste två åren (tala om observation!). Observationerna skedde i 
hemmiljö och kan därför hävdas vara ekologiskt valida. De tedde sig dock triviala och vanliga (hög 
basfrekvens?). Ett grundläggande metodfel var att modern förmodligen satt gränser många gånger, kanske 
hundratals gånger under de aktuella timmarna, men inga sådana händelser fanns beskrivna i promemorian. 
SKEVT URVAL förelåg.  
Den underförstådda frågeställningen var att leta händelser som kunde belasta modern, inte  
att utreda föräldraförmågan och samspelet. Varken modern eller dottern fick bestyrka eller replikera på 
materialet i promemorian. I länsrätt och kammarrätt röstade alla jurister för omhändertagande och alla 
lekmän/nämndemän röstade mot. Regeringsrätten fastställde omhändertagande (bara jurister där), trots att 
felaktigheterna i metodiken påtalades i ett sakkunnigyttrande från mig. Detta belyser även frågan om 
makt-intresse-fält kring fallet.  

 
Exempel 2: På utredningshem sker ofta s k observationer (det är inte frågan om det på grund av vagheten och 
godtycket) på liknande sätt. Ingen styrande frågeställning förekommer. Situationer/händelser plockas ut 
godtyckligt. 
Inga preciserade beskrivningar .Inga källor/observatörer, tidpunkter etc. anges. Uppenbart skeva urval – ensidigt 
sökande efter fel. Problemet med ekologisk validitet ignoreras. Subjektiva resonemang och subjektiva 
bedömningar etc. Ignorerande av bestyrkande och systematisk replikering från berörda. Det ignoreras även att 
de observerade personerna visats i en ny, onaturlig miljö, som kräver omfattande anpassning, innehåller  
otydligheter och stressfaktorer m.m.  
 
 
Anm. 
Detta är ett undervisningspapper avsett att skärpa den metodiska och kritisk medvetenheten vid observationer.   
 
 
  
 
 


