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Sammanfattning. En vårdnadsutredning med övervakning och rapportering  
kring moderns umgänge med ett litet barn granskas med avseende på  
utredningsmetodik, tankefel och källkritik. Ett avsevärt antal  
utredningsmetodiska fel, många tankefel och bristande källkritik 
konstateras. Granskningen publiceras i syfte att bidra till bilden av  
förekommande metod- och tankefel i vårdnadsutredningar.  
 
Bakgrund 
Jur.kand. JJ har 2009-08-22 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig 
grund granska utredningsmetodiken i en  
vårdnadsutredning utförd av socialnämnden i Socialstad.   
Jag har ingen tidigare relation till eller kännedom om de i målet berörda. 
Granskningen utgör inte en utredning av frågan om vårdnad. Som  
material har jag haft tillgång till en version av utredningen daterad  
2009-07-31 (13 sidor). Jag har även 2009-09-28 erhållit en slutlig version  
via email. Jag har utfört granskningen genom att noga 
läsa igenom texten och därvid göra iakttagelser ur saklighetssynpunkt 
samt anföra vissa kommentarer.  
 
Det bör påpekas att granskningen är av utredningsmetodisk karaktär  
och det är inte möjligt för mig att se om enskilda uppgifter är korrekta 
eller felaktiga. Min erfarenhet säger dock att det i regel  finns en del 
felaktigheter, när strikta procedurer för säkerställande av uppgifter inte 
har tillämpats.  
 
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal anmärkningar. 
Utförligare redovisning av saklighetsteoretiskt tänkande kring  
utredningsmetodik finns i min universitets- och högskolelärobok 
”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” 
(2:a rev. uppl., Liber, 2003, omtryckt 2008, 2009).  Yttrandet är  
avsett för användning i domstol eller på annat sätt som uppdragsgivaren 
bestämmer.  
 
Anmärkningar 
Namnen på de berörda har ersatts med de entydiga beteckningarna  
”modern”, ”fadern” och ”barnet” och personnamn i övrigt har undvikits 
i detta yttrande.  
 
1. Logiskt styrande frågeställningar saknas 
Det anges vara frågan om en ”vårdnadsutredning”, vilket anger området 
för utredningen, men några frågeställningar med hänsyn till det enskilda 
fallets innehåll finns inte som logisk styrning av utredningsarbetet. Exempelvis 
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verkar moderns förmåga att ta hand om barnet ha ifrågasatts. En lämplig, 
styrande frågeställning kan då vara att söka noggrant utreda och besvara 
den frågeställningen. 
 
2. Utredningens genomförande (sid. 1) 
I detta avsnitt anges de kontakter som tagits, men förklaras inte hur man  
tänkt sig besvara angivna frågeställningar (som saknas). Det förklaras inte 
hur sökprinciper och urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval) 
av material till utredningen varit. Det framgår att två referenter har läst och godkänt sina 
uppgifter och att uppgifter inhämtats från umgängesrapporter (som saknar rimligt 
säkerställda uppgifter) och från socialregister. 
I övrigt framgår inte hur uppgifter skulle ha rimligt säkerställts. Det saknas  
uppgift om att föräldrarna skulle ha givits möjlighet att bestyrka (inkl. 
stryka, korrigera, förtydliga, komplettera) av dem själva lämnade uppgifter. 
Det saknas vidare uppgift om att föräldrarna skulle ha givits möjlighet att  
systematiskt replikera på uppgifter som gäller dem själva och barnet. Jag 
syftar då på uppgifter från den andra föräldern och från referenter och rapporter. 
Fadern kom, såvitt jag förstår, till Sverige 2007 och modern 1986. Fadern kan 
knappast ha inhämtat förmåga att förstå och tala svenska fullt ut, kanske inte 
modern heller. Jag saknar i texten helt uppgifter om hur språkfrågan hanterats i 
utredningsarbetet. Det framgår t.ex. av faderns lämnade uppgifter att han behöver 
hjälp att översätta. Antagligen har tolkar anlitats och de skall då namnges per samtal för att 
medge möjlighet till kontroll. Även namnet/namnen på den/de utredare som 
genomfört ett visst samtal skall anges, något som saknas. Om någon annan är  
närvarande, t.ex. släkting, stödperson etc. skall även namn på denne anges. Om 
uppgifter härrör från sådan person skall det framgå genom tydlig källangivelse. 
 
Datum för kontakterna redovisas inte i avsnittet om genomförande, men 
framgår i anslutning till referatrubrikerna. Två samtal med modern anges 
ha ägt rum 080630 respektive 080918 och ett hembesök har ägt rum 081009. 
Utredningen är daterad 090731, dvs. runt ett år senare. Materialet kring modern 
måste utan tvekan bedömas som föråldrat.  
Tre samtal med fadern anges ha ägt rum 080911, 081031 respektive 090420 
och ett hembesök har ägt rum 081001, dvs. materialet från 2008 bör bedömas som 
föråldrat. Det är dessutom mycket anmärkningsvärt utifrån frågan om partiskhet 
att fadern fått ett utredande samtal mer i ett avsevärt senare skede (april 2009),  
medan modern inte fått det. Dessutom får fadern betydligt mer textutrymme i 
utredningstexten.  
 
Materialet från referenterna (psykiatriöverläkaren 090306 och socialsekreteraren 
090331) samt sista materialet från umgängesrapporterna 090313 är inte heller 
särskilt aktuellt (dvs. 4-5 månader gammalt) eller uppföljt med någon form av 
kontroll av om situationen  har förändrats, t.ex. uppföljande telefonsamtal med 
källorna. Här kan ju inte ha funnits några översättningsproblem att bemästra för 
utredarna.  
 
Socialsekreteraren nämner 090331 att barnet ”nyligen börjat förskola”. Det  
framgår även av utredningen att barnet går på förskola sedan december 2008. Det 
saknas i utredningen referentmaterial från förskolan, trots att barnet, när t.ex. 
utredarna talar med fadern den 20 april 2009 har gått i förskola cirka 4-5 månader. 
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Det  hävdas även av utredarna att ”Fadern har just nu kontaktperson som är med 
honom och barnet ibland”. Denna namnlösa kontaktperson är inte heller hörd i  
utredningen. Namnet skall självklart finnas angivet.  
 
Det anges även av utredarna att modern har kontakt med en namngiven 
arbetsterapeut på den klinik hon har kontakt med. Inte heller denna arbetsterapeut 
är hörd i utredningen.  
 
Det begränsade urvalet av informanter/referenter begränsar tillgången på relevanta 
uppgifter. Detta begränsade urval föranleder även källkritiskt sett en misstanke om 
att dessa informanter inte hörs därför att de har något att säga som utredarna inte vill 
ha med – undanhållande är dessvärre en vanlig teknik i socialtjänstens 
utredningskultur. 
 
3. Bedömning (sid 12-13) 
Som redan bör ha framgått av anmärkningspunkterna 1 och 2, så bygger avsnittet 
”Bedömning” på ett material utan logiskt styrande frågeställningar (ett ”klippkollage” 
av uppgifter) och på uppgifter som inte är rimligt säkerställda genom att föräldrarna 
fått bestyrka referat av egna uppgifter och att systematisk replikering från berörd 
förälder av texten att döma inte verkar ha förekommit. Uppgifterna i underlaget är 
som påvisats även i stor utsträckning föråldrade och uppföljningar gentemot 
referenter saknas i ett sent skede. 
Vidare är urvalet av informanter starkt begränsat.  
Dessa allvarliga saklighetsproblem kring  bestyrkande och systematisk  replikering  
löses inte genom kommuniceringen av hela utredningen, eftersom bedömningsavsnittet redan 
är skrivet före kommuniceringen och kognitiva låsningar skett på grundval av det vid 
bedömningen befintliga materialet med dess innehåll.  
 
4. Frågan om umgängesfrekvens 
Det anges att modern tidigare haft umgänge med barnet två gånger 
i veckan, vilket vid samtalen med modern 2008 anges till två gånger i månaden, 
dvs. en minskning från ca 8 ggr per månad till 2 ggr per månad. Ingen förklaring 
ges. En allmän utvecklingspsykologisk synpunkt är att det för små barn är lämpligt  
med ett tätt umgänge, dvs. ett par gånger i veckan kan vara rimligt, men två gånger 
i månaden är alltför sällan. Vid ett sällan förekommande umgänge kan det vara 
svårare att upprätthålla en god kontakt mellan förälder och barn. Små barn kan 
även ha svårt med s.k. objektkonstans, dvs. svårigheter att hålla bilden av den  
frånvarande föräldern i medvetandet.  
 
5. Rapporter om umgänget från ”Träffladan”  080804 – 090313 
Ur källkritisk synpunkt är ”personalen” (utan några som helst namn och 
även utan dateringar) inte en godtagbar källa. Det finns anledning till stor 
källkritisk skepsis gentemot detta slag av personalgruppsbaserat material 
med vaghet, generaliseringar och utan förekomst av motsägande iakttagelser 
och bedömningar. Detta är en mycket anmärkningsvärd konformistisk värld, 
där alla ser och tolkar och bedömer likadant av texten att döma –  
fullständigt orealistiskt, bl.a. sett utifrån stora mängder av experiment och  
laborationer, där samma observatörer givit delvis olika beskrivning och tolkningar  
av samma iakttagna sociala händelser. Någon tycker sig i en personalgrupp  
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se eller tolka något och påverkar övriga att tycka likadant eller skriver in det och det blir hela 
gruppens bedömning. 
 
Missuppfattningar och förvanskningar i kommunikationen inom gruppen kan bli 
till påstådda observationer och tolkningar.  Pseudomaterial av detta slag tål inte närmare 
kritisk prövning, och anteckningsunderlag etc. brukar, antagligen därför, inte visas 
upp. 
 
Bristen på redovisning av metodik, källa, tidpunkt och tillkomst för respektive  
bedömning samt av olika och motsägande uppfattningar bland personal innebär 
att material av detta slag måste källkritiskt sett förkastas.  
 
Personalen kan ”uppleva/uppfatta” vad  den vill och okontrollerat skriva  
vad den vill. Exempelvis kan förhandsuppfattningar och förväntningar kring 
modern påverka både vad personalen tycker sig uppfatta och även ge  
förväntanseffekter på moderns och barnets beteende i situationen.  Denna 
observationsmetodik med urskillningslös blandning av osäkra observationer och 
ännu mer osäkra tolkningar är inte sakligt godtagbar.  Det är frågan om oberättigade  
fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik (mer populärt kan den kallas 
”tycka-tro-känna-uppleva” – metodik) som kan leda till att vad som helst hävdas 
på subjektiva grunder.  
 
Enligt vilken/vilka principer utredarna gjort sitt urval av uppgifter ur  
umgängesrapporterna redovisas inte, dvs. det kan vara ett skevt urval.  
 
Barnet är fött 070808 och är därmed nästan exakt ett år gammalt när  
rapporteringen om umgänget startar. Att komma in som mor i barnets värld kan  
innebära psykologiska svårigheter för både mor och barn.  
Barnet har knutit an till fadern och fadern har knutit an till barnet. 
Denna situation föreligger inte på samma sätt för modern och barnet.  
Närvaro av personal som utifrån sina föreställningar ger direktiv eller observerar eller rentav 
stör umgänget innebär en stressfaktor för modern. Att umgås med sitt barn under  mer  
laboratoriemässiga förhållanden på Träffladan är inte  samma sak som att umgås 
med sitt barn i hemmiljö. Observationer på Träffladan behöver inte vara en ekologiskt  
valid (giltig, representativ vad gäller naturliga situationer) metod för att bedöma vad som 
skulle hända i hemmiljön.   
Modern har lite skött sitt barn tidigare och behöver en viss inlärningstid, vilket 
kan förmodas att även fadern behövde. Att umgänget sedan, uppges det, juni 2008, 
sker endast två gånger per månad försvårar uppbyggande och även vidmakthållande 
av kontakt och inlärning.  
 
6. Den påstådda konflikten 
Det finns uppgifter från fadern om en konflikt mellan honom och moderns 
släktingar. Det bör anmärkas att logiskt sett är upplevelse av hot inte detsamma som 
faktiskt hot. Fadern får i utredningstexten ge sin version, medan moderns släktingar 
(inte modern), som ju konflikten gäller, inte fått ge sin version i utredningstexten.  
Det är inte självklart att fadern helt skulle sakna skuld i den eventuella konflikten.  
Om det existerar en konflikt så vore det tänkbart att socialtjänsten för barnets,  
moderns och faderns skull kallade till ett möte för att söka skapa insikt om  
konsekvenser och söka eliminera eller reducera konflikten. Det är inte lämpligt att 
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en konflikt skall åtfölja barnet under hela dess uppväxt och kanske sedan också.  
 
7. Resursanalyser 
Det finns inga sammanhållna resursinventeringar/resursanalyser för respektive 
förälder redovisade i utredningen.  
 
8. Alternativ 
Det saknas en tydlig genomgång av de möjliga alternativen (gemensam vårdnad,  
vårdnad till fadern, vårdnad till modern) med konsekvensanalyser (för/emot).  
 
Sammanfattande  bedömning 
De utredningsmetodiska bristerna är så omfattande och allvarliga att  
utredningen inte kan godtas ur saklig synpunkt. Bedömningar skall inte göras  
på grundval av föråldrat, icke replikerat, och delvis skvallerartat material och 
med väl få källor/informanter och icke öppet redovisade tillvägagångssätt.  
Källkritiskt sett bör den påstådda utredningen förkastas. I nästa avsnitt ges även för 
tydlighetens skull en specificering av ett  antal viktigare tankefel i utredningens 
metodik. 
 
Tankefel: en summering 
Utifrån texten förekommer eller antyds följande viktigare tankefel.  
Beträffande begreppet tankefel, se t.ex. Edvardsson (2003), Pohl (2004),  
Reisberg (2007). Bakom metodfel finns tankefel eller vissa metoder 
måste bedömas som tankefel.  
 
- alternativ ignoreras och utreds inte, gäller t.ex. gemensam vårdnad, 
   vårdnad till modern.  
 
- barnperspektivet beaktas sannolikt inte när det gäller det lågfrekventa 
  umgänget mellan modern och barnet 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs utan erforderlig saklig grund, på 
   grundval av material som inte är rimligt säkerställt,  
  och utan övervägande av alternativ med konsekvenser 
 
- ekologiskt representativitetsfel, dvs. umgängesmiljön kan inte bedömas 
  som representativ för en förälders umgänge med sitt barn under naturliga 
  förhållanden 
 
- felkällor ignoreras, t.ex. förhandsuppfattningar, förväntningar, felaktig 
  varseblivning, minnesfel, tolkningsfel osv.  
 
- frågeställningar saknas för logisk styrning av utredningsarbetet 
 
- föråldrade uppgifter från samtal och hembesök används 
 
- källredovisning saknas för en del uppgifter som anförs och används, t.ex. 
   är den namnlösa kollektiva källan ”personalen” ingen källkritiskt godtagbar källa 
 
- källkritiskt misstag, dvs. utredarna använder sig av uppgifter utan att genomföra 
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  källkritisk prövning 
 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid användning av extremt subjektiv metodik 
   (den s.k. ”tycka-tro-känna-uppleva”-metodiken) förekommer 
 
- observationer och tolkningar sammanblandas trots att de är av olika karaktär 
   kunskapsteoretiskt (tolkningar är i regel mycket vanskligare, oftare fel) 
 
 - partiskhetsfel, dvs. fadern får i ett senare skede ett utredningsamtal 
   mer än modern, får mer textutrymme i utredningen och får sitt  
   önskade alternativ ensam vårdnad in i fokus i utredningen 
 
- resursundvikande, då inga resursanalyser gjorts och redovisas 
 
- skevt urval, t.ex. det massivt negativa urval av påståenden som  
   ”personalen” på Träffladan presenterar och den nästan totala frånvaron 
   av positiva påståenden kring moderns uppträdande inger starkt källkritisk skepsis 
   (jfr det s.k. tendenskriteriet inom historisk källkritisk metod) 
 
 
- säkerställandefel, dvs. stora brister föreligger vad gäller bestyrkanden,  
  systematisk replikering, kontroller i övrigt och källkritisk prövning 
 
- undanhållande av några informanter (förskola, arbetsterapeut, kontaktperson 
   och kanske fler) 
  
- utsagehistoriskt ignorerande, t.ex. vad gäller uppgifter från ”personalen”,  
  så ignoreras de suspekta, mörklagda utsagehistoriska förhållandena 
  Hur uppkommer en så massivt negativ uppsättning vaga uppgifter 
   kring modern?  
 
- vaghetsfel, dvs. vaga, otillräckligt preciserade uppgifter anförs 
 
- öppen redovisning av tillvägagångssätt, bl.a. av använda sök- och urvalsprinciper 
   saknas, och även saknas öppen redovisning av hur personalgruppsuppgifterna från  
   Träffladan uppkommit. Döljande av tillvägagångssätt är inte sakligt godtagbart.  
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