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Sammanfattning. Syftet är att kritiskt-vetenskapligt granska ett 
psykologutlåtande med avseende på utredningsmetodik, tankefel 
och källkritik. Ett stort antal brister och tankefel klargörs och det 
kan konstateras att utlåtandet är ett falsarium. Bland annat har  
icke vetenskapligt grundad s.k. projektiv metodik missbrukats. En 
lista med tankefel redovisas.     
 
Bakgrund 
Av advokatfirman A & A, Socialstad, fick jag den 24 juli 2009 i 
uppdrag att ur kritisk-vetenskaplig synpunkt granska 
utredningsmetodiken i ett psykologutlåtande i ett mål angående 
en fars umgänge med sin idag drygt 10 år gamla dotter.  
Jag hade ingen tidigare relation till eller kännedom om någon av de 
i målet berörda. Yttrandet avser utredningsmetodiken och utgör inte 
en utredning av tvistefrågan om umgängets omfattning. Yttrandet 
är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang som  
uppdragsgivaren bestämmer. Det är givetvis av stort vetenskapligt och 
samhälleligt intresse att klargöra brister i utredningsmetodik, 
förekommande tankefel och bristande källkritik i psykologutlåtanden.  
 
Material 
Följande material har tillställts mig i anslutning till uppdraget. 
- Umgängesutredning 2007-07-09 med bilagda Nallebilder 
- Dom från Socialstads tingsrätt av den 17 september 2008 
- Yrkande rörande umgänge från modern genom hennes ombud av den  
   16 mars 2009 
- Psykologutlåtande till socialförvaltningen i Socialstad av en leg.  
   psykolog, odaterat, ankomststämplat 2009-03-12 (det dokument 
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   som granskas. se avskrift i bilaga 1). Läs gärna igenom psykologens 
   utlåtande före den följande texten.  
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Översänt material har genomlästs och psykologutlåtandet har även  
granskats utifrån elementära aspekter vad gäller utredningsmetodik, 
saklighet och källkritik. För en grundligare allmän genomgång av 
utredningsmetodiska frågor hänvisas till min universitets- och 
högskolelärobok ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och 
felkällor” (2:a rev. uppl. Liber förlag, 2003, omtryckt 2008, 2009) 
som sedan 1996 använts som lärobok i utredningsmetodik, bl.a. på 
socionom- och psykologutbildningar.  
 
Det är möjligt att göra iakttagelser i psykologutlåtandet, t.ex. är  
närvaro respektive frånvaro av uppgifter etc. sådant som  utan  
svårighet låter sig objektivt konstateras. Därutöver görs några 
reflektioner i anslutning till konstateranden.  
 
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal anmärkningar 
och sammanfattande bedömningar. Namn på familjemedlemmar har 
i min text ersatts med ”fadern”, ”dottern” etc. Utlåtandet är indelat  
i fem stycken textstycken, där det femte stycket innehåller allmänna 
påståenden och psykologens egna reflektioner, tolkningar, 
bedömningar etc. En del sådant material finns även inmatat i det fjärde 
stycket tillsammans med det empiriska materialet.  
 
Anmärkningar 
1. Uppdragsformuleringen saknar tydlig, logiskt styrande 
frågeställning (eller frågeställningar). Uppdragsgivarens  
påstådda ”oro” är ingen som helst sakomständighet rörande flickan 
utan ett fenomen  hos uppdragsgivaren själv – en irrelevant subjektiv 
omständighet. Det framgår inte på något sätt varifrån uppdragsgivaren 
skulle ha fått information, och med vilket innehåll, kring barnets 
umgänge med sin far? Har uppdragsgivaren eller annan personal från 
socialförvaltningen gjort egna observationer eller talat med barnet? Är 
det uppgifter från familjehemmet som här inte tydligt redovisas som 
utgör utgångspunkt? Har uppdragsgivaren haft kontakt med modern i 
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frågan? Vad var socialförvaltningens tanke/syfte med att begära 
utlåtandet? 
 
Utlåtandet används som jag förstått saken här av ena parten i en 
konflikt?  
 
Hur hade socialförvaltningen tänkt sig att använda utlåtandet och hur 
har det i övrigt använts? Var avsikten från början att gå ena parten i en  
konflikt tillhanda? Frågetecknen kring uppkomstprocess för uppdraget 
och syfte är många. Att tydligheten i utlåtandet uppvisar stora brister  
är uppenbart. Dessutom är det tydligt av texten att utlåtandet inte har 
en problemanalytisk inriktning med avseende på problem i umgänget 
mellan fadern och dottern. I så fall skulle konkreta situationer, 
beteenden och förlopp ha analyserats i stället för de vaga påståenden 
som figurerar i texten. Syftet verkar inte ha varit problemanalys, så 
vad var syftet? 
 
Det  hävdas kategoriskt och förutsättande att  
”umgänget med biologisk pappa inte är helt till gagn för dottern”.  
Vad detta anmärkningsvärda och kategoriska påstående skulle sakligt 
grundas på nämns inget om. Hur kan uppdragsgivaren veta detta? En 
helt annan utgångspunkt är förstås att ge ett förutsättningslöst uppdrag 
att utreda barnets relation till eller umgänge med sin far. Observera 
här formuleringen ”inte är helt till gagn”. Denna kan t.ex. tolkas som 
att umgänget till 90% är till gagn och till 10% är tveksamt eller 
liknande. Frågan är här om mer sagts till psykologen från 
uppdragsgivaren och i så fall vad? Det icke öppet redovisade 
uppdraget kan utifrån den bristande tydligheten, de underliga 
formuleringarna och bristen på logik misstänkas ha varit att skapa 
argument för att avbryta umgänget.  
 
Vore man okritiskt välvillig till formuleringarna kring uppdraget 
skulle man kanske kunna säga att de rymmer en hypotes att det finns 
problem i umgänget. Men utlåtandet är inte upplagt som någon rimlig 
hypotesprövning utan följer en vanlig cirkulär logik, där utredaren  
återkommer till utgångspunkten via ett antal grova metod- och 
tankefel.  
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2. Alla händelser av betydelse skall dateras. Det saknas datering 
för uppdraget och det framgår inte ens hur det givits – muntligt 
eller skriftligt eller båda delarna? De fyra sammanträffanden med  
barnet som nämns saknas det datum för och det framgår inte heller 
hur lång tid i minuter vart och ett av dem varat. Det redovisas inte 
heller hur stor mängd tid som ägnats åt utredande samtal och vilken 
andel av tiden som de s.k. testningarna tagit.   
 
3. Principer för urval (inval respektive bortval) av material till 
utlåtandet redovisas inte. Har t.ex. positiva uttalanden från flickan 
rörande fadern och umgänget med denne icke redovisats? Har 
t.ex. flickans syn på familjehemmet inte eftersökts eller inte 
redovisats? Varför? Varför har utlåtandet begränsats till enbart  
material från flickan – det räcker inte för en problemanalys i vart fall. 
 
4. Det framgår inte att de uppgifter i texten som anges härröra från  
barnet skulle på något sätt ha bestyrkts etc. av barnet, t.ex. via 
genomläsning eller uppläsning. Uppgifter som läggs till grund för  
bedömningar skall vara rimligt säkerställda. Den biologiska pappan 
som är berörd av uttalanden har såvitt framgår inte erbjudits att  
replikera. Psykologen kan, genom att inte tillämpa bestyrkande 
respektive replikering från berörd, skriva in missuppfattningar, 
minnesfel, tolkningsfel och andra felaktigheter.  
 
5. I utlåtandet, som påstås bygga på ”4 sammanträffanden”, så finns 
i stycke nr 3, påstått härrörande från flickan, en mening som berör 
flickans kontakt med och relation till hennes biologiska mamma. 
  
Det finns i stycke nr 4, påstått härrörande från flickan, tre meningar 
som berör flickans kontakt med och relation till hennes biologiska 
pappa. (Psykologens egna reflektioner i stycke nr 5 bortses här ifrån. 
Projektivt material kan inte utan att alternativa tolkningar elimineras 
kopplas till just den biologiska pappan. )  
 
Det finns, påstått härrörande från flickan, ingen mening som berör 
flickans relation till familjehemsföräldrarna, vilka hon bor 
tillsammans med en mycket stor del av tiden och som det verkar sedan 
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länge. Varför undanhålls relationen till dem och flickans upplevda 
situation i familjehemmet helt?  
 
Således är det empiriska materialet i form av påstådda referat (inga 
påstådda citat finns) kring flickans umgänge med modern, fadern 
och relationen till familjehemsföräldrarna extremt knapphändigt.  
Det är anmärkningsvärt att så ytterst lite kan finnas att redovisa efter 
fyra sammanträffanden. 
 
6. Enligt utlåtandet så tar barnet självt redan vid första tillfället upp  
problemen med kontakterna med hennes biologiska mamma.  
Det verkar alltså som om barnet upplever sig ha mer bekymmer med 
denna kontakt än den med hennes biologiska pappa. Hade flickan haft 
mycket bekymmer med  kontakten med hennes biologiska pappa, så 
hade det varit naturligt att ta upp detta först eller åtminstone i 
anslutning till frågan om kontakten med biologisk mamma.  
 
7. Det redovisas inte vilka frågor som ställts och hur de ställts?  
Hur dessa frågor har sett ut är mycket viktigt för den kritiska 
prövningen av referat av vad flickan påstås ha sagt eller kanske rör det 
sig i texten snarare om psykologens tolkningar av vad flickan sagt.  
Det kan verka som psykologen själv lett in utredande samtal på  
temat biologisk pappa. Har förutsättande, ledande, upprepade, 
argumenterande etc. påståenden och frågor ställts gentemot barnet? 
Det är enligt min erfarenhet mycket vanligt att psykologer med svag 
professionalitet i sina utlåtanden uppvisar evidens för att så skett.  
Av det egna referatet framgår ofta inslag av ledande etc. frågor.  
Vad som står helt klart här är att barnet suggererats/påverkats med  
det omnämnda projektiva materialet. Att uppmana ett barn att rita och 
berätta utifrån visst givet material innebär förstås att det redan givna 
ger styrning och begränsningar. Finns t.ex. material att leka strid med 
så kan barnet på grund av materialet börja leka strid. Eller finns någon 
bild som kan ge association till rädsla, så kan barnet på grund av 
själva bilden suggereras att tala om rädsla. Principen om social 
responsivitet innebär att både barn och vuxna söker svara om de får en 
fråga eller föreläggs att göra något. Även nonsensfrågor får svar har 
forskning visat. Sådana svar kan sedan tolkas godtyckligt av utredare 
etc. som inte begripit hur sakligt utredningsarbete måste göras.  
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8. Det hävdas att ”testning” har genomförts med projektiva test som 
saknar vetenskaplig underbyggnad och saknar acceptans i 
forskarsamhället i psykologi. I internationella testkataloger är 
standardkommentaren för detta slags påstådda ”test” de korta 
konstaterandena ”No reliability”, ”No validity”. Att dessa metoder 
möjligen skulle kunna ha någon användbarhet i samband med en eller 
annan behandling, t.ex. för att skapa kontakt eller hypoteser, berättigar 
inte på något sätt att de används i utredningssammanhang med krav på 
hög säkerhet (bl.a. utlåtanden som skall inges till domstol). På vad sätt 
de här använda ”testen” skulle vara relevanta för att studera umgänget 
mellan far och dotter förklaras inte alls. Inte heller förklaras testen 
som sådana och med referens till några resultat som skulle ha med 
utprövning och det här aktuella problemområdet att göra. Vad saken 
här verkar gälla är huruvida testen av det anförda slaget skulle ha 
något som helst att säga om ett familjehemsplacerat barns relation till 
sin biologiska pappa. Hur skulle inverkan av familjehemspappan (och 
familjehemsmamman och biologiska mamman också) kunna separeras 
från den biologiska pappans inverkan? Det saknas en förklarande 
bilaga och vetenskapligt förankrad redovisning i en sådan 
kontroversiell fråga. Såvitt jag uppfattat forskningsläget saknas 
evidens för att använda testen på det godtyckliga och spekulativa sätt 
som här skett. 
  
Bevisbördan för användningen ligger givetvis på psykologen och har  
inte fullgjorts på minsta sätt.  
 
Det kan nämnas att det projektiva test som oftast refereras till, 
Rorschach (”bläckplumpstestet”) inte kommit i närheten av någon 
acceptans inom forskarsamhället i psykologi. Vid t.ex. den stora 
världskongressen i psykologi i Stockholm år 2000 förekom, såvitt jag 
kunde konstatera i abstractkatalogen, inte ett enda föredrag som avsåg 
s.k. projektiva test. De befinner sig i en gråzon utanför den kritisk-
vetenskapliga diskursen och används då och då slentrianmässigt av 
yrkesverksamma psykologer – kanske som ett sätt att slippa tänka och 
kunna fylla tiden. Varken de s.k. testen eller användningen i det 
specifika fallet förklaras och bedömningar som inte kan grundas i 
testresultaten görs. Det går t.ex. inte att som i detta fall med anspråk 
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på saklighet utifrån projektivt material hävda att ett barn bör avbryta 
umgänget med sin far. (Observera termen ”omedvetet” i den 
utlåtandemeningen.)  
 
Ett grundläggande problem med projektiva test är förstås frågan 
vad det är som projiceras, i den mån vi nu inte föredrar att betrakta 
svar som fantasier av icke projektiv art. Om någon svarar på ett visst 
sätt inför t.ex. en bild eller ritar på ett visst sätt, så kan det vara 
påverkat av en mängd olika faktorer, inte bara av personen som 
berättar eller ritar eller bara av en viss annan utpekad person såsom 
en biologisk pappa eller en familjehemsförälder. 
 
Ett flertal vuxna och andra barn och händelser i ett barns omgivning 
från låg ålder fram till testdatum kan utgöra påverkansgrund bakom 
vad ett barn säger. Vad som hänt/händer i hemmet, i skolan (t.ex. 
lärare, kursinnehåll, lekar etc.), TV-program, dataspel, serietidningar, 
leksaker som barnet fått, reklam av olika slag, resor, aktiviteter osv. 
kan rimligen påverka vad ett barn för in i t.ex. en påhittad berättelse 
om en djurbild.  
 
Observationer och förutsättningslösa, allsidiga och korrekt utförda 
utredande samtal ter sig lämpliga att använda vad gäller att reda ut 
hur ett barn uppfattar situationer och förlopp.   
 
9. Det framstår som ovetenskapligt och bedrägligt att    
koppla historier/uttalanden/teman som barnet hittar på utifrån t.ex. 
sandlådelekmaterial, djurbilder etc. till barnets pappa utan att ens 
nämna och än mindre ha eliminerat alternativa tolkningar. Det kan 
påpekas att barnet sedan länge lever mycket mer med en 
familjehemspappa, som mer kan ha påverkat t.ex. de ”vanliga 
vardagshändelser”, den ”auktoritetsfigur” eller det påstått 
”omedvetna plan” som psykologen argumenterar med. Det kan även 
t.ex. vara så att barnet helt eller delvis tagit till sig 
familjehemsföräldrarnas föreställningar och åsikter om fadern och att 
detta ger utslag i ett projektivt material och även i vad barnet i övrigt 
säger eller svarar inför psykologen.  
 
De s.k. testen saknar vetenskaplig underbyggnad (om en eller annan 
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psykolog anser sig ha tilltro till dem en irrelevant). Något 
sakligt tolkningsarbete med övervägande av alternativa tolkningar och 
eliminering av tolkningar i strid med befintliga rimligt säkerställda 
uppgifter har inte redovisats. Det saknas även förklaringar både 
allmänt kring testen och kring den specifika användningen. Med tanke 
på hur stor andel av tiden barnet tillbringar i familjehemmet, i skolan 
och på där anslutande fritidsaktiviteter bör detta vara den klart 
viktigaste grunden för påstådda projektiva fenomen kring nu-
situationen.  
 
10. När utredaren går över till allmänna konstateranden, tolkningar 
och rekommendationer i det femte stycket, så är som framgått av 
föregående punkter det redovisade underlaget i sak extremt svagt och  
i vissa avseenden direkt bedrägligt. Utredaren har alltså redovisat föga 
saklig grund för vad som påstås i det femte stycket.  
 
Det har inte heller uppvisats någon strävan att falsifiera ”hypotesen” 
(välvillig tolkning av angiven förutsättning) att umgänget med 
biologisk pappa inte är helt till gagn för dottern.  
 
Det saknas resursanalyser kring såväl barnet som den biologiska 
pappan. Det saknas klargörande av hur barnet har det i 
familjehemmet. Det saknas även klargörande av vad det är för 
konkreta situationer, händelser etc. som skulle göra umgänge med den 
biologiska pappan olämpligt.  
 
Det saknas, inte minst, konkreta uppgifter från såväl den biologiska  
pappan som familjehemsföräldrarna och även modern.  
 
Att den biologiska pappan inte givits möjlighet till replik är ett 
fundamentalt fel vad gäller rimligt säkerställande av information.  
 
Det saknas konkreta uppgifter om situationer, händelser etc. från 
barnet självt och det som barnet påstås ha sagt utgörs av utredarens 
obestyrkta referat eller tolkningar.  
 
11.  I det femte stycket finns först ett par allmänteoretiska 
konstateranden och därefter sammanfattar utredaren sin utredning 
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i följande mening. 
 
”Enligt min uppfattning kan denna utredning sammanfattas i att  
barnet både på ett medvetet och omedvetet sätt visar att hon för att må 
bra behöver ta paus från sin biologiska pappa tills han hittar ett 
konstruktivt (sätt?) att möta hennes åldersadekvata behov av 
aktiviteter, men fr a ett genuint tillitsskapande förhållningssätt och 
därmed i empatisk handling visar vad hon betyder för honom.” 
(min understrykning) 
 
Det redovisas inte i utlåtandet att barnet självt sagt sig vilja 
avbryta eller ens minska umgänget med sin biologiska pappa. Det 
framgår inte heller att psykologen skulle ha diskuterat denna tolkning 
av materialet med huvudpersonen, dvs. den då snart 10-åriga och som 
det verkar fullt samtalsbara flickan. Som bör ha framgått av mina 
tidigare kommentarer så är materialet i utlåtandet inte av sådan 
allsidig, relevant, preciserad och rimligt säkerställd art att det kan 
utgöra grund för en bedömning eller rekommendation att avbryta 
umgänget.  
 
Det förtjänar även att med viss skärpa påtalas att såvitt framgår har  
psykologen varken träffat fadern eller gjort några som helst 
observationer av barnet  i samspel med fadern. Psykologen har inte  
heller gjort något eller några besök hos fadern och flickan i naturlig 
miljö. Jämför kontaktpersonen Emma Carlssons omfattande 
observationer (se tingsrättens dom 2008-09-17).  
 
En ytterligare reflektion över citatet ovan är att det kan vara svårt att 
hitta ”konstruktiva” sätt att möta flickan om umgänget avbryts. 
 
 
 
12. En för psykologutlåtandet mycket besvärande jämförelse är  
den som kan göras med socionomen och kontaktpersonen Emma 
Carlssons uppgifter i tingsrättens dom 2008-10-10 och baserade på 64 
umgängestillfällen (dock två år efter att hon var med). Där finns  
till skillnad från i psykologutlåtandet positiva uppgifter. Exempelvis: 
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”Emma Carlsson har aldrig hört fadern tala illa om barnets mamma 
eller om familjehemmet. – Emma Carlsson har inte blivit kontaktad 
som referent inför socialförvaltningens uppdrag att verkställa en 
umgängesutredning.” 
Det verkar märkligt att fadern, som antyds i psykologutlåtandet, skulle 
ha ändrat sitt beteendemönster. 
Den andra meningen i citatet belägger att det pågått förfalskning av 
utredning inom socialtjänsten vid umgängesutredningen och även det 
här granskade psykologutlåtandet passar väl in i samma förfalskande 
mönster. Relevanta uppgifter undanhålls medvetet i båda fallen.  
 
13. Om det skulle vara så (vilket psykologutlåtandet inte på något  
godtagbart sakligt sätt visat och preciserat) att det förekommer något 
slags problem i umgänget mellan barnet och barnets biologiska pappa, 
så ter det sig naturligt att den berörda familjeenheten eller någon av 
enheten utsedd person i första hand i positiv anda söker lösa detta 
genom samtal med berörda. Tillgripande av enkla medel kräver 
knappast något undermåligt, ensidigt psykologutlåtande. Frågan är 
vad det outtalade syftet med psykologutlåtandet är. Varför betalar  
socialförvaltningen för utredningsmetodiskt undermåliga alster? 
 
Sammanfattande utredningsmetodisk bedömning och diskussion 
kring det granskade psykologutlåtandet  
Det framgår av utlåtandets text att det inte  uppfyller en mängd 
elementära saklighetskrav såsom öppen redovisning av principer för 
urval, tydlighet kring uppdraget, allsidighet kring umgängesfrågan, 
relevans, precisering, rimligt säkerställande av uppgifter (genom bl.a. 
bestyrkanden, systematisk replikering, kontroller, hörande av 
nyckelinformanter, källkritisk prövning) och sakligt tolkningsarbete 
(övervägande och eliminering av alternativa tolkningar). Hanteringen 
av de s.k. projektiva testen i texten framstår som bedräglig, t.ex. 
undanhålls frånvaron av vetenskaplig underbyggnad för den aktuella 
användningen och redovisas godtycklig tolkning. Vad som har skett 
och sker i familjehemmet kring barnet undanhålls helt. Ur saklig och 
etisk synvinkel är det förkastligt att rikta en mängd vaga (icke sakligt 
godtagbara, icke preciserade) negativa uttalanden mot den biologiska 
pappan utan att denne ens  givits möjlighet att (såvitt framgår) 
systematiskt replikera. Vaga påståenden är inte sakligt godtagbara och 
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inte meningsfulla, då det inte framgår vad som avses. En utredare har 
bevisbördan för egna påståenden och ett källkritiskt ansvar i övrigt vid 
återgivning av andras påståenden.  
 
Sammanfattningsvis bedöms det granskade psykologutlåtandet på 
grundval av dess egen text som ett falsarium tillkommet på ett oklart 
uppdrag från den beställande familjeenheten/socialförvaltningen. Det 
håller inte för en källkritisk prövning och skall förkastas eftersom det 
saknas tydligt uttalat syfte/styrande frågeställning, innehåller ohållbar 
metodik och kan misstänkas finnas många felaktiga uppgifter.  
 
Utlåtandet är på icke ovanligt sätt konstruerat som ett 
övertalningsdokument/propagandadokument riktat 
mot den biologiska fadern varvid tekniker som skevt urval (bl.a. 
ensidig felsökning), undanhållande (av t.ex. positiva uppgifter om 
fadern, av uppgifter om familjehemmet), vaga negativa uttalanden om 
fadern, ”påfågelsknep” (pseudovetenskapligt, obegripligt prat om test) 
och allmänteoretiska påståenden (som kan ge stöd) och diverse 
tankefel i övrigt har använts. Tekniker av detta slag skall inte 
förekomma inom sakligt godtagbart utredningsarbete.  
 
Tankefel 
Ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; Reisberg, 
2007) kan hävdas föreligga i det påstådda utlåtandets metodik. Till de 
viktigare metod- och tankefelen hör följande. Som framgår överlappar 
de och avser delvis samma tänkande. I den följande summeringen 
betraktas utlåtandet ur ett tankefelsperspektiv.  
 
-  argumentum ad hominem, även kallat ”knölargument”, dvs.   
    personangrepp genomförs. I detta fall genomförs personangreppen 
    genom t.ex. vaga negativa påståenden, vilka fadern, såvitt framgått, 
    inte fått möjlighet att ge replik på. Även det påstådda testet CAT 
    används för att rikta personangrepp mot fadern. Vid personangrepp 
    används i någon mening negativ information som inte är relevant 
    och ofta dessutom felaktig.  
 
-  alternativa tolkningshypoteser ignoreras, t.ex. kan en figur som  
    som framträder i en påstått projektiv berättelse inte utan redovisad     
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   eliminering av andra möjligheter kopplas till just fadern (t.ex. finns  
    även familjehemsföräldrarna sedan lång tid, modern, lärare,   
    kamrater, mediafigurer och egna eller andras fantasier etc.) 
 
-  bedömningsfel, dvs. utredaren gör t.ex. bedömningen att barnet  
   ”behöver ta paus från sin biologiska pappa” utan att ha redovisat 
   någon rimligt säkerställd, preciserad och källkritiskt godtagbar  
   saklig grund i utlåtandet. 
 
- cirkulär logik, dvs. utgångspunkten/förutsättningen är att barnets  
   umgänge med pappan ”inte är helt till gagn för barnet” och genom 
   stödjande tankefel såsom vaghetsfel, skevt urval, ensidigt  
   bekräftelsesökande och undvikande av alternativa   
    tolkningshypoteser når utlåtandet fram till utgångspunkten, dvs.  
   cirkeln sluts.  
 
- egocentriskt tänkande, dvs. det saknas en förklarande bilaga rörande 
   de påstådda testen. Psykologen har givetvis skyldighet att förklara  
   sin metodik och har bevisbördan för metodikens användning i  
    aktuellt sammanhang.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande med negativ inriktning vad gäller fadern  
   och umgänget 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik eller mer populärt 
   betecknat som ”tycka-tro-känna-uppleva” – kulturen. Detta populära  
   tankefel innebär att vad som helst kan upplevas som vad som helst.  
   Ibland finns inte det subjektivitetsmarkerande ordet (t.ex.  
  ”upplever”) med i texten utan tyckarutttalanden kan formuleras  
   kategoriskt (t.ex. använder psykologen i stycke nr 5 ordet ”visar”  
   (behöver ta paus- meningen). Detta tankefel medger obegränsad  
   evidensfabrikation och används flitigt i socialtjänstens utredningar 
   och i anslutande psykologutlåtanden.  
 
- falsifieringsfel, dvs. utlåtandet söker inte efter sådant som talar emot 
   utgångstesen – det går då inte att hävda att utgångstesen skulle vara  
   giltig (jfr Popper, 1959), då det kan finnas motevidens som inte  
   uppmärksammats. Sådana ignorerade evidens kan fälla  
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   utgångstesen.  
 
- frekvensfel, dvs. det finns inga uppgifter om frekvens kring de  
   mycket vaga antydningarna om negativa beteenden hos fadern.  
   I vanliga familjer så förekommer allehanda verbala beteenden 
   av typ ”skäller på”, ”inte lyssnar” eller kritik av någon icke  
   närvarande. Basfrekvensen/vanligheten för ett beteende måste 
   beaktas i samband med utredningsarbete. Det är dessutom  
   meningslöst att anföra ett beteende som inte är rimligt preciserat. 
 
- frånvaro av logiskt styrande frågeställning/ar/. Frågeställningarna 
  skall med lämplig metodik besvaras. I detta fall finns varken uttalade    
   frågeställningar eller lämplig utredningsmetodik.  
 
- förutsättningsfel – en irrelevant förutsättning (”oro” hos  
  uppdragsgivaren) och en förutsättning helt utan någon redovisad  
  saklig grund (”umgänget…inte är helt till gagn”) utgör  
   utgångspunkter för utlåtandet.  
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning, ofullständigt  
  beaktande av alternativ, t.ex. kan endast en favorittolkning framföras 
  och övriga möjliga tolkningar ignoreras eller en tänkbar åtgärd  
  föreslås och andra möjligheter ignoreras  
 
- källkritiskt misstag, dvs. utredaren uppvisar inte ett källkritiskt  
  tänkande kring uppdragsgivarens uppgifter och inte heller kring  
  de påstådda testresultaten och en kritisk prövning verkar även  
  frånvarande kring de uppgifter som barnet påstås ha framfört.  
 
- negativitetsfel, dvs. för utredaren är det enbart intressant att ta med 
  negativt material om fadern och umgänget (något lite just negativt  
  finns även med rörande modern) 
 
- ovetenskaplig, inom forskarsamhället i psykologi icke accepterad,  
  spekulativ metodik används. Det står vem som helst  fritt att kalla 
  vad som helst för ett test eller att använda påstådda test hur som  
  helst. Det finns ingen särskild kontroll- eller tillsynsinstans som  
  stoppar testmissbruk. Ibland publiceras kritiska undersökningar 
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  av forskare.  
 
- problemanalys saknas, dvs. frånvaron av preciserade uppgifter vad  
  gäller sakförhållanden, situationer/händelser, beteenden, förlopp 
  innebär att de sakliga grunderna för problemanalys saknas 
 
- relevansfel, t.ex. är en uppdragsgivares ”oro” eller s.k. projektiva 
  test inte relevanta (har inte påvisats vara relevanta) 
 
- resursundvikande, dvs. resursinventeringar/resursanalyser saknas 
 
- skevt urval av material. Utlåtandet är tendensiöst och det finns  
  anledning misstänka att t.ex. positivt material kring fadern och  
  negativt material kring familjehemmet har censurerats bort –  
  se nedan under ”tunnhetsfel”.  
 
- suggestionsfel, dvs. det står klart att utredaren suggererat barnet 
   med det projektiva materialet och mycket möjligt även genom  
   förutsättande, ledande , upprepade, argumenterande etc. frågor.  
   Då frågorna inte redovisas öppet finns anledning misstänka både  
   skevt urval i ställda frågor och frågetekniskt olämplig utformning  
  (den bristande professionaliteten i utlåtandet ger grund för  
   misstanken).  
 
- säkerställandefel, dvs. det framgår inte att material skulle ha  
  säkerställts genom barnets bestyrkande av psykologens sammandrag  
  och det framgår inte att det skulle ha säkerställts genom systematisk  
  replikering från andra berörda, dvs. i detta fall de biologiska  
  föräldrarna.  
 
- tidsredovisningsfel, dvs. utredaren struntar i att redovisa så  
  elementära tidsförhållanden som datum för uppdrag, datum för 
  sammanträffanden med barnet och tidslängd för respektive  
  sammanträffande. Tidsfaktorer har ibland stor betydelse för  
  hur utredningsmaterial kan tolkas eller kritiskt prövas.  
 
- tunnhetsfel, dvs. 18 påbörjade rader (styckena nr 3 och nr 4) och  
  med inblandning av icke vetenskapligt underbyggda ”test” utgör  
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  en extremt tunn resultatbild i förhållande till att fyra 
”sammanträffanden” ägt rum. Varför är resultatbilden så extremt 
 tunn? Var det så att uppdragsgivaren inte ville ha någon     
 problemanalys utan bara en inlaga riktad mot fadern?  
 Togs positivt material om fadern medvetet bort eller eftersöktes det 
 inte ens? 
 
- undanhållande av relevant material, t.ex. kring vad som sker i  
  familjehemmet 
 
- urvalsprinciper (principer för inval och bortval av uppgifter)  
   klargörs inte 
 
- vaghetsfel, dvs. vaga/icke rimligt preciserade formuleringar tillför  
  inget i sak. Precisering är ett grundläggande verktyg vid  
  utredningsarbete, något som utredaren inte begripit.  
 
- öppen redovisning av bakgrundsprocess, uppdrag och metodik  
  saknas – vad är det för uppgifter som leder fram till uppdraget och  
  varifrån kom dessa uppgifter? Var uppgifterna rimligt säkerställda 
  och preciserade? Det är utifrån texten obegripligt vad syftet med  
  utlåtandet är, särkilt som problemanalys saknas. 
 
Referenser 
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Popper, K.R. (1959). The logic of scientific discovery.  
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Bilaga 1: Psykologutlåtande (in extenso) 
 
(oavkortad avidentifierad avskrift) Stämpel: Ankom 2007-03-18)                           
                                                                                                           
Till Familjeenheten                                                                                 
Stina Svensson 
Socialförvaltningen i Socialstad                       (språkfel har ej        
000 00 Socialstad                                        korrigerats i avskriften) 
 
Psykologutlåtande 
 
Angående Åsa Johansson, Bogatan 00, 000 00 Bo-byn 
 
Jag har träffat Åsa några ggr i januari/februari 2009 på uppdrag av 
Stina Svensson Familjeenheten Socialförvaltningen i Socialstad bl a m 
a a Svenssons oro för Åsas mående och att umgänget med biologisk 
pappa inte är helt till gagn för Åsa.  
 
Utlåtandet baseras på 4 sammanträffanden, testning med 
Ericamaterialet, Machover, CAT och ”Jag tycker jag är”.  
 
Åsa har redan vid första tillfället en idé om vad hon vill använda mig 
till mig. Hon är pressad av ovissheten kring sin biologiska mamma 
och hon vill veta hur hon ska hantera kontakterna med sin mamma 
som hon längtar efter, men mamma svarar inte alltid i mobilen. Hon 
vill ha tips om hur hon ska göra när t ex mormor undrar om Åsa hört 
av sin mamma. 
 
Hon genomför testningarna på ett aktivt, kreativt och fullödigt sätt. 
Hon använder stipulerad tid väl vid sandlådetest (Ericamaterialet) och 
kan berätta målande och adekvat i ett helt sammanhang om vanliga 
vardagshändelser i en familj. Likaså ritar hon o berättar i Machover o 
CAT både realistiskt och fyndigt. Framkommer bara visst tvivel 
beträffande egna förmågor  i matematik och i förhållande till 
jämnåriga i ”Jag tycker jag är”. Åsa berättar att hon leker med yngre 
kamrater, men att det inte finns så mycket tid för vänner och 
fritidsaktiviteter eftersom hon är bunden till umgänget med sin 
biologiska pappa. I CAT (att berätta en historia till djurbilder) 
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utmärker sig två teman. Det ena är en auktoritetsfigur som är 
oberäknelig och hämndlysten och det andra är en situation i ett mörkt 
sovrum där huvudpersonen är rädd att inte bli hörd av föräldrarna i ett 
angränsande rum. Berättelserna i CAT illustrerar på ett omedvetet 
plan det Åsa också tar upp med mig som ett  problem, att hennes 
biologiska pappa skäller på henne, inte lyssnar och istället säger att 
andra för henne viktiga personer inte är att lita på. Åsa fyller dessutom 
på med att hennes biologiska pappa visserligen aldrig gjort henne illa, 
men att hon är rädd att han kan göra det.  
 
Det är djupt olyckligt när barn hamnar i en lojalitetskonflikt mellan 
vuxna som istället borde samarbeta för att bidra till den unges 
utveckling optimalt. Det är inte meningsfullt och utvecklande att 
umgås med personer som man är rädd för. Enligt min uppfattning kan 
denna utredning sammanfattas i att Åsa både på medvetet och 
omedvetet sätt visar att hon för att må bra behöver ta paus från sin 
biologiska pappa tills han hittar ett konstruktivt att möta hennes 
åldersadekvata behov av aktiviteter, men fr a ett genuint 
tillitsskapande förhållningssätt och därmed i empatisk handling visar 
vad hon betyder för honom. Föräldraförmåga är en ständig process 
och anpassning till den unges utvecklingsuppgifter och fn är Åsa 
upptagen av att träna sina förmågor och bevara en positiv självbild 
genom att få och behålla vänner. Det skulle sannolikt vara till nytta för 
Åsa o hennes biologiska pappa att ha samtal individuellt och 
gemensamt med någon Familjeterapeutisk verksamhet för att förbättra 
matchningen dem emellan. Åsa ska i alla fall inte pressas till illojalitet 
med sin fosterfamilj och andra viktiga vuxna som ger henne trygghet 
och ömsesidigt emotionellt utbyte i vardagen. I det fallet överskrider 
hennes biologiska pappa gränserna och det måste han komma till  
insikt om innan umgänget med Åsa kan fortlöpa utan övervakning 
enligt min professionella uppfattning. 
 
(odaterat) 
PP (underskrift) 
Leg psykolog/Leg barn- och ungdomspsykoterapeut 
Handledare UHÄ  (postadress o tel anges) 
 
 


