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Sammanfattning. Syftet är att granska och klargöra  
metodproblem och metodfel i en vårdnads-, boende- och 
umgängesutredning. Till de allvarligare metodfelen hör 
att barnet får lite komma till tals (10 rader), medan 
föräldrarna får ca 11 sidor, dvs. fler sidor än barnet får 
rader. Utredaren uppvisar en objektsyn på barnet. 
Utredningen styrs inte logiskt av frågeställning/ar/ och 
är att bedöma som logiskt förvirrad. Uppgifter 
säkerställs inte på rimligt sätt med bestyrkanden, 
systematisk replikering, kontroller och källkritisk 
prövning. Bedömningar görs med icke rimligt 
säkerställda uppgifter som underlag. Utredaren vägrar 
att rätta till påtalade fel (en lista med 73 punkter från 
modern) och sprider hänsynslöst och osakligt 
utredningen i medvetenhet om felen.  
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Bakgrund 
Anna Andersson, Tvistegatan, 000 00 Tvistby har 2009-
02-06 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig 
grund granska utredningsmetodiken i en utredning  från 
Tvistestads kommun rörande hennes dotter Carolin 
Andersson. Jag har ingen tidigare kännedom om eller 
relation till i målet berörda personer. Dock har jag 
föreläst en utbildningsdag på Tvistestads 
socialförvaltning för kanske ett tjugotal år sedan. Mitt 
yttrande är avsett för användning i domstol eller på 
annat sätt som uppdragsgivaren bestämmer.  
 
Material 
Jag har haft tillgång till följande material: 
- Utredning med fyra bilagor 2008-10-13 
   (inkl. barnpsykologiskt utlåtande) 
 
Arbetssätt 
Jag har utgått från allmän saklighetsteori samt 
psykologisk forskning. Beträffande krav på 
utredningsmetodik hänvisas till min universitets- 
och högskolelärobok ”Kritisk utredningsmetodik – 
begrepp, principer och felkällor” (2:a rev. uppl., Liber, 
2003, omtryckt 2008 och 2009).  Resultatet av min 
granskning redovisas i form av några viktigare 
anmärkningar. Avidentifiering har skett.  
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Anmärkningar 
1. Aktualitet 
Utredningen påbörjades den 10 okt 2007 och är daterad 
den 13 okt 2008. Idag befinner vi oss i februari 
2009. De samtalsdatum som redovisas för föräldrar, 
barn och referenter visar att flertalet samtal ägde rum  
i slutet av år 2007 och några få i början av 2008. Vad 
gäller BUP-utredningen kring barnet anges utredarna 
ha träffat barnet under perioden 10 juni till 4 sept 2008, 
dvs. ca ett halvt år eller mer har idag förflutit efter dessa 
samtal och mycket kan ha hänt.   
 
Ett barn växer och utvecklas och även vuxna och 
dynamiken dem emellan kan avsevärt förändras under  
så här långa tidsrymder. Materialets aktualitet och 
relevans kan starkt ifrågasättas i dagsläget.  
 
2. Styrande frågeställningar 
Utredningen saknar angivna och logiskt styrande 
frågeställningar (enbart utredningens område anges) 
till vilka svar skall sökas. Det ter sig anmärkningsvärt 
att BUP förelagts styrande frågeställningar för sin del 
i arbetet, medan utredaren/socialtjänsten inte själv har 
angett några styrande frågeställningar för sin utredning.  
 
3. Urval och säkerställande av uppgifter 
Utredningsmetodiken är inte öppet redovisad och 
motiverad vad gäller principer för urval och bortval  
av material och vad gäller hur uppgifter rimligt 
säkerställts och dokumenterats.   
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4. Antal samtal och tidslängder 
Det saknas förklaring till varför fadern har haft tre 
enskilda samtal med utredaren, medan modern haft två. 
Tidslängderna för samtalen redovisas inte heller.  
 
5. Bestyrkande   
Jag förstår texten så att referenterna har fått läsa igenom 
och godkänna sina lämnade  uppgifter. 
 
6. För sent bestyrkande? 
Det framgår inte att föräldrarna skulle ha fått möjlighet 
att FÖRE den slutliga analysen och bedömningarna 
bestyrka sammandragen av sina egna lämnade uppgifter 
(vilket inbegriper möjligheter till korrigering, 
förtydliganden m.m.)  
 
7. Vägran att rätta uppgifter 
Mycket anmärkningsvärd är följande kommentar från 
modern i hennes skrivelse med 73 punkter.  
”När Anna ville rätta saker som var fel i utredningen 
sommaren 2008 fick Anna till svar att det inte fanns tid 
att göra det, samtidigt fick Åke ändra i sin skrivelse så 
sent som i oktober 2008.”  
Varför fanns inte tid? Underlåtande av nödvändiga 
utredningsåtgärder med hänvisning till tidsbrist är 
inte acceptabelt. Har en utredare tagit på sig ansvar 
för en utredning så skall den fullföljas på sakligt sätt.  
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8. Systematisk replikering saknas 
Det framgår inte att föräldrarna skulle ha givits 
möjlighet att systematiskt replikera på varandras  
bestyrkta uppgifter FÖRE den slutliga analysen och 
bedömningarna i utredningen.  
 
9. Parternas utrymme 
Det finns ett avsnitt med ”redogörelse” från vardera 
föräldern. I faderns fall finns 6 sidor plus 16 påbörjade 
rader. I moderns falls finns 5 sidor minus 8 påbörjade 
rader, dvs. modern har fått avsevärt mindre utrymme. 
 
10. Bristande noggrannhet och slarv 
Att modern behövt inge en skrivelse med 73 punkter  
tyder på avsevärda noggrannhetsbrister och slarv i 
utredningsarbetet. Det modern har att säga skulle 
allmänt sett ha inhämtats och korrigerats i 
utredningsprocessen och integrerats i utredningstexten. 
 
11. Barnets utrymme 
Barnet kommer lite till tals. Utredaren har ett samtal 
med barnet den 10 dec 2007 och redovisningen är på 10 
påbörjade rader. Föräldrarna har fått fler sidor än barnet 
har fått rader (ca 11 sidor att jämföra med 10 rader).  
 
12. Objektsyn på barnet 
Inte i någon av de sex av objektsyn präglade 
frågeställningar som utredaren/socialtjänsten försett 
BUP med utgår utredaren tydligt från en subjektsyn på 
barnet. Utredaren matar in egna föreställningar och 
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begrepp såsom ”anknytning”, ”separation”, 
”påverkar”. Exempelvis saknas frågeställningar av 
typen: 
”Hur uppfattar Carolin själv umgängessituationerna?” 
”Hur vill Carolin själv att umgänget skall utformas?” 
”Uppfattar Carolin själv några hinder i samband med 
umgänget? Om ja, vilka?” 
 
13. Projektiva test utan vetenskaplig grund och utan 
förklaringar 
Vad gäller de i BUP-utredningen angivna projektiva 
metoderna bör anmärkas att de saknar vetenskaplig 
acceptans. Standardanmärkning rörande projektiva test 
i internationella testkataloger är ”No reliability” 
(stabilitet i mätning), ”No validity” (giltighet i 
förhållande till vad som avses mätas). Ingen som helst 
redovisning av vetenskaplig grund och av relevansen av  
de projektiva metoderna sker i texten. De metoder som 
anges ha använts är ”Ericametoden, 
sandlådeobservationer; Machover, Children 
Apperception Test; ”Jag tycker jag är”-testet; 
Satskomplettering; fri teckning och samtal”.  
Inga förklaringar ges om vad dessa metoder innebär 
och ingen redovisning av vetenskapliga evidens.  
Ett krav bör vara att testen principiellt och vetenskapligt 
förklaras i en bilaga till ett yttrande. Bevisbördan för att 
metoderna skulle ha sakligt värde generellt och i detta 
sammanhang ligger hos den/de som använder 
metoderna/testen.  
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På sid. 3 överst finns 
en anmärkningsvärd formulering där BUP-utredarna i 
en kategorisk, ovetenskaplig formulering hävdar att  
”inget framkommit i de test…..” med avseende på  
i fallet aktualiserade påståenden om sexuella 
gränsöverskridanden. Enligt forskare inom området 
sexuella övergrepp (t.ex. Lamb, Sternberg, Svedin) så 
finns inga projektiva test som har någon diagnostisk 
förmåga gällande sexuella gränsöverskridanden.  Detta 
är förstås helt i linje med att projektiva test saknar 
vetenskaplig grund.  
 
14. Egocentriskt utredande 
Det ter sig anmärkningsvärt att så mycket av BUP- 
utlåtandet handlar om utredarnas egna resonemang,    
tyckanden, tolkningar m.m. och att barnet får 
begränsade möjligheter att komma till tals.  Beträffande 
egocentriskt tal kan även konstateras att de projektiva 
metoderna och vad de har i sammanhanget att göra  
inte alls förklaras.  
 
15. Säkerställande av vad barnet sagt 
Hur säkerställandet av vad barnet påstås ha sagt har 
skett framgår inte och möjligen finns en del fel i 
samtalsreferaten (utan noggrannhet är sådana fel 
vanliga, t.ex. stora bortfall, förvrängningar och falska 
tillägg).  
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16. Logiskt förvirrad text 
Texten är även logiskt tämligen förvirrad, när t. ex. 
observationer och tolkningar och olika källor inte hålls 
isär på något tydligt sätt och texten ter sig för mig som 
en ström av prat hit och dit.  
 
17. Hembesök 
På sid. 21 i socialtjänstens utredning redovisar utredaren 
”Iakttagelser gjorda vid hembesök”. Där hävdar 
utredaren t.ex. att det blir en ”markant skillnad 
i Carolins beteende” när modern går undan och talar  
i telefon.  Utredaren underlåter missvisande att påpeka 
att detta inte behöver ha något med mamman att göra. 
Det kan t.ex. ha att göra med att en uppvärmningsfas i 
samtalet passerats för barnet eller ha med det rätt enkla 
faktum att göra att det nu bara är två parter i samtalet 
(ett barn och en utredare) i stället för tre parter. När 
antal personer minskar så ökar med nödvändighet 
pratutrymmet för de kvarvarande, dvs. om inte 
utredarens prat ökar, så finns ökat utrymme för barnet 
att prata. 
  
Utredaren påpekar även att hembesök hos pappan 
tillsammans med Carolin inte har gått att genomföra 
”då Carolin enligt modern inte velat medverka till det”. 
Varför har inte utredarens själv tagit upp saken med  
Carolin??? 
 
Nu finns det en annan möjlighet som utredaren skulle 
kunna ha förhört sig om att få lov att använda. När 
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fadern skall hämta Carolin för umgänge så vill inte 
barnet följa med eller fadern förmår inte få med sig 
barnet -  beroende på hur man vill se det. Detta kunde 
varit utmärkta tillfällen för utredaren att se och förstå 
samspelet mellan barnet och fadern. Enligt moderns 
skrivelse punkt 71 gäller att ”Carolin har alltid varit 
klar och väska packad då Åke ska ha Carolin.”  
Hur kommer det sig då att fadern inte får med sig 
Carolin? 
 
18. Motsägelse och bristande insikt 
På sid. 25 i socialtjänstens utredning påpekar utredaren 
att ”det är min uppgift att enbart se till vad som är bäst 
för Carolin, inte se till föräldrarnas behov”.  
Det ter sig som en motsägelse till detta uttalande att 
Carolin får komma så lite/begränsat till tals i 
utredningen, medan föräldrarna t.ex. har fått disponera 
5-6 sidor vardera.  
 
Det rör sig faktiskt om ett barn i skolåldern (ca 8 år) 
med såvitt kan förstås god talförmåga.  
 
19. Analys och bedömning på undermåligt underlag 
 Den slutliga analysen och bedömningarna i utredningen 
genomförs på ett material som här påvisats ha svåra 
saklighetsbrister. Ett material som inte uppfyller 
grundläggande krav för rimligt säkerställande 
av uppgifter och för fullständighet (bl.a. vad gäller  
barnets uppfattningar) skall inte användas som underlag 
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för slutlig analys och bedömningar. Kommunicering av 
hela utredningen med parterna efter att sakligt 
undermåligt material redan använts för slutlig analys 
och bedömningar i utredningsprocessen  löser inte 
problemet med tunga saklighetsbrister.  
 
20. Schablonteori 
Det kan finnas anledning att principiellt 
utredningsmetodiskt varna för att i enskilda fall och med 
tunn saklig grund tillgripa kringflytande schablonteorier 
när det gäller t.ex. att ett barn inte är så intresserat av 
umgänge med den part som barnet inte bor hos. En 
sådan schablontanke är att barnet binds upp, styrs eller 
hindras av den part som barnet bor hos att inte ha något 
umgänge eller hålla igen med det. Detta är endast en av 
flera möjligheter. Det förekommer även att den part som 
barnet inte är så intresserat av att ha umgänge med 
uppvisar egna olämpliga beteenden som ger naturliga 
psykologiska effekter typ undvikandebeteenden hos 
barnet. Inlärningsforskningen har klart visat hur enstaka 
eller få obehagliga händelser kan skapa undvikande 
uppträdande hos människor. Det är även så att 
mänskliga behov och egenskaper uppvisar 
normalvariationer. Barn kan som personligheter ha 
större eller mindre behov eller intresse av umgänge utan 
att någon förälder beter sig olämpligt. Mig förefaller  
en del umgängesscheman både stelbenta och stressande 
sedda utifrån barns behov.  
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Vad som är fallet i ett enskilt fall med ett barn som inte 
vill ha umgänge med ena parten eller bara vill ha det 
begränsat kan bara konstateras genom noggrann 
undersökning av det enskilda fallet (intervjuer med och 
observationer av aktörerna), inte genom tillgripande 
av någon schablonföreställning.  
 
21. Barnets infltytande på former och omfattning av 
umgänge 
En viktig principiell fråga är även vilket inflytande ett 
barn självt bör få över formerna för och omfattningen av 
umgänget med den andra föräldern. Ur psykologisk och 
etisk synpunkt ter det sig inte lämpligt att t.ex. påtvinga 
ett barn ett större umgänge än det vill ha. God kvalitet 
på umgänget torde för övrigt generellt vara viktigare än 
kvantitet. Som lätt inses bör ett barn grundligt komma 
till tals för att de här nämnda frågorna skall kunna mer 
sakligt bedömas än att man förlitar sig på kringflytande 
schablonidéer och fattar beslut utan att barnets 
uppfattningar är klargjorda.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Det granskade utredningsmaterialet ligger utanför  
saklighetens domän och bör källkritiskt förkastas, 
då det med goda skäl kan misstänkas innehålla  
viktiga felaktigheter och även betydande frånvaro av 
relevant material. Barnets rätt att komma till tals har inte  
nöjaktigt tillgodosetts. Barnet har nästan inte alls 
fått komma till tals. Icke vetenskapligt accepterade 
metoder har använts av BUP.  
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Tankefel: en summering 
Utredningsmaterialet innehåller tankefel eller antydda 
sådana (se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 2007).  
Några av de viktigare tankefelen listas nedan. Det bör 
påpekas att bakom metodfel finns tankefel. 
 
- aktualitetsfel, dvs. föråldrat material används 
 
- barnperspektiv ignoreras – självklart har barnet viktiga 
uppgifter att tillföra en utredning där barnet självt är 
huvudperson 
 
- bedömningsfel, dvs. analys och bedömning sker på 
grundval av icke rimligt säkerställda uppgifter (FÖRE 
det finns bestyrkta uppgifter och utan att systematisk 
replikering erbjudits de berörda) 
 
- egocentriskt tänkande och tal, dvs. utredare är föga 
intresserade av barnets uppfattningar och upplevelser 
och uppträder med arroganta påfågelsknep när innebörd 
och relevans av olika s.k. projektiva metoder inte 
förklaras. 
 
- frågeställningsfel på så sätt att utredningsarbetet i 
vårdnads-, boende- och umgängesutredningen inte 
är logiskt styrt av frågeställning/ar/ 
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- hembesöksfel på så sätt att hembesöket inte tas tillvara 
för att inhämta relevanta informationer och att 
tillfälligheter i skeendet framhävs 
 
- motsägelsefel, dvs. utredaren säger sig verka för 
barnets bästa, men som så många andra utredare som 
sagt detta så låter utredaren inte barnet komma till tals. 
Det kan vara rätt farligt att tro sig veta vad som är bäst 
för ett barn utan att närmare ha talat med barnet om 
saken.  
 
- noggrannhetsfel/slarv, vilket leder till att modern 
upprättar en lång fellista med 73 punkter 
 
- objektsyn på barnet, dvs. barnet som subjekt undviks 
 
- observation och tolkning håll sej isär, trots att 
skillnaden i säkerhet i påståendena i regel är stor 
 
- ovetenskapligt tänkande på så sätt att projektiva 
metoder utan vetenskaplig grund används och dessutom 
utan att förklaras 
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter har inte rimligt 
säkerställts genom bestyrkanden från uppgiftslämnare, 
systematisk replikering från berörda, kontroller i övrigt 
och källkritisk prövning och FÖRE de används för 
analys och bedömning 
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- teori-verklighetsförväxlingsfel, dvs. man måste 
undersöka det enskilda fallet – en teori säger inget om 
ett aktuellt fall och brukar bygga på gruppdata (eller 
fantasi) 
 
- urvalsfel, dvs. urvalsprinciper (principer för inval och 
bortval av uppgifter) anges inte, vilket öppnar för 
manipulering av en utrednings uppsättning av uppgifter 
 
- vägran att rätta till fel – ett utomordentligt grovt 
saklighetsfel. Fel och missvisande uppgifter skall  
självfallet korrigeras innan uppgifter används i analys 
och slutbedömningar och självfallet innan 
utredningstexten sprids. Att en utredare medvetet 
sprider en text som utredaren vet innehåller fel är  
ett utomordentligt hänsynslöst och osakligt agerande, 
ett sätt att bryta ner det demokratiska rättssamhället.  
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