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Sammanfattning. En kritisk granskning av barnpsykiatriska journaler m.m. för tre barn 
påvisar stora mängder metod- och tankefel från psykolog m.fl. personal. Ett avsevärt 
antal citat ur texten ges och belägger omfattande kognitiv patologi hos utredare.  
Utredare med så allvarliga brister i kognitivt fungerande måste bedömas vara  
farliga/skadliga för familjer och i synnerhet för barn samt inverkar destruktivt på  
samhället i övrigt.  
 
Bakgrund 
Jag har av modern Lena Karlsson och fadern/styvfadern  Jan Larssons ombud AA fått i 
uppdrag att utifrån vedertagen kritisk-vetenskaplig och källkritisk metodik (se t ex 
Edvardsson, 2003) samt forskningsbaserad kunskap ur utredningsmetodisk synvinkel 
granska barnens barnpsykiatriska journaler och avge ett yttrande med bedömningar om 
utredningsmetodiken, som kan företes i länsrätten. Materialet i journalerna har legat till 
grund för de till socialförvaltningen i Socialstad avgivna barnpsykiatriska utlåtandena.  
Journalmaterialen för de tre barnen överensstämmer i stor utsträckning ordagrant varför 
det är betydelselöst ur vilken journal vissa citatexempel tas, men några för respektive 
barn specifika avsnitt förekommer. 
 
Den sakkunniges metodik 
Den sakkunniges metodik innebär att en på kritisk-vetenskaplig metodik baserad 
utredning av det i journalerna införda utredningsmaterialet görs. BUP är självklart inte 
undantagna från de allmänna saklighetskrav som gäller vid utredande. Utifrån de i 
journalen angivna frågeställningarna inriktas granskningen på utredningsmetodikens 
relevans (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). En grundläggande fråga är självfallet 
om BUP använder en utredningsmetodik som gör det möjligt att svara på de angivna 
frågeställningarna. En annan grundläggande fråga är om utredandet sker utifrån en fix 
förhandsuppfattning eller om det är hypotesgenererande och hypotesprövande, dvs. 
undersöker och prövar olika möjligheter vad gäller sakförhållanden. Ytterligare en 
grundläggande fråga är om utredarnas eventuella slutsatser/bedömningar har stöd i de 
presenterade data.  
 
Jag har gått igenom journalmaterialen ur både helhetssynpunkt och detaljsynpunkt och 
därvid skrivit kommentarer i kanten. Dessa kommentarer har jag dragit samman till i 
detta papper avgivna bedömningar, vilka i vissa fall preciseras med i materialet 
förekommande exempel. Jag tar inte upp allt som jag anser felaktigt eller 
anmärkningsvärt utan begränsar av praktiska skäl yttrandet till ett mindre urval av 
aspekter och några få av de stora mängderna exempel.  
 
Materialet är helt avidentifierat och presenteras utan tidsangivelser, som inte torde ha 
någon betydelse i det här sammanhanget. Förekommande understrykningar i valda citat 
är mina.  
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I. Helhetsbedömningar 
 
1. Frågeställningar finns formulerade. Socialförvaltningen i Socialstad har angett 
följande fyra i journalerna redovisade frågeställningar: 
"- Hur ser relationen ut mellan föräldrar och barn? 
 - Har barnen relevanta utvecklingsnivåer? 
 - Daniel har periodvis gått i sin egen fantasivärld och varit svår att nå.   
   Detta tillstånd har tilltagit och blivit mer tydligt. Hur förklara detta? 
 - Hur hjälper vi familjen för att de ska kunna komma till rätta med problemen med 
barnen? " 
 
Någon skriftlig bakgrund, observationer, preciseringar, källredovisning m.m. har inte 
socialförvaltningen bifogat. Det står inte ens att begäran är skriftlig. Det antas uttalat i 
de två sista frågeställningarna att det är problem med barnen utan att detta har visats 
genom dokumentation av socialförvaltningen. Det antas vidare uttalat i den sista 
frågeställningen att familjen behöver hjälp, vilket inte visats. Den grundläggande 
frågeställningen saknas således: Föreligger problem för barnen? Om ja, gör en 
preciserad beskrivning av problem och resurser hos barn och familj. Vidare saknas 
följdfrågeställningen: Behöver familjen hjälp? Denna kommer givetvis logiskt före 
frågeställningen "Hur hjälper vi..." För besvarande av båda dessa hjälpfrågeställningar 
krävs resursanalys. 
 
De båda personer inom skolan och BVC (Flumgren respektive Olofsson), som anges 
som "anmälare" redovisas inte heller ha ingivit något skriftligt material. Samma gäller 
för dagisföreståndaren Qvist. I samtliga fall redovisas i journalen enbart obestyrkta 
referat av telefonsamtal, dvs. risken för överföringsfel är stor och materialet är att 
jämställa med skvaller. 
 
Utgångsuppgifterna är således undermåligt dokumenterade. De skvallerartade, vaga 
uppgifterna till BUP utmärks även av att aktuella uppgifter kontamineras med flera år 
gamla uppgifter och händelser, något som är typiskt för skvaller.  
Det framgår i huvudsak två utgångspunkter för att starta en BUP-utredning, dels en 
utifrån det befintliga materialet sakligt ogrundad föreställning om att Daniel resp Åsa 
utsatts och utsätts för sexuella övergrepp av Jan, dels Daniels påstådda beteende, vilket 
av okänd anledning (skvallerartad?) antyds kunna förklaras med främst sexuella 
övergrepp. Inget nämns om andra tänkbara förklaringar - ensamma eller i 
kombination, t ex att Daniel ammades föga, sjukdomar, att Daniel reagerat på sin fars 
död, att Jans närvaro påminner honom om faderns död, genetiska faktorer ("pappa Erik 
var likadan"), faktorer i dagis/lekismiljön (barn respektive vuxna, normer, aktivitetskrav 
etc.), att Daniel hamnat i en familjetriangel (där han konkurrerar med Jan om moderns 
uppmärksamhet) m.fl. förklaringar. Uppstarten är således enligt materialet extremt 
osaklig och partisk med mentala fixeringar.  
 
Påståendet från psykolog Flumgren att "den radikala förändring som Daniel uppvisade 
när styvpappan försvann, tyder på att någonting är inte bra i relationen dem emellan" 
är  inte underbyggt med rimliga, metodiskt godtagbara observationsuppgifter och 
innebär ett vanligt tankefel (s.k. imperfecta enumeratio = ofullständig uppräkning av 
möjligheter). Flumgren räknar här inte ens med möjligheten av att något annat 
förändrats parallellt, t ex uppmärksamheten från modern eller att känna sig mer 
betydelsefull när styvpappan var borta mm. Familjedynamiska förklaringar ligger 
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närmare tillhands än att misstänka sexuella övergrepp eller någon annan dålighet i 
själva relationen. Naturligtvis kan även daghemspersonalens attityd, agerande eller 
något annat ha förändrats parallellt. Flumgren har inte alls förstått att hon måste 
pröva och utesluta alternativa förklaringar innan hon kan hävda det hon här 
oprofessionellt hävdar. Flumgren har inte heller med metodiskt godtagbara 
observationer påvisat att det finns något i Daniels beteende som kräver förklaring. 
Det finns normalvariationer i barns beteenden. 
  
I psykolog Flumgrens uppgifter (s 1 samtliga journaler) finns språkliga 
fabuleringstecken (överdrivna formuleringar): "väldigt ickefungerande", "helt annan", 
"väldigt stereotypt", "väldigt fixerad", "jättesvårt att få kontakt". Dessa uttryck belyser 
den skvallerartade precision som psykolog Flumgren använder sig av i tjänsten.    
Mycket anmärkningsvärt är Flumgrens skvallerartade uttalande om modern "att hon är 
ganska aningslös om vad som egentligen händer" (s 1 samtliga journaler). Detta 
förutsätter att Flumgren själv vet vad som "egentligen händer" utan att ens ha redovisat 
någon metodiskt godtagbar utredning av saken (!!!).  
 
Sammanfattningsvis framgår klart i början av journalerna att osaklighet och förutfattade 
meningar finns med från före starten av utredningen på BUP och förs in på och 
accepteras av BUP, som inte startar förutsättningslöst, inte ens socialförvaltningens 
frågeställningar är förutsättningslösa. Speciellt betonas misstanken om sexuella 
övergrepp. 
 
2. Utredandet utmärks redan från början i journalerna av dels en skvallerkultur, 
dels en "känna-tro-tycka-uppleva"-kultur. Dessa båda fenomen ger stöd åt varandra. 
T. ex. kan man "uppleva" saker och sedan skvallra om upplevelserna eller 
skvalleruppgifter kan leda till att man "känner, upplever" etc. saker.  
Skvallerkulturen med dess slarviga, muntliga överföring av uppgifter, oprecisa språk 
samt frånvaro av bestyrkande av uppgifter skapar otillförlitliga underlag. Till skvallrets 
egenskaper hör också dess inriktning på att fabricera negativa uppgifter och struntprat.  
"Känna-tro-tycka-uppleva"- kulturen är inte bara en fråga om oprofessionellt ordval. 
Oftast finns inget rimligt sakligt underlag. Det står var och en fritt i vårt land att "känna, 
tycka" etc. vad som helst, men det är lämpligt att skilja på relevanta sakförhållanden i 
en familj och irrelevanta känslor och upplevelser hos en utredare/handläggare. Om 
en utredare, anmälare etc. känner "oro" för ett barn, så är det inte ett sakförhållande hos 
familjen utan hos uppgiftslämnaren. Självfallet skall sådant inte stå i journaler eller 
socialakter annat än möjligen som ett påpekande om en känslomässig felkälla i 
utredningsarbetet (men så framställs det aldrig). 
 
De omfattande texterna i BUP-journalerna innehåller från början till slut mängder av 
exempel på de två oprofessionella subkulturella fenomen som ovan nämnts.  
 
"K Karlsson är mycket oroad över barnen i den här familjen, hur de har det och hon 
tror inte att mamma kan skydda dem." (s 2 i samtliga tre journaler) 
"Man är starkt oroad för hans beteende." 
"...man har från socialförvaltningen hyst stor oro kring de här barnen." 
(s 3 samtliga tre journaler) 
 
Det  är inte enskilda tjänstemäns eller organisationens känsloliv som skall klarläggas, 
utan det är sakförhållanden kring barnen . Observera även hur förstärkande ord 
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(intensitetsmarkörer) som "starkt", "stor", "mycket" m.fl. används i det här slaget av 
språklig övertalningsteknik. Det är inte heller "tro" utan sakförhållanden som är av 
sakligt intresse.  
 
"..socsekr Solqvist tyckte att han inte fick kontakt med styvpappa Jan Larsson. Soc sekr 
tyckte det var svårt att se den ickekontakt som fanns dem emellan."   (s 4 samtliga tre 
journaler) 
Någon annan än Solqvist kunde naturligtvis "tyckt" något annat.  Solqvists känslor har 
inte något med sakfrågan att göra.    
 
"I sammanhanget finns hela tiden misstanken om ev. övergrepp från Jan Larsson på 
barnen." (s 4 samtliga tre journaler) 
Inga andra tänkbara förklaringar nämns utan det skvallras "hela tiden" runt denna 
misstanke. Den mentala fixeringen är som synes stark.  
 
"Man tycker att mamma Lena Karlsson är mycket styrd av Jan Larsson och inte vågar 
ha någon egen åsikt." (s 4 samtliga tre journaler) 
Det är mycket "man" kan "tycka" - situationsprecisering saknas helt. Det ingick inte 
heller i utredningsfrågeställningarna att klarlägga relationen mellan Lena och Jan. 
Dessutom skvallerartad uppgift.  
 
"Ingela fick upplevelsen att det var med barnen som han skrek på det här sättet och det 
måste ha varit mycket skrämmande ..." (t.ex. s 26 Åsa) 
Uppgiftslämnaren som hört talljud i bakgrunden vid telefonsamtal vet inte alls vad det 
hela gäller, men får ändå en "upplevelse" av att det gällde barnen. Därefter kommer 
utifrån denna obekräftade förutsättning ett ytterligare fabulerat påstående om barnens 
känslor, som uppgiftslämnaren absolut inte kan känna till och dessutom försett med  
sannolikheten ”måste” och intensitetsmarkören "mycket".  
 
Som de flesta inser erbjuder sådan här teknik vid produktion av uppgifter 
obegränsade möjligheter att fabulera och fabricera material och få det journalfört.  
 
Mängder av utsagor av samma kvalitet som dem ovan förekommer.  
 
3. De angivna frågeställningarna måste vid professionellt arbete angripas med 
relevanta och rimligt tillförlitliga metoder. Jag kommenterar här frågeställning för 
frågeställning. Men jag erinrar först om att underliggande antaganden finns och att vissa 
mer förutsättningslösa frågeställningar enligt vad jag tidigare påpekat saknas. 
 
a) "Hur ser relationen ut mellan föräldrar och barn?" 
Eftersom familjen inte lever sitt liv på BUP-mottagningen så avses rimligen relationerna 
i hemmet och vid vardagliga aktiviteter utom hemmet. Dessa relationer kan direkt 
studeras enbart genom BUP:s eller andras observationer i naturliga miljöer/situationer. 
Familjemedlemmarnas uppfattningar om relationerna (dessa uppfattningar behöver inte 
stämma med vad som faktiskt händer) kan erhållas genom icke-ledande 
intervjuer/samtal med dem. 
  
Att som BUP söka studera relationer i av BUP regisserade situationer i väntrum eller 
vid sandlåda är inte en relevant metodik. Dessutom är tillförlitligheten i de subjektiva 
iakttagelserna okänd. Stora risker för subjektivt styrd selektivitet och perceptuell 
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distorsion (skev varseblivning t.ex. på grund av förutfattad mening) föreligger vid de  
lösliga observationsförfaranden som BUP tillämpar - familjemedlemmarna har inte 
ens fått bestyrka observationernas korrekthet - subjektivitet och minnesfel är 
förvisso metodiska problem i detta material. Dessutom bortser BUP från sin egen 
påverkan av situationen vilket är en mycket allvarlig invändning. Om BUP:s personal 
talar med en mor, så minskar självklart samtidigt hennes uppmärksamhet på barnen.   
Att BUP:s egen personal och egna miljöer åstadkommer vissa effekter som 
observeras är irrelevant för frågeställningen. Det torde också vara ur vetenskaplig 
synpunkt svårt att kunna göra anspråk på generaliseringsmöjligheter till vanliga 
familjerelationer, när familjemedlemmar får leka och t.ex. flytta kor eller "strö sand 
över en orm" i en sandlåda. Det har visat sig mycket svårt att uppnå reliabilitet och 
validitet av någon betydelse för s k projektiva metoder (se t ex Garb, 1994) och den 
vetenskapliga bevisbördan åvilar självfallet användaren - några evidens för metodikens 
användbarhet har inte uppvisats av BUP. Det bör också observeras att vissa metoder, 
t. ex. sandlådemetoder, möjligen kan vara användbara som kontakt- eller 
behandlingsmetoder utan att ha någon användbarhet för vissa 
utredningsfrågeställningar. De observationsdata som är relevanta skall ur vetenskaplig 
synpunkt inhämtas från relevanta miljösammanhang, t.ex. i och kring bostaden, på 
daghem, lekis och i skola. Kan inte data inhämtas på ur saklig synpunkt rimligt sätt så 
får man avstå från att uttala sig om frågeställningen.  
 
Frågeställningen har i stort inte angripits på ett relevant och tillförlitligt sätt, även om 
några osystematiska intervjuuppgifter finns från de berörda. Det framgår dock tydligt att 
ledande, pressande etc. intervjufrågor ställts. BUP har inte heller förstått att uppgifter, 
observationer m.m. skall så långt det är möjligt bestyrkas. Dessutom blandar BUP i sina 
observationer lösliga beteendebeskrivningar med tolkningar, värderingar, tyckanden, 
upplevelser etc., dvs. observatörens eget inre blandas in i observationerna i alltför hög 
grad. Vid metodiskt godtagbara observationer skiljer man på iakttagelser och 
tolkningar, värderingar etc. av iakttagelserna. Dessutom tar man inte för givet att 
observationsresultaten går att generalisera till andra situationer - den bevisbördan åvilar 
den som antar eller hävdar detta.  
 
b) "Har barnen relevanta utvecklingsnivåer?"  
Vad som skall menas med frågan är oklart. Jag förmodar att man avser hur barnen 
utvecklingsmässigt ligger till i olika avseenden i förhållande till andra barn eller i vart 
fall någon beskrivning av utvecklingsnivåerna. Detta kan dels bestämmas med tester 
och samtal, dels med observationer, där data ställs i relation till referensgruppsdata. 
Härvid kan observationer i testsituationer utnyttjas förutsatt att relevanta 
referensgruppsdata finns. Tillförlitliga och relevanta metoder krävs. Systematik och 
precision skall eftersträvas. Några lösliga uttalanden och vaga bestämningar finns i 
journalmaterialen, men på det hela taget har BUP inte gett sakligt acceptabla och rimligt 
systematiska och precisa svar vad gäller barnens utvecklingsnivåer, t ex redovisas inte 
ens en mer precis begåvningsbeskrivning för den "normalbegåvande" Daniel. Testers 
referensgruppsdata, reliabilitet och validitet i förhållande till aktuell frågeställning skall 
redovisas. 
 
c) "Daniel har periodvis gått in i sin egen fantasivärld och varit svår att nå. Detta 
tillstånd har tilltagit och blivit mer tydligt. Hur förklara detta?" 
Utgångsuppgifterna är vaga, icke sakligt acceptabla observationer och tolkningar från 
vuxna i omgivningen. Med tanke på att de vuxna är kontaminerade med misstankar och 
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skvaller mot Jan, så föreligger stor risk för perceptuell distorsion (felaktig, överdriven 
etc. varseblivning). Ett metodiskt godtagbart underlag saknas. Det är naturligtvis 
viktigt hur Daniel upplever sin situation, något som inte uppmärksammas i rimlig 
utsträckning i journalen, där de vuxna har en färdig bild. De vuxna verkar mer 
intresserade av att få bekräftelse på att styvpappan gör honom illa än av att 
förutsättningslöst formulera hypoteser rörande Daniels situation och pröva dessa 
hypoteser. Ledande och pressande frågor ställs och Daniel förmås att säga saker (se 
punkt 4 nedan om ledande frågor).  Som tidigare påpekats kan ett flertal olika faktorer 
och kombinationer av faktorer tänkas ligga bakom hans beteende. Vi får inte heller 
bortse från förekommande normalvariationer, inkluderande genetiska variationer.   
BUP behärskar inte den elementära utredningsmetodiska färdigheten att kunna 
formulera alternativa hypoteser och söka data för att pröva dem. Därför klarar 
BUP inte av att utreda  frågeställningen om hur Daniels påstådda beteende kan 
förklaras. BUP missar t.o.m. tydliga tecken på alternativa förklaringar som finns i 
BUP:s egna data. Att Daniel faktiskt har beteendeproblem av betydelse har inte 
klarlagts med observationer på lekis, i hemmet och vid lek utanför hemmet.  
 
d) "Hur hjälper vi familjen för att de ska kunna komma tillrätta med problemen i 
familjen?" 
Jag kan i det befintliga journalmaterialet inte finna att BUP har besvarat frågan. Den 
kan knappast heller besvaras när de föregående frågeställningarna (a,b,c) är ur saklig 
synpunkt icke acceptabelt besvarade. BUP har  inte utrett familjens och 
familjemedlemmarnas samt de informella nätverkens egna resurser, vilket är lämpligt 
när hjälpfrågan skall utredas. 
  
Data antyder att det funnits en underförstådd frågeställning från början att BUP skulle 
hjälpa socialförvaltningen med att fabricera negativt material  för ett omhändertagande 
av barnen. Utredningen har inte en hjälpskapande uppläggning utan en felsökande 
uppläggning. Den är därmed inte i linje med socialtjänstlagens intentioner (BUP 
utreder i detta fall åt socialtjänsten).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att BUP inte har klarat av att besvara de 
förelagda frågeställningarna enligt undersökningsmetodiskt och sakligt rimliga 
principer. BUP:s så kallade utredande urartar till sökande efter fel och brister och 
till sammanställande av skvaller och tyckande.  
 
4. Förutsättande, ledande och pressande tillvägagångssätt gentemot barnen. 
Jag har tidigare berört att BUP inte klarar av hypotesgenererande och hypotesprövande 
arbete och att BUP:s personal enligt texten ställt ledande frågor. Den som ställer 
ledande, pressande etc. frågor arbetar i regel inte hypotesgenererande (skapande av 
alternativa hypoteser) och hypotesprövande. Jag skall eftersom detta utgör allvarliga 
utredningsmetodiska fel här ge några få konkreta exempel (mina understrykningar), av 
de många som finns eller antyds i journalerna. 
 
"Jag frågar om han vet att det är många som är oroliga för honom och han säger jaa. 
Jag säger att de är oroliga för både honom och de andra barnen och för mamma och 
pappa med och tycker att ni inte verkar må bra. Jag undrar om det är någon som gör 
honom illa." (s 13 Daniel) 
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Här ges Daniel flera förutsättningar och ledande frågor. Han får först påpekat för sig att 
han inte mår bra och det anges dessutom att förklaringen skulle vara att någon gör 
honom illa. Journalen innehåller bara ett sammandrag och frågandet var sannolikt mer 
suggererande och ledande i praktiken, då psykologen i enlighet med den rådande 
utredningskulturen vid landstingets BUP-klinik är helt omedveten om problematiken 
med påverkan av förutsättande och ledande frågor. Instämmande svar (medsvar) 
avgivna efter sådana här massiva suggestioner saknar tillförlitlighet/sakligt värde 
utifrån den internationella forskning som finns rörande effekter av ledande, pressande 
etc. frågor. Motsvar till utredarnas tendens har däremot mer sakligt värde, något som 
utredarna inte begripit.  
 
"Han förnekar att någon gjort honom illa i snoppen." (s 16 Daniel) 
Detta motsvar innebär att en ledande fråga har ställts. Motsvar på ledande fråga har 
värde vid utredande, men inte medsvar. Det betyder inte att motsvar alltid är korrekta, 
men de ligger på en helt annan saklighetsnivå än medsvar. 
 
"Jag påpekar också att jag minns vad Daniel berättade att pappa slår honom..." (s 16 
Daniel) 
I stället för att ställa förutsättningslösa frågor arbetar psykologen här med starkt 
ledande bekräftelseteknik. Detta befäster ytterligare vad psykologen fått Daniel att 
svara genom förutsättande och ledande frågor tidigare och eliminerar nästan 
möjligheten till ett annat svar nu. Här finns dessutom ingen möjlighet till kontroll av om 
psykologens påstående är riktigt, då samtalsutskrifter saknas. I den efterföljande 
sammanfattningen konstaterar psykologen "Han håller fast vid att pappa slagit 
honom..." 
Om Daniel hållit fast vid det utan att psykologen först hållit fast vid det vet vi inte.  
 
"...men förut frågar jag, slog han dig då?" Ja, säger Daniel...(s 16 Daniel) 
Medsvar på detta enbart ja-sägande sätt på ledande fråga är ur saklig synpunkt 
värdelöst. Det representerar dock en inlärning oavsett sanningsvärdet.   
 
"Jag frågar honom om pappa slog honom när han var utan byxor någon gång, ja säger 
Daniel." (s 16 Daniel) 
Medsvar genom enbart ja-sägande på ledande fråga är ur saklig synpunkt värdelöst. Det 
representerar dock en inlärning oavsett sanningsvärdet.  
 
"Jag tar upp att pappa slagit honom, ja men det gör han inte nu..." (s 22 Daniel) 
Medsvar på ledande bekräftelseteknik, ”ja” saknar sakligt värde, medan motsvaret i 
”men”-satsen har avsevärt sakligt intresse.  
 
"Idag frågar jag bl.a. om det här att man på dagis/lekis har sagt att han haft svårt att 
äta och svälja ibland och det känner han igen men han förnekar att han har ont i 
munnen ibland och han förnekar att någon gjort något äckligt i hans mun eller stoppat 
in något i munnen. " (s 18 Daniel) 
Ledande bekräftelseteknik -  de noterade förnekandena innebär att ledande frågor 
ställts och att han har avgett motsvar, vilka har värde.  
 
"Jag tar upp det här med hemligheten med pappa som han berättade vid ett tidigare 
tillfälle. (ledande bekräftelseteknik) Frågar då om det är något han har sett eller något 
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han har gjort och han säger att det är något han har gjort med pappa. (väljer sista 
alternativet i den ledande valfrågan med två alternativ, något som barn i hög grad gör 
vid sådana valfrågor) Sedan försöker jag förmå honom att berätta hemligheten 
(psykologen pressar) och han undviker (psykologens egen tolkning inblandad) först 
genom att prata om sandlådebyggandet och sedan också genom att berätta om någon 
mack som han ska få i present och något tåg som han har fått och så säger han att det 
är det som är hemligheten. Sedan säger han att han har två hemligheter med pappa och 
då försöker jag igen men han undviker (psykologens tolkning) och säger det är med 
tåget. Jag påpekar att han sagt att det är något han gjort med pappa  (det var 
psykologens eget förslag i tvåvalsfrågan ovan) som var hemligheten men det kan han 
inte berätta om. "(kan inte berätta om något som psykologen föreslagit) (s 19 Daniel)  
 
"Min upplevelse av detta är att när han talar om hemligheten blir han väldigt 
undvikande och kommer med underliga svar och är tyst ibland och hummar och det 
håller inte ihop riktigt och där finns det något som han inte har berättat." (s 19 Daniel) 
 
Det går inte att kontrollera vem som förde in ordet hemlighet förra gången - det kan ha 
varit psykologen, då det enligt min erfarenhet i regel är utredarna som för in denna 
återkommande utredarstereotypi. Det förlopp som förekommer i citatet är typexempel 
på förlopp där utredaren genom ledande och pressande frågeteknik påverkar 
barnet att fabulera ihop allt mer och det är psykologiskt följdriktigt att olika förslag 
på hemligheter erbjuds utredaren och att antalet hemligheter växer. Det sannolika är att 
ingen hemlighet finns och att fabuleringar uppkommer utifrån psykologens 
dokumenterade påverkan - en möjlighet som psykologen som det framgår inte alls 
förmår inse. Daniel verkar göra vad han kan för att vara tillags - en viktig felkälla vid 
just barnintervjuer som påpekats av ett flertal forskare.  
 
"Jag frågar om han vet om pappa Jan har gjort illa någon annan än honom, om han 
har gjort illa  Eva t. ex. Jaa, säger han, när Eva inte ville åka till farmor så gjorde 
pappa Jan illa Eva i stjärten. Han vet inte hur han gjorde eller vad han gjorde det med 
men så småningom säger han att han gjorde smisk. Han säger också att Eva grät."  (s 
19 Daniel) 
 
"När han berättar att pappa gjorde illa Eva (detta var psykologens förslag) i stjärten, 
det har han också svårt att berätta om och han hummar och han är tyst och han vet 
inte, till sist säger han att det är smisk. Även där får jag en upplevelse av att han har 
mer att berätta än vad han gör." (s 19 Daniel)  
 
Psykologen framlägger här starkt ledande ett förslag till en historia som Daniel bejakar - 
medsvar. Observera svårigheterna att ge detaljer, "vet inte" och de schablonartade 
svaren "smisk" respektive "grät" - fabuleringstecken. Om det av psykologen föreslagna 
inte hänt kan det vara svårt att ge detaljer för att uppfylla psykologens förväntan. Svaren 
saknar givetvis sakligt värde. Observera hur psykologens egen fantasi tar form av en 
nedtecknad "upplevelse", som är i enlighet med psykologens mentala fixering vid 
sexuella övergrepp.  
 
"Daniel har sagt att Jan Larsson gör Eva illa i stjärten så att hon gråter. Eva förnekar 
detta." (s 35-36 Eva) 
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Eva konfronteras med uppgiften och avger ett motsvar. Detta har sakligt värde och 
antyder utöver tecknen i själva svaret att Daniels svar på psykologens påhittade historia 
var ett resultat av frågetekniken, en svarsartefakt.  
 
"Sammanfattningsvis är CAT-berättelserna torftiga och jag får fråga mycket för att få 
något material." (s 23 Daniel) 
 
"Jag frågar honom vem han tycker mest om i familjen och först räknar han upp alla 
utom Eva men när jag påpekar Eva så tar han med henne också. Jag pressar fram vem i 
familjen, om han får välja en som han tycker mest om, "mig själv". Sedan kan han inte 
ge något andraval."(s 23 Daniel)  
De båda citaten belyser pressen i frågandet och de konsekvenser pressen får. Han är 
beredd att avge de svar psykologen antyder sig vilja höra, t ex att Eva skall vara med på 
listan.  
 
"Daniel har sagt när han kommer tillbaka ifrån barnpsyk att tanten har varit dum." (s 
34 Eva)  
Med de ledande och pressande frågetekniker som använts ter sig detta som en naturlig 
reaktion. Reaktionen ”tanten  har varit dum” bekräftar att psykologens frågeteknik varit 
felaktig.  
 
Båda föräldrarna har i journalmaterialet uppgett att de uppfattat att barnen har "pressats" 
på barnpsyk (t.ex. s 33, 35 Eva), vilket också stämmer väl med den press som framgår 
av journaltexten. Dessvärre kan denna misstänkas vara en begränsad, putsad 
redovisning av vad som  faktiskt skedde, när det redovisade materialet ser ut på detta 
osakliga sätt.  
 
Dessa exempel torde räcka för att konstatera att såväl frågetekniken som det naiva 
sättet att förhålla sig till svaren saknar kritisk-vetenskaplig grund. Uppgifter som 
tillkommer genom förutsättande, ledande, pressande, argumenterande, upprepade etc. 
frågor och situationer saknar i regel sakligt värde, även om undantag kan tänkas. Om 
samtalsutskrifter funnits så hade säkerligen mängder av ytterligare felaktigheter i 
frågeteknik, referat och värdering framkommit. Motsvaren på ledande, pressande etc. 
frågor har dock ett sakligt värde, något som är vedertaget i facklitteratur.  Det innebär 
inte att sådana svar alltid är korrekta.  
 
II. Anmärkningsvärda uttalanden i journalmaterialet 
I syfte att utöver de ovan preciserade helhetsaspekterna ytterligare klargöra den osakliga 
kvaliteten på journalmaterialet skall jag återge och kommentera några yttranden i 
materialet. Understrykningar är den sakkunniges.   
 
- Det framgår av journalmaterialen att BUP planerat tider utan att samråda med 
föräldrarna och sedan utövar starka påtryckningar på föräldrarna att ställa upp just dessa 
tider. BUP har inte heller på förhand meddelat frågeställningarna till föräldrarna. Sådant 
uppträdande ger givetvis inte ett gott samarbetsklimat. Reaktioner på detta kan sedan 
användas för evidensfabrikation. T ex sägs "Markant är också Jan Larssons mycket 
starka motstånd mot att genomföra utredningen. " (s 6 Åsa) 
 
Det verkar vara så att BUP inte gett honom särskilt god information. I den mån Jan haft 
en misstanke att BUP var ute efter att söka efter fel hos honom, så är det lätt att se i 
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journalmaterialet att så blev fallet. Det är min uppfattning att BUP och föräldrarna 
borde upprättat ett skriftligt utredningskontrakt med frågeställningar, metoder, etik etc, 
som båda parter skulle skrivit under och stått för. Det är t.ex. för mig oklart om 
föräldrarna var medvetna om för vilka situationer observationer nedtecknades. Att 
”hugga människor i ryggen” och förfölja dem med oklar kommunikation och 
felsökande arbetssätt är ingen etiskt godtagbar utredningspraxis.  
 
- En fikascen i samtalsrummet beskrivs: 
"Åsa som sitter mellan Ut och dr Psyklund behöver emellanåt hjälp av en vuxen, 
försöker få mammas uppmärksamhet men det blir Eva som framför allt hjälper henne."  
(s 7 Åsa) 
Det framgår att Åsa sitter mellan två personal som tydligen inte hjälper henne alls... Det 
verkar troligt att mammans uppmärksamhet tas i anspråk av samspel med personalen. 
Om hon inte samspelar med dem kan hon anklagas för det. Missar hon något av sina tre 
barn, så kan hon anklagas för det. Hon skall här klara kontakten med fem personer 
samtidigt - missar hon på någon så kan hon bli anklagad för det. Om hon ändå inte 
skulle missa, så går det säkert att subjektivt uppfatta/fabricera något fel i kontakten. 
Iakttagelser i sådana här av BUP konstruerade, icke acceptabelt dokumenterade 
situationer, där de själva är med och påverkar samt bestämmer vad som är rätt 
och fel, och dessutom inte låtit föräldern bestyrka och kommentera iakttagelserna, 
saknar givetvis värde. Familjen har inte iakttagande BUP-personal hemma vid 
köksbordet, när den lever sitt liv.  
 
- Att modern går ut för att röka noteras på flera ställen. Självklart är det så att hon då 
inte samtidigt kan sysselsätta sig med något av barnen. Detta torde gälla i alla familjer 
där någon går ut för att röka. Sådana situationer går nog i det närmaste alltid att med 
lite språkliga formuleringar framställa som att barnet (rätt eller inte) saknar föräldern då. 
Eftersom samhället tillåter rökning och tjänar pengar på rökarna (till vilka den 
sakkunnige aldrig hört, märk väl), så kan rökning synas vara ett tveksamt kriterium i 
detta sammanhang. Det är väl känt att vårdpersonal och socialtjänstpersonal har 
omfattande rökningsfrekvens. Frågan inställer sig hur deras små barn reagerar när de 
går ut (får man hoppas) för att röka??? Och i vilken utsträckning de bör omhändertas på 
grund av denna ouppmärksamhet från föräldrarna?  
 
- "Det är svårt för Åsa att få mammas odelade uppmärksamhet. Mamma vill hellre 
prata med Ut."  (s 8 Åsa) 
"Ut gör den bedömningen att mamma har svårt att se barnens små signaler till kontakt 
och bekräfta dem där." (s 10 Åsa)  
Genom forskning (se t.ex. Reisberg, 2007) är det väl känt att människans kapacitet  
för uppmärksamhet är starkt begränsad och är en person t.ex. inbegripen i ett samtal 
kan det vara svårt att göra annat samtidigt eller lägga märke till sådant som händer.  
Mamma kan ha uppfattat situationen som att hon var där för att tala med Ut. Det är ett 
faktum i journalerna att anamnestiskt material från mamman tagits fram i samband med 
observationerna, vilket också är ett allvarligt metodfel. Själva 
undersökningssituationen skapar en snävare beteenderepertoar gentemot barnen. 
Självklart kan då inte Åsa få hennes odelade uppmärksamhet beroende på den 
uppmärksamhetskrävande metod utredarna använder. Om Åsa hade fått "mammas 
odelade uppmärksamhet", så hade denna undersökningsteknik kunnat användas för att 
påstå t ex att hon inte velat tala med Ut eller något av de andra barnen eller någon 
annan. Principen vid denna felsökande och förföljande metodik är väl känd: hur 
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någon än gör, så gör denne ur någon synpunkt fel. I detta fall går det att regissera 
fram vilka fel man vill. T.ex. föreslår Ut att mamma ska titta i några böcker med Åsa 
och när mamma gör en annan bedömning, så heter det i journalen att "Det blir väldigt 
tydligt att mamma inte orkar gå och hämta några böcker..." Denna typ av 
evidensfabrikationsteknik erbjuder obegränsade möjligheter att hitta fel hos föräldrar. 
Det är lätt att ge förslag som de kan förväntas ogilla och sedan notera och betona det i 
en journal. Modern kan självfallet ha gjort en bedömning av förslaget i relation till sin 
kunskap om barnet eller inte ens ha hört förslaget etc. En diskutabel tolkning från 
journalskrivarens sida framställs som ett faktum. Det skulle ha angetts att det finns ett 
flertal möjliga tolkningar av ett icke inträffat beteende. Replik från modern på det 
fientliga tolkandet av henne saknas i vanlig ordning.  
 
- Modern Lena tar upp ett antal saker som tyder på att hon bryr sig om sina barn, t.ex. 
vill hon ha Eva medicinskt utredd, hon är orolig för Daniels hörsel och över att han 
gråter efter sin riktiga pappa osv.  
Psykologen skriver bl.a.: "...jag tycker inte att hon låter barnens behov få någon viktig 
plats, hon utgår från sig själv." (s 16)  
Modern bryr sig om ett antal saker som BUP inte bryr sig om. Uttalandet karakteriserar 
väl BUP:s eget förhållningssätt med dess inriktning på att söka fel hos föräldrarna och 
undvika saklig problemanalys rörande barnen.  
 
- "Ut:s bedömning är att Jan ger en ganska grund och flack kontakt." 
   "Det som är anmärkningsvärt  är att han inte kan beskriva hur Åsa var som liten eller 
hur hon har utvecklats, det är som barn är mest. Det han kan beskriva är hennes egen 
vilja, hennes känsloutbrott och trots och hennes sjukdomar."(s 20 Åsa) 
 
   Dessa båda exempel belyser evidensfabrikationstekniken. Hur man uppfattar en 
annan människa i sådana här subjektiva termer  är beroende av vem man själv är och 
vilken språklig repertoar man nyttjar. "Grund" och "flack" har inget sakinnehåll utan 
fungerar som värdeladdade propagandatermer mot Jan och produceras genom den 
extremt subjektiva ”tycka-tro-känna-uppleva”- metodiken med dess oberättigade 
fakticitetsanspråk, där dessutom termen ”bedömning” missbrukas. Utredaren har ingen 
referens till några referensgruppsdata rörande vad fäder kommer ihåg om sina små 
döttrars utveckling. Det som Jan redovisat verkar inte så lite. Om man inte kan beskriva 
sitt barn precis som utredaren vill (utan att utredaren har en saklig referensram) så kallas 
det för "anmärkningsvärt".  Varför skulle det beskrivna vara anmärkningsvärt?  
 
- Vid en familjesession i sandlådan med Jan ger psykologen i journalen stort utrymme åt 
att Åsa inte vill röra vid sanden och slutar med följande uttalande:  
"I de fall där man har en negativ inställning till den torra sanden brukar  det finnas 
någon form av övergrepp i historien." (s 21 Åsa)  
Vetenskapliga referenser för detta finns inte angivna och jag har aldrig stött på denna 
idé i all den internationella facklitteratur kring sexuella övergrepp jag tagit del av de 
senaste åren. Det torde för den som inte fixerat sitt tänkande vid övergrepp finnas 
ett antal konkurrerande orsaker att överväga, t ex renlighetsfostran, social 
inlärning, humörvariationer, sjukdom, motstånd mot en otrevlig psykolog mfl. I 
journalen står för samma tillfälle att Åsa "har lite feber idag"  utan att psykologen 
nämnt något möjligt samband. Tänk om febern inverkade? Vid leksessionen sex dagar 
senare med familjen står inget om någon sandrädsla utan där står t ex att "Åsa gör 
nästan slut på sanden i Daniels område...". (s 22 Åsa).  
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Psykologen underlåter dock att uttala något om att detta omvända förhållande starkt 
strider mot föreställningen om övergrepp eller att dementera de tidigare uttalandena. 
Det kan påpekas att samma psykolog i ett annat av mig granskat ärende angav 
ormrädsla som tecken på sexuella övergrepp (och angav inte heller då alternativa 
förklaringar, t.ex. social inlärning). Många barn har något de ogillar eller är rädda för - 
basfrekvenserna är avsevärda -  vilket gör detta slag av godtycklig argumentation än 
mer suspekt. Dessutom bygger sådana här idéer på den i psykoanalytisk teori från 
gammal folktro och vidskepelse införda likhetsprincipen. Orm, svans etc. liknar penis; 
sand liknar säd/sperma; eksem runt munnen betyder att man varit utsatt för orala 
sexuella övergrepp osv. Barnpsykiatriska utredningar skall innehålla kritisk-
vetenskapligt grundade metoder, kunskaper och bedömningar - inte fantasier 
och uttalanden om verklighetens natur som saknar vetenskaplig grund.    
 
- I journalanteckningar rörande sandlådesessioner med Jan talas med det teoretiska 
begreppet "revir" och med det värdeladdade begreppet "kränka gränser". Om gränser i 
sandlådan överträds så talar psykologen värderande och propagandistiskt om 
"kränkning" (en term som det på senare år, genom bl.a. medias försorg, gått inflation i). 
Självklart hade en neutral observationsbeskrivning varit lämplig, t ex "gå över gränsen". 
Det har inte påvisats att deltagarna i leken upplever saken på samma sätt som 
journalskrivaren. Dessutom förbiser psykologen att kommentera basfrekvensen 
(vanligheten) för s.k. "kränkning" vid lek i sandlådor och annorstädes. Innebörden torde 
dessutom inte sällan vara att glatt busa och busa tillbaks. Det gäller att skilja på vad som 
finns i undersökarens huvud och på vad som rör sig i de i leken inblandades psyken. 
Dessutom är detta en av BUP regisserad konstlad situation. Kränkningsresonemangen är 
ytterligare ett exempel på evidensfabrikation genom att använda sandlåda och skriva ner 
egen irrelevant upplevelse (”tycka-tro-känna-uppleva”-metoden).  
 
- I referat av muntliga uppgifter från personal på Solgården sägs t.ex. följande: 
"När Jan var på besök har Daniel tagit sig på snoppen mer än vanligt. Vid ett tillfälle 
räknade en personal till 120 gånger som han tog sig på snoppen och ändå har hon inte 
fått med alla tillfällen." (s 28 Åsa) 
 
Detta citat belyser den extrema metodiska naivismen. Det finns inte tydliggjort vad 
som menas med att ta sig på snoppen i detta fall (stipulativ definition). Var Daniel 
naken eller tog han ut snoppen eller tog han utanpå stängda byxor och var gick i så fall 
gränsen på byxorna? Ingen personkälla anges och uppgiften är utan sådan att anse som 
skvaller. Exakta datum, tids- och platsangivelser saknas. Uppgifter om andra parallella 
omständigheter förelegat saknas, t.ex. att barnet kan ha varit kissnödigt, att det funnits 
irritation eller anledning klia vid eller på snoppen, starkare personalbevakning eller 
annat slag av aktivitet. Ingen verkar ha frågat barnet om beteendet och ingen medicinsk 
kontroll verkar ha skett och inget sägs om tidpunkter då barnet kissat. Här kan det vara 
så att den räknande personalens förväntan och uppmärksamhet har givit som effekt att 
beteendet avsevärt ökat. Det är inom inlärningsforskningen och även erfarenhetsmässigt 
väl känt att uppmärksamhet kan starkt öka frekvensen av uppmärksammat beteende. För 
att säkerställa att Daniel tagit sig "mer" på snoppen än vanligt krävs givetvis 
observationsperioder av jämförbart slag och samma metodik (inkl. samma förväntan) 
under "vanliga" förhållanden - hur nu dessa skall definieras. Här saknas helt räkning av 
beteendets frekvens under likvärdiga förhållanden utan styvpappan. Även detta är ett av 
de många exemplen på metodiskt ohållbar evidensfabrikation.  
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- Uppgifterna från Solgårdens personal saknar angivna personkällor ("samtal med 
personal från Solgården" - inga namn på uppgiftslämnare) och består av referat i journal 
av muntliga anonyma och i stor utsträckning generaliserande uppgifter som inte 
bestyrkts, dvs. uppgifterna är att jämställa med skvaller och rykten speciellt som de 
även behäftas med överföringsfel från personal till journalskrivare.  En skriftlig rapport 
med personkällor och datum samt klocktid per konkret situationspreciserad uppgift samt 
namnunderskrift/er är ett sakligt minimikrav, som inte uppfyllts.  
  
Ett exempel på generalisering i mängden: 
"Daniel ber personal om hjälp att skydda Åsa då inte mamma gör det." (s 29 Åsa) 
Hur ser observationsunderlaget ut? Vem/vilka är källa/or? Vad gäller saken konkret? Är 
det sista i meningen ett uttalande av Daniel eller personals tolkning/värdering av 
situationen? Har Daniel bett personalen om detta en eller flera gånger? Vaga, oklara 
generaliseringar utan källa av detta slag är givetvis att jämställa med skvaller. Personal 
har alltid ett för- respektive efternamn, som skall anges, och vilket gör det möjligt att 
kontakta källan och kontrollera eller granska uppgiften.  
 
Talande är även följande exempel: 
"Daniel är nöjd med personal och Åsa verkar nöjd med personal. Kan föredra personal 
före mamma ibland." (s 29 Åsa) 
Det framhålls hur nöjda barnen är med personal, men det går indirekt att utläsa att de är 
nöjdare med mamma, då det bara är "ibland" som de föredrar personal före mamma. 
Det står inget uttryckligen om hur nöjda barnen är med mamma. Det står också före i 
texten att mamma går ut och röker - kan det vara då barnen föredrar personal före 
mamma? Och är det verkligen så att barnen som det kan förefalla inte ibland är 
missnöjda med personal? Sådana här formuleringar brukar kallas för självgynnande 
attributioner (tillskrivningar). Varför berörs frågan om hur nöjda barnen är med 
personalen? Råder en konkurrenssituation? Citatet förefaller påverkat av personalens 
egna behov och kan vara en psykologisk fantasi från personal som tror sig vara bättre än 
mamma.  
 
- " Ibland är Daniel svårkontaktad och verkar avskärmad, ett beteende man ofta ser hos 
barn som varit eller är utsatta av sexuella övergrepp." 
- "Enligt BVC-journaler har Daniel utvecklats normalt de första åren, varför hans 
avvikande nu måste ses som en reaktion på ett trauma, ex-vis sexuella övergrepp. 
Mycket stora brister i hemmiljön kan möjligen ge så här starka reaktioner. " (s 45 
Daniel)  
 
Utredaren låter osakligt bli att påpeka att de flesta fall av avskärmning inte beror 
på sexuella övergrepp. Symtombevisning rörande sexuella övergrepp avvisas i 
internationell facklitteratur (se t ex Kendall-Tackett et al, 1993) av det enkla skälet att 
symtom av detta slag har andra vanligare förekommande orsaker. 
Evidensfabrikationstekniken är här att utan seriös utredning antyda sexuellt 
trauma eller brister i hemmiljön, dvs. de argument som passar bäst för att 
omhänderta Daniel. Att någon sjukdom etc. skulle kunna inträffa senare än de första 
åren kan utredaren tydligen inte tänka sig. Vidare nämns inte alls andra, som jag 
tidigare påpekat möjliga faktorer, t ex kvarstående reaktioner på faderns död - fadern 
levde faktiskt när de första årens BVC-journaler upprättades. BUP är ointresserade av 
inverkan av det trauma som faderns död innebar - detta duger inte som 
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omhändertagandeargument. Trauma behöver heller inte föreligga, t.ex. kan genetiska 
faktorer, sjukdom, dagis/lekisfaktorer eller familjedynamiska faktorer utan 
traumakaraktär föreligga. Det saknas här en nödvändig symtomutredning per varje 
viktigt symtom (tidsaxel med faktorer, händelser, situationer och symtomutveckling 
från tiden före symtomets uppkomst till nutid). Vagt grundade, förhastade påståenden 
kring symtom skall inte göras.  
 
- "Mamma tycker inte att hon kunde se någon förändring när Jan tvingades flytta. Det 
hon möjligen kunde se då, det var att han slog sig själv." (s 31 Åsa) 
Denna uppgift står i motsatsställning till personaluppgifter, vilket ökar möjligheten att 
personaluppgifterna tillkommit genom perceptuell distorsion (varseblivningsfel) eller 
felaktiga minnesrekonstruktioner. Observera dessutom att moderns negativa uppgift är 
sakligt osäkerhetsmarkerad ("möjligen"). Jfr med personaluppgifter med 
fabuleringstecken som "oerhört", "väldigt" etc.  
 
- "Det var fint och städat hemma, eftersom Jan är pedantisk." (s 39 Eva) 
Mentaliteten i sådana här i utredningsmaterial förekommande exempel talar för sig 
själv. Principen är att säga något negativt, när något positivt sagts, s.k. plus-minus-
teknik.  
 
- "Då stod det en ros på bordet och det var en ros som pa hade fått av ma, ma hade lagt 
den i pa:s bil och på kortet stod det ´jag älskar dig´ undertecknad med Lena, men 
däremot ingenting till flickan. Det verkade som om flickan tyckte att detta var fullt 
okey." (s 39 Eva) 
Även här ser vi principen att något positivt måste göras om till något negativt. Sedan 
kan man fundera över om det inte bör finnas en gräns för hur myndighetsföreträdare går 
in i familjers hem och snokar i deras privatliv och omdömeslöst rapporterar sådana här 
högst privata omständigheter i en strävan att fabricera evidens för ett omhändertagande. 
 
Sammanfattande bedömningar 
Den sakkunniges uppdrag var att granska och bedöma utredningsmetodiken i 
journalmaterialet. Av granskningen av journalmaterialen för de tre barnen har tydligt  
och med säkerhet framgått… 
 
att fyra frågeställningar från socialtjänsten finns angivna  
 
att antaganden utan saklig grund har byggts in i stället för att mer  
     förutsättningslösa frågeställningar formulerats 
 
att dessa fyra frågeställningar angrips i stor utsträckning metodiskt  
     felaktigt 
 
att metoder utan acceptabel vetenskaplig grund använts 
 
att dessa fyra frågeställningar föga eller inte alls besvaras 
 
att metodiken i stället för att inriktas på att sakligt besvara  
     frågeställningarna har inriktats mot att söka fel hos föräldrarna  
     och skapa argument för omhändertagande - denna frågeställning   
     finns inte uttalad i begäran från socialförvaltningen, men torde  
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     vara underförstådd av BUP 
 
att resursanalys rörande familjemedlemmarna och deras nätverk  
     inte har genomförts 
 
att journalmaterialet innehåller stora mängder obestyrkta uppgifter  
     från t ex föräldrar och från andra organisationer, t ex dagis,  
     skola, Solgården 
 
att det föreligger osaklig skvallerkultur i journalmaterialen, bl a  
     genom avsaknad av personkällor, muntliga överföringar och  
     vaga generaliseringar 
 
att det föreligger en osaklig "känna-tro-tycka-uppleva"-kultur i  
     journalmaterialen 
 
att utredarna inte behärskar metodiken att formulera alternativa  
     hypoteser utifrån data och att sedan pröva dessa hypoteser mot  
     data 
 
att utredarna mentalt fixerat sig vid misstanken om sexuella  
     övergrepp 
 
att utredarna begår tankefelet imperfecta enumeratio (ofullständig   
     uppräkning), speciellt beträffande grunderna till Daniels  
     beteende, dvs. utredarna beaktar och utreder inte alternativa  
     förklaringsmöjligheter 
 
att ledande och pressande frågeteknik i stor utsträckning har  
     använts 
 
att ett avsevärt antal sakligt anmärkningsvärda uttalanden finns i  
    journalmaterialen 
 
att de påtalade bristerna är genomgående och inte begränsade till  
    vissa avsnitt i journalmaterialen - dessa är homogent osakliga 
 
 
Den sammanfattande slutsatsen om journalmaterialens sakliga värde är att de är 
tendentiösa och skvallerartade och ur strikt källkritisk synpunkt saknar sakligt 
värde vad gäller påståenden om negativa sakförhållanden i det aktuella fallet. 
Påståenden som går emot den negativa tendensen kan möjligen godtas enligt 
vedertaget källkritiskt synsätt.  
 
Utifrån grundlagens föreskrift om "saklighet och opartiskhet" och utifrån 
vedertagna kritisk-vetenskapliga principer är de utredningsmetodiska arbetssätt 
som använts förkastliga. Utredandet kan betraktas som att man med föga styrning 
av frågeställningar och med användande av mentala fixeringar konstruerar ur 
metodisk synpunkt okritiska klippkollage av otillförlitliga uppgifter. 
Grundläggande metodkrav på validitet (relevans) och reliabilitet (tillförlitlighet) 
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är inte tillgodosedda. Dessutom föreligger allvarliga etiska invändningar mot sättet 
att arbeta och journalföra. Journalmaterialen tyder dessutom på att utredarna 
åsamkat familjen skador genom osakligt utredande. 
 
Att journalmaterialen har värde som hårda textdata för studium av BUP:s osakliga 
mentalitet och destruktiva arbetssätt vid utredning är en annan fråga.  
 
Tankefel: en summering 
Detta avsnitt utgör ett tillägg i förhållande till det ursprungliga yttrandet.  
Även om många av tankefelen bör ha framgått tydligt, så kan det ligga ett värde i  
en översiktlig summering av några av de viktigaste tankefelen i detta fall liksom 
i ett antal andra på DiVA publicerade. Beträffande begreppet tankefel se t.ex. 
Edvardsson (2003) och Reisberg (2007). Det kan även påpekas att bakom metodfel 
finns tankefel. Listan kan betraktas som en precisering av den kognitiva patologin 
hos de utredare som kommer till tals i det  här fallet.  
 
- alternativa hypoteser ignoreras, t.ex. orsakshypoteser rörande barns beteende 
   eller föräldrars beteende. 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar uttalas på otillräcklig saklig grund; bl.a. 
   kan uppgifter saknas, vara vaga eller icke rimligt säkerställda (se säkerställandefel),  
   vilket är fallet i det här granskade materialet.  
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredaren begriper inte eller vill inte kännas vid 
  att utredaren själv eller associerad personal är med och påverkar vad som händer. 
 
- ekologiskt representativitetsfel, dvs. att göra bedömningar utifrån konstruerade, 
   icke naturliga situationer. Exempelvis när ett par utredare påtagligt stör samspelet i en  
  familj, så kan inte effekterna av denna störning anföras som generalisering rörande vad 
  som normalt och naturligt förekommer i familjen. Bedömningar skall grundas i 
  material från situationer som är så naturliga som möjligt.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande till förmån  för den egna tesen. 
 
- evidensfabrikation, dvs. trivialt, betydelselöst, missvisande, överdrivet, extremt   
  subjektivt material, fantasier, spekulationer, språkliga knep etc. produceras och  
  används. 
 
- fabuleringar om verklighetens natur, t.ex. hävdas saker på ett överdrivet sätt 
  i det enskilda fallet eller görs uttalanden mer generellt utan vetenskapligt stöd. 
 
- falsifieringsfel, dvs. den logiskt grundläggande åtgärden att med ansträngning söka 
  efter och överväga material som kan tänkas falsifiera tesen underlåts (Poppers  
  falsifieringskrav vid hypotesprövning). En hypotes som utredaren inte försökt  
  falsifiera/fälla kan aldrig anses hållbar.  
 
- felsökande eller felmaximering, dvs. den outtalade, men väl synliga agendan, är att  
  söka dokumentera så mycket fel och brister som möjligt kring familjemedlemmarna. 
 
- fixering vid att sexuella övergrepp skulle ha inträffat, när evidens helt saknas. 
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- frågeställningsfel, dvs. en utredning styrs inte av frågeställningar eller en utredare bryr  
  sig inte om givna frågeställningar eller besvarar andra frågeställningar än de givna  
  (och ofta utan motivering). Resultatet blir ofta ett logiskt förvirrat klippkollage.  
 
- frågeteknikfel såsom förutsättande, ledande, argumenterande, upprepade etc. frågor,  
   där ett mycket vanligt tankefel (även i detta fall)  är att svar på sådana frågor skulle ha  
   sakligt värde. Åtminstone en del barn söker anpassa sig och säga det de tror en vuxen 
   vill höra. Av en vuxen uttalade ledtrådar kan lätt komma till användning av ett barn.  
 
- förhastade påståenden görs, dvs. det redovisas inte saklig grund för påståendena. 
 
-  hemlighetsfel på så sätt att det bland personal ofta populära ordet ”hemlighet”  
   missbrukas i barnsamtal. Barn skall inte suggereras och pressas med detta begrepp 
   och det kan inte förutsättas att det föreligger någon hemlighet. Att barn själva kan 
   välja att tala om hemligheter är en annan sak och bör då inte ha föregåtts av  
   förväntanstryck. 
 
-  hypotesprövningsfel på så sätt att utredarna inte alls arbetar med hypotesgenerering 
   och hypotesprövning utan logiskt sett ägnar sig åt fabulering, påverkan, spekulation, 
   skvaller etc. (se mängden av tankefel på denna lista) 
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning) av möjliga orsaker,  
   tolkningshypoteser etc. Det handlar om att förbise andra möjligheter.  
 
- jämförelsefel, dvs. det hävdas att något är anmärkningsvärt utan att den jämförelse  
  som krävs har gjorts, t.ex. med lämpliga förhållanden, grupper etc. 
 
- källkritiska misstag, dvs. att ta till sig, använda och sprida påståenden utan kritisk  
  prövning 
 
- källredovisning saknas för en del uppgifter, t.ex. är källan ”personal” ingen godtagbar  
   källredovisning.  
 
- resursundvikande, dvs. resursanalyser redovisas inte 
 
- skvallerfel, dvs. skvaller (hörsägen) anförs. Vid överföring mellan personer försvinner 
   eller ändras uppgifter eller kan ske tillägg.  
 
- symtomutredningsfel på så sätt att påståenden som kräver symtomutredningar som  
  underlag görs, utan att symtomutredningar gjorts. Vid symtomutredning används  
  tidsaxel, där ett symtoms utveckling läggs in från tiden före symtomet till nu. Det  
  eftersträvas att klarlägga händelser, faktorer, situationer etc. av betydelse för  
  symtomets utveckling och så noggranna tids- och situationsangivelser som möjligt.  
 
- säkerställandefel, dvs. material som är obestyrkt av uppgiftslämnare och icke  
  systematiskt replikerat av berörd person används av utredarna. För att ett material  
  eller enskilda påståenden skall bedömas som rimligt säkerställt krävs bestyrkanden 
  av utredarnas sammandrag från uppgiftslämnare, systematisk replikering från berörda 
  (i regel familjemedlemmarna), möjliga kontroller i övrigt och källkritisk prövning  
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  därutöver. 
 
- tolkningsfel, dvs. tolkande sker här inte genom upplistning av tänkbara  
  tolkningshypoteser och systematisk prövning och eliminering av dessa mot  
  befintliga eller införskaffade, rimligt säkerställda uppgifter 
 
- ”tycka-tro-känna-uppleva”- felet med dess sammanblandning av bedömaren och den  
  bedömda personen och felaktiga föreställning att metodiken skulle tillföra något av  
  sakligt värde, när det tvärtom kan misstänkas generera störande  kognitivt ”brus”. 
  Metodikens fakticitetsanspråk är oberättigade och den möjliggör vilka tyckanden och  
  upplevelser som helst, vilket journalmaterialet i detta fall tydligt visar.  
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter (sådana är inte meningsfulla i sak) anförs 
 
- överkonfidens, dvs. överdriven tilltro till egen bedömning, vilket förekommer i  
  den granskade texten. Språkliga osäkerhetsmarkeringar kan ofta vara befogade.  
 
- övertygelsefixering, dvs. det föreligger en tydlig mental fixering vid idén om sexuella 
  övergrepp.  
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