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Sammanfattning. Utredningsmetodiken granskas i ett konfliktfyllt fall 
rörande umgänge mellan en mor och hennes 6-årige son, som är LVU-
placerad hos fadern. Det granskade materialet omfattar ett BBIC-dokument 
rörande övervägande vid placering, ett psykologutlåtande från BUP och 
ett yttrande från kommunens familjerätt till domstol rörande frågan om det 
föreligger hinder för verkställighet av umgänge enligt tidigare dom.  
Det konstateras att utredningsmetodiken uppvisar stora brister och 
allvarliga tankefel, något som även gäller BBIC-dokumentet. 
Psykologutlåtandet bygger inte på kritisk-vetenskaplig grund. 
Tankefelen i dokumenten summeras sammanfattningsvis.  
 
Bakgrund 
Juridiska ombudet JJ har gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig 
grund granska utredningsmetodiken i utredningsmaterial från socialtjänsten 
och från BUP i ett mål rörande umgänge mellan en mor och hennes son 
Johan. 
 
Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med i 
målet berörda personer.  
 
Yttrandet avser inte ställningstagande i tvistefrågor eller ställningstagande 
till vad som hänt eller inte hänt utan är inriktat på utredningsmetodiken.  
 
Yttrandet är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang 
enligt uppdragsgivares bestämmande.  
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Material 
Följande material har tillställts mig.  
 
1 - Dom i Familjestads tingsrätt 2007-06-28                         
(2 sid) 
2 - Socialtjänstens brev till modern, 2009-08-21                    
(1 sid) 
3 - Socialtjänstens brev till modern, 2009-11-30                    
(2 sid) 
4 – BBIC-dokument 091022                                            
(8 sid)                                                             
5 – BUP-utlåtande, 100118                                           
(2 sid)                                                            
6 - Yttrande i Mål nr M 0000-00,2010-01-20 + bilagor 1 & 2   
(7 sid) 
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Jag har läst och granskat utredningsmaterialet från socialtjänsten och från BUP. 
Granskningen utgår från föreskriften om att ”iaktta saklighet och opartiskhet” i 
RF 1 kap 9§ och utgår från grundläggande saklighetsteori, inkl. logik och 
källkritisk prövning. För närmare precisering av saklighetsteori se min 
universitets- och högskolelärobok ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, 
principer och felkällor” (2:a rev. uppl., Liber, 2003; omtryckt 2008. 2009).  
Inga samtal eller förfrågningar har förekommit i samband med granskningen.  
 
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal kortfattade 
anmärkningar presenterade per granskat dokument. Total avidentifiering har 
skett och den utpekade modern har ställt sig positiv till DiVA-publicering.  
 
 
Anmärkningar 
 
I. Dokument: Övervägande vid placering enligt 13§ LVU. 2009-10-22 
Utredningspapperen har rubricerats ”BBIC – barns behov i centrum” och en del 
i detta begreppssystem vanliga rubriker förekommer.  
Dessvärre används inte tydligt angivna styrande frågeställningar i 
tillämpningarna av BBIC och saklighetsteori förekommer inte på så sätt 
att man eftersträvar rimligt säkerställda och rimligt preciserade uppgifter att föra 
in under de använda rubrikerna.  
 
I det här aktuella papperet saknas logiskt styrande frågeställning/ar/.  
Det förekommer även t.ex. att  
- källredovisning för en del uppgifter saknas, namnlösa källor förekommer 
- att uppgiftslämnare (inkl. parter och barnet) inte fått bestyrka sammandrag av 
lämnade uppgifter 
- tidpunkter och tidsperioder saknas 
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- systematisk replikering från berörda saknas på uppgifter som berör dem under 
den löpande utredningsprocessen, dvs. före bedömningar görs.  
- att uppgifter är vaga (meningsfulla uppgifter är rimligt preciserade) 
 
Några konkreta exempel ur BBIC-dokumentet: 
 
sid. 2 
”polisförhör” – namn på förhörda samt år och datum saknas. 
Är ordet ”misshandlats”  källornas ord eller utredarens ord? 
 
”utlåtande från psykiatrin” – utan namn och tjänsteställning på bedömare och 
datum på utlåtandet 
 
”mamma  inför Johan hotat” – enligt vem, var och när (datum?) 
 
”Förskolan Violen och förskolan Nejlikan vittnade om” –  
vittnen har för- och efternamn som skall anges och vittnesmål har datum och ett 
”beteende” förekommer under en tidsperiod som skall anges 
 
”beteende….som tyder på att han ges bristande omsorg i hemmet” 
- detta är en tolkning från namnlösa källor och det framgår inte att alternativa 
tolkningar skulle ha eliminerats innan den mycket populära tolkningen om 
dåliga hemförhållanden framförs. 
 
”Förskolepersonalen beskrev att Johan hade många rädslor.”  
– inte heller denna personal har något för- och efternamn angivet och ingen 
tidpunkt för uppgiften anges. Dessutom bör Johan lämpligen själv vara den 
viktigaste källan till att uttala sig om sina eventuella rädslor. 
 
”anonyma anmälningar” – sådana har faktiskt både datum och eventuellt mer 
preciserat innehåll, men har i sig inget sakligt värde, då anonyma anmälare kan 
påstå vad som  helst och ofta inte kan kontrolleras – anonyma uppgifter måste 
kontrolleras på annat sätt.  
 
sid. 3 
”Jag har träffat Johan vid flera tillfällen under sommaren och hösten både i 
bostaden och på kontoret”  
– inget syfte anges, datum saknas. 
tidslängder för träffarna saknas, innehåll saknas. En utredare som inte kan göra 
reda för datum kan inte antas kunna hålla reda på något annat heller.  
 
”Johan är tydlig med att han vill bo hos sin pappa” 
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- till vem har han sagt detta? till pappan? till utredaren? vid vilket/vilka tillfällen 
har det sagts? datum? var pappan i närheten när det sades? exakt vad sade 
Johan? 
 
sid. 4 
”Det finns anledning att tro att Johans psykiska hälsa har tagit skada av 
boendet hos mamma.” 
- ”tycka-tro-känna-uppleva”-kulturen är mycket populär inom socialtjänsten, det 
är mycket man kan ”tro” etc. Det är ett tankefel att göra anspråk på fakticitet för 
extremt subjektiva metoder som möjliggör alla möjliga upplevelser om t.ex. ett 
barn. Finns någon saklig grund och hur ser den ut?   
 
”Det  har blivit tydligt att Johans psykiska hälsa påverkas negativt i 
samband med umgänge med mamma.”  
– på vad sätt skulle det ha blivit tydligt? att barn agerar känslomässigt i 
samband med umgänge behöver inte nödvändigtvis betyda att deras 
psykiska hälsa påverkas negativt. Kausala påståenden kräver redovisad 
saklig grund. Har t.ex. mer förutsättningslöst prövats flera hypoteser (H) 
om att de känslomässiga problemen uppkommer genom  
 
H1: fadern 
H2: modern 
H3: föräldrarnas samspel 
H4: på annat sätt såsom i förskolan 
 
”BUPs utredning slår fast att Johan är mottaglig för en långvarig  
psykoterapibehandling…planeras fortgå under flera år.” 
Detta är en starkt överdriven formulering (”slår fast”), då vetenskapligt 
stöd för att kunna göra sådana bedömningar vad jag vet saknas. Prognoser 
är mycket svårt och det har varit svårt att kunna konstatera några effekter 
av långvarig psykoterapi även för vuxna. Terapeutiska ideologier (inte 
kritiskt-vetenskapligt grundade) påverkar ofta bedömningar. På vad sätt är 
dessa påståenden evidensbaserade (vetenskapligt konstaterade evidens)? 
Jag ställer mig mycket frågande till de förväntanseffekter m.m. för 
personal, föräldrar och barn, som blir följden av att gå in med terapeutiska 
föreställningar om att en behandling skall ta lång tid.  
 
Det är för övrigt inte rimligt med kategoriska uttalanden kring Johans 
psykiska hälsa och behandlingsbehov och behandlingstyp när ingen som 
helst preciserande symtomutredning verkar ha genomförts, inget i den 
riktningen antyds.  
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”säger Johan tydligt att han inte vill träffa sin mamma” 
- vad säger och frågar de vuxna och vad exakt är det Johan har sagt 
och vilket är sammanhanget runt det han sagt?  
 
En uppgift av detta slag bör noga kritiskt prövas. Det finns risk för  
påverkan från de omgivande vuxnas förväntningar och önskningar. 
Det är även en i internationell facklitteratur ofta påtalad faktor att 
barn kan ha tendens att säga eller svara sådant de tror en vuxen vill höra. 
Dessvärre är det även så att ledande, upprepade, argumenterande etc. 
frågor med åtföljande instämmande svar är vanliga fenomen i svensk 
utredningsverksamhet. En del ledtrådar ges även genom utredares och 
andras sätt att svara eller reagera på barnets svar. Yrkesgrupper som 
socialarbetare, kuratorer, terapeuter, psykologer m.fl. verkar av stora 
mängder empiriska material jag granskat att döma ha mycket omfattande 
kunskapsbrister vad gäller att kunna pröva alternativa hypoteser genom 
lämpliga urval av frågor och genom så långt möjligt ingen eller liten 
påverkan i frågetekniken. Detta framgår av referat som förekommer i 
utredningsmaterial. Av inspelningar eller referat kring hur föräldrar ställt 
frågor till barn framgår i regel stor omedvetenhet om hur frågorna kan 
påverka, dvs. förutsättande, ledande, upprepade, argumenterande etc. 
frågor är högfrekventa.  
 
”Johan bedöms kunna få en realistisk bild av sin identitet om han får växa  
upp hos sin pappa.” 
- Varför omnämns mamman inte alls under rubriken ”identitet” utan 
enbart pappan i den ovan citerade meningen?  Rimligen har en mamma 
också betydelse för sin sons identitet. Frågan är väl om det inte finns 
anledning tala om könsdiskriminering här.  
 
sid. 5, 6 och 7 
Här finns ett par texter som skrivits av Sven Karlsson vid Väst 
umgängesstöd. Såvitt framgår har modern inte givits replikmöjlighet 
på dessa före bedömningar görs.  
 
sid.  7 
”Vår oro över hur Johan hade det hemma hos modern var stor så länge 
som han bodde där. Så stor att en ansökan om LVU vård gjordes till 
Länsrätten.” 
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”Oro” hos handläggare är inte relevant, inget sakargument och tillhör den 
tidigare nämnda ”tycka-tro-känna-uppleva”-kulturen inom socialtjänsten.  
Oro är en subjektiv omständighet hos t.ex. en handläggare och det 
är möjligt att oroa sig för inget och allt möjligt. Det är relevanta 
omständigheter i sak kring barn, föräldrar m.m. som bör anföras.  
 
”positiv förändring i Johans beteende” – återigen ett rätt intetsägande vagt 
påstående, vad avses mer exakt?  
 
Sammanfattningsvis så är de ”BBIC”-rubricerade papperen i vanlig 
ordning undermåliga ur saklighetsteoretisk synvinkel, något som 
socialstyrelsen bör ha stort ansvar för. När man matar in osakliga och 
okontrollerade uppgifter och påhittade påståenden så är risken stor att 
bedömningar blir felaktiga eller onyanserade (den s.k. ”skräp in – skräp ut 
– principen”). BBIC-papperen skall förkastas utifrån källkritikens 
grundprincip att uppgifter som med goda skäl misstänks felaktiga skall 
förkastas.  
 
 
 
II. Dokument: BUP-utlåtande 2010-01-18 
 
Den antydda utformningen av begäran och syftesformuleringen i början av  
utlåtandet ter sig mycket anmärkningsvärt. Oavkortat står följande: 
 
”Familjerätten i Familjestads kommun har begärt ett utlåtande från BUP 
för att ompröva Tingsrättens dom om umgänge mellan pojken och den 
biologiska modern. Socialtjänsten har tagit initiativ till att umgänget ska 
upphöra utifrån deras bedömning om att pojken farit illa av det. Således 
ska detta utlåtande endast användas i ovannämnda syfte.”  
 
Denna antydan om att utlåtandet inte är förutsättningslöst utifrån 
någon/några angivna frågeställningar och såvitt kan förstås är beställt 
för att stoppa umgänget mellan pojken och modern ter sig sakligt 
och etiskt absurd. Åtar sig BUP okritiskt sådana uppdrag?  
 
I det andra textstycket talas om en tidigare remiss från socialtjänsten 
med ”önskemål om barnterapeutiskt arbete”. Vad socialtjänsten 
kan önska sig är rimligen inte mer än en utredning, som kan påvisa eller 
inte påvisa att något slags barnterapeutiskt arbete är lämpligt. Dessutom 
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talas om ”hans antagna traumatiska erfarenheter”. Observera här termen 
”antagna”.  
 
Det talas om arbete med ”psykologbedömning”, men någon 
symtomutredning där man söker klarlägga och precisera ett symtom 
längs en tidsaxel och söker efter faktorer som givit upphov till  
och vidmakthåller, förvärrar, dämpar etc. ett symtom finns ingen antydan 
om i utlåtandet.  
 
Psykologen nämner att pappan hävdat ”beteendeförändringar” hos Johan i 
samband med umgängestillfällena med mamman. ”Johan har då varit 
tilltagande aggressiv någon dag innan och efter umgänge; kastat saker 
omkring sig och inte kunnat tygla sina impulser.” 
 
Psykologen skriver även att 
”Det är viktigt att poängtera att undertecknad psykolog inte personligen 
märkt något på Johan under tiden psykologutredningen pågått som direkt 
skulle gå att härleda till möten med mamma. Tillsammans med utredande 
kurator har vi fått det berättat för oss från pappan samt socialtjänsten. 
Vi vill hänvisa till beskrivningar från socialtjänsten som kan uttala sig 
huruvida Johan farit illa vid umgänget med mamma. ” 
 
Psykologutlåtandet har alltså inget att säga om huruvida Johan farit illa vid 
umgänget med mamma.  
 
Resten av utlåtandet ägnas under rubriken ”Förutsättningar för en barn- 
och föräldraterapeutisk kontakt” åt att utan närmare precisering hävda att  
Johan har ”stort behov av en barnpsykoterapeutisk behandlingskontakt”.  
 
Det talas om ”bearbetning av tidigare svåra händelser” trots att 
psykologen tidigare talat om ”antagna traumatiska erfarenheter.” Några 
sådana händelser preciseras inte.  Det verkar som man tänker sig att arbeta 
enbart historiskt och inte med löpande uppkommande situationer, t.ex. vad 
gäller barnets umgänge med mamman.  
 
Det står bland annat att man skall under minst 2 års tid ha ”parallell 
kontakt med två psykoterapeuter, dels med barnet individuellt och dels med 
de vuxna som barnet lever tillsammans med. Barnet kommer för terapi en 
gång per vecka, samma dag och samma tid. Föräldern kommer för samtal 
varannan vecka, samma dag och samma tid. ” 
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Det är frihet från störning och stabilitet som betonas, inte att man i denna 
terapeutiska organisation skulle kunna ta tag i livet som det faktiskt pågår 
med alla störningar, konflikter etc. Jag citerar: 
”Det är av största vikt att behandlingsarbetet får ske så mycket som 
möjligt utan yttre förändringar och/eller störningsmoment. Att livet är 
någorlunda tryggt, är en viktig förutsättning för att barn och föräldrar ska 
kunna ägna kraft och energi till bearbetning av tidigare svåra händelser.” 
 
”Vi som arbetar vidare inom BUP med förberedande samtal och 
bedömning/ställningstagande till en barnpsykoterapeutisk kontakt, 
poängterar behovet av stabilitet och förutsägbarhet för Johan och hans 
familj.” 
 
Den starka betoningen av störningsfrihet verkar vara tänkt att spärra eller 
minimera umgänge mellan pojken och mamman.  
 
Det har ofta påtalats att organisationer som socialtjänsten och psykiatrin 
utmärks av känslorädsla och därmed söker både kväva känslor och 
konstruerar pseudoargument kring känslor. Att ett barn utagerar i samband 
med umgänge är ett fenomen som förekommer inom normalvariationen 
(både barn och vuxna utagerar känslor) och inget som nödvändigtvis 
behöver patologiseras, även om det kan hanteras av berörda vuxna på mer 
eller mindre lämpligt sätt. Barn kan i en sådan här familjesituation behöva 
hantera besvikelse, ilska etc. – det är något som hör till livet. Kanske skulle 
t.ex. fadern behöva lite handledning kring detta. Eventuellt kan ekologiskt 
valid (i förhållande till naturlig miljö giltiga resultat) metodik användas, 
där en handläggare eller barnterapeut i hemmet och på väg till och från 
umgängen observerar vad som sker. Fantasier på avstånd om vad som sker 
kan lätt bli missledande. Terapier med dålig kännedom om vad som 
faktiskt sker ute i livet kan lätt bli misslyckade.  
 
Enligt en bland forskare åtminstone vanlig uppfattning, så bör en 
behandling kunna hantera skeenden i verkligheten som löpande 
uppkommer. Den bör även i första hand vara av korttidskaraktär, t.ex. 10-
20 sessioner. Den bör även i ett sådant här fall införskaffa relevant 
information i den naturliga miljö där problemen uppkommer eller existerar. 
Dessutom bör det vara en självklarhet att symtomutredning med tidsaxel, 
situationer, faktorer etc. skall föregå en behandling – där kan finnas 
nycklar till vad som bör göras.  
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Det finns anledning ställa sig skeptisk till att det skulle finnas några 
vetenskapliga evidens för det slag av långtidsbehandling som här föreslås 
och då för det här slaget av problembild.  Då inga evidens presenteras 
verkar det vara frågan om ett terapi-ideologiskt ställningstagande. Här 
verkar man inte ens ha genomfört vare sig symtomutredning eller 
elementära observationer. Det är t.ex. inte nödvändigtvis så att faderns 
uppgifter stämmer eller att det han beskriver uppkommer på det sätt han 
uppfattar eller det kan vara så att hans iakttagelser kan missa en del 
relevanta aspekter.  
 
Skall man gå in med en så tidskrävande behandlingsinsats som föreslås  
i utlåtandet bör det finnas goda vetenskapliga evidens – och då ett flertal 
positiva studier samt evidens för att terapeuterna har likvärdig kompetens 
och träning som i de evidensgivande studierna.  
 
Sammanfattningsvis finns kritisk-vetenskapliga skäl allmänt och inte minst 
erfarenheter från mycken terapiforskning och utvecklade terapier, där man 
angriper problem i nuet och i mycket kortare behandlingsserier, att ställa 
sig mycket kritisk till resonemangen i BUP-utlåtandet. Någon form av 
utredning i sak finnas inte i utlåtandet som grund för de angripliga 
resonemangen.  
 
 
III. Dokument: Yttrande från Familjestads kommun, Socialkontoret,  
                          2010-01-20 
Yttrandet har utarbetats av en familjerättssekreterare. Frågeställningen 
gäller ”frågan om hinder för verkställighet av umgänge föreligger”. 
 
Yttrandet startar med ett avsnitt rubricerat ”Bedömning”. Det umgänge 
som avses är det umgänge som barnet enligt domstolsbeslut 2008-12-22 
har rätt till med sin mamma under en och en halv timma, jämna veckor, 
på Umgängesstöd Väst.  
 
Såvitt jag kan utläsa av texten anser handläggaren att det finns tre hinder 
för verkställighet: 
 
1. ”Enligt fadern uppvisar Johan, dagar inför och efter umgänge, ett 
förändrat beteende.” (inga preciseringar) 
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2. ”Socialsekreterare Gun Eriksson uppger att Johan har en 
beteendestörning och hennes uppfattning är att ett fortsatt umgänge med 
modern äventyrar den rofyllda tillvaron som Johan har behov av.”  
(inga preciseringar kring ”beteendestörning” och inte heller av Erikssons 
kompetens att kategoriskt kunna göra en sådan bedömning, som torde 
kräva klinisk-psykologisk/barnpsykiatrisk kompetens; det framgår inte 
heller att någon slags symtomutredning skulle ligga till grund för det 
kategoriska uttalandet (”har en beteendestörning” – detta är enbart 
bedömarens sätt att se på och formulera saken, inget sägs i sak).  
 
3. I yttrandet anförs även BUP:s uttalanden i det här tidigare granskade 
dokumentet (bilagt i bilaga 2 till yttrandet).  
”I uppgifter från BUP står att Johan bedöms ha ett stort behov av en 
barnterapeutisk behandlingskontakt och den konkreta utformningen för 
denna håller nu på att ta form.” Handläggaren citerar att BUP 
”poängterar behovet av stabilitet och förutsägbarhet för Johan och hans 
familj”.  
Handläggaren tar här okritiskt till sig BUP:s påståenden, som jag tidigare 
kommenterat. Handläggaren redovisar sig inte ha tagit någon diskussion 
med BUP om varför man inte skulle kunna arbeta konstruktivt med de 
skeenden som påstås förekomma i anslutning till umgängestillfällena. 
 
Inga hänvisningar görs till det bilagda materialet från Sven Karlsson vid 
Umgängesstöd Väst (bilaga 1), som bland annat innehåller vaga uppgifter 
av typ ”Personalen säger...”. Namnlösa källor och bristande situations-, 
beteende- och förloppsbeskrivningar kan inte utredningsmetodiskt 
godtas. 
 
Handläggaren anför även att ”Faderns uppfattning är att Johan behöver 
hjälp, vilket han nu kommer att få i form av terapi.” Även om detta inte på 
något sakligt godtagbart sätt visats, så kan det vara möjligt att Johan 
behöver någon form av hjälp med något. Det bör dock med skärpa påtalas 
att terapi inte automatiskt är en positiv och hjälpande insats. 
Ser man på möjliga utfall av terapi, så kan den enligt syftet leda till 
förbättring/ar/ av något slag. Men det förekommer även att terapi inte 
medför någon förändring och det förekommer att terapi leder till inte bara 
tillfälliga försämringar utan även till permanenta försämringar. Det 
förekommer även blandad effekt, dvs. både förbättring och försämring i 
olika avseenden kan finnas i utfallsbilden. Med flera möjliga utfall, så kan 
just ett positivt utfall inte kategoriskt förutsägas eller garanteras.  
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Det är även så att olika sätt att bedriva en terapi kan ge olika resultat.  
 
Utredaren avger slutbedömningen ”Jag anser att det föreligger hinder för  
verkställighet”. Som framgått finns det ur utredningsmetodisk och 
källkritisk synpunkt anledning till starka frågetecken kring denna 
bedömning. En utredningsmetodiskt och källkritiskt godtagbar saklig 
grund har inte redovisats.  
 
I yttrandets fortsatta text på sid. 2-3 beskrivs under rubriken 
”Handläggningens genomförande” att handläggaren haft två daterade 
samtal och bifogat två bilagor.  Följande text klargör det 
utredningsmetodiska tänkandet något. 
 
”Samtalen (plötsligt blir ett angivet samtal till pluralis)  med fadern har 
gällt hans uppfattning om Johan och hans tillvaro. Jag (Britt Svensson) 
har avstått från att inhämta uppgifter från modern. Modern har ingen 
kontakt med Johan annat än vid umgänge, vilket gör att hon inte kan 
förväntas ha en uppfattning om Johans tillvaro före och efter umgänge.  
Jag har avstått från att samtala med Johan, då jag anser att han har 
kommit till tals vid återkommande samtal med Gun Eriksson, 
socialsekreterare. ” 
 
Handläggaren gör alltså sin bedömning om hinder för verkställighet 
av umgänge utan att, såvitt här framgår, ha talat med vare sig det berörda 
barnet eller den berörda modern. Det kan även anmärkas att varken 
socialsekreteraren eller BUP varit närvarande ”före och efter umgänge”, 
men ändå fått tillföra material i intervjuform respektive i form av utlåtande.  
Självfallet kan en mor ha uppfattningar om umgänget och om barnet, vilka 
det finns anledning efterhöra. Exempelvis kan barnet ha kommenterat 
umgänget inför modern eller kan modern ha gjort iakttagelser i anslutning 
till umgänget. Att handläggaren skulle själv ha talat med barnet hon skriver 
yttrande runt och ha kontrollerat socialsekreterarens uppgifter och 
bedömning ter sig mycket lämpligt.  Förhållningssättet att undvika att tala 
med de berörda vid utredningsarbete är inte sakligt och etiskt acceptabelt 
inom socialt arbete.  
 
I yttrandet redovisas sammandrag av ”Samtal med fadern 2009-12-29”. 
Det anges inte att uppgifterna skulle vara bestyrkta av fadern och modern 
har såvitt framgår inte heller givits möjlighet till att replikera  på faderns 
uppgifter. Det hänvisas från fadern till sådant som skall hända i förskolan, 
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men ingen från förskolan verkar vara hörd av vare sig BUP eller av 
handläggaren, trots att man där bör ha mer ingående kännedom om  
barnets påstådda beteenden och skulle kunna bistå med att klargöra när, var 
och hur de problematiska beteendena/symtomen utvecklats.  
Det kan naturligtvis vara så att även förskolemiljön bidrar till uppkomsten 
av problemhändelser/problembeteenden.  
Det är även möjligt att tänka sig att förskolan skulle kunna få handledning 
från BUP att klara av problemen här och nu.  
 
I yttrandet redovisas även ”Samtal med Gun Eriksson, socialsekreterare 
socialkontoret Familjestad”.  Sammandraget anges inte vara bestyrkt av 
Eriksson. I beaktande av att Eriksson påstås ha haft ”en tät kontakt med” 
fadern och barnet framstår sammandraget som ytterst knapphändigt. 
Eriksson påstås ha sagt att 
”Johan har vid flera tillfällen berättat för Gun (dvs. henne själv) att han 
inte vill träffa mamma”.  
I vilka sammanhang, när, var och hur dessa ”berättanden” skett anges inte. 
Som jag tidigare påtalat finns skäl till noggrann kritisk prövning kring 
centrala uttalanden av detta slag. Exempelvis kan det vara Erikssons egen 
uppfattning om lämpligheten av umgänge som påverkar barnet eller kan  
Eriksson utifrån sin övertygelse göra en väl enkel eller onyanserad tolkning 
av sådant som barnet sagt.  Det framgår att Eriksson anser att modern 
sysslar med ”nycker och påhopp” – ett språkbruk om en enskild person 
som varken sakligt eller etiskt framstår som lämpligt för en 
socialsekreterare i offentlig tjänst. Att även familjerättssekreteraren återger 
uttalandet tyder på dåligt omdöme även hos henne. Vilken värdegrund 
kring människor har man vid socialkontoret i Familjestads kommun?  
Eriksson uppges även kategoriskt ha sagt att ”Johan har 
beteendestörningar” – ett begrepp som här inte preciseras det allra minsta 
och kräver en redovisad utredning som grund.  
 
Detta osakliga yttrande har även underskrivits av enhetschefen, som 
därmed tar ansvar för den undermåliga, sakliga nivån, värdegrunden och 
oförmågan till problemlösning som uppvisas i yttrandet.  
 
Det framgår inte att modern skulle ha erbjudits att replikera på Erikssons 
uttalanden.  
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Av uppgiftslämnarna (fadern, Eriksson) obestyrkt och av berörda icke 
replikerat material används som grund för det inledande 
bedömningsavsnittet i yttrandet.  
 
Sammanfattningsvis har handläggaren undvikit att samtala med eller 
åtminstone undvikit att försöka åstadkomma samtal med minst tre personer 
(barnet, modern och en eller flera källor från förskolan). Även  
BUP:s utlåtande borde kritiskt diskuterats med BUP. Varken fadern eller 
den intervjuade socialsekreteraren verkar ha ställts inför uppföljande frågor 
med begäran om preciseringar. Problematiseringen framstår som  svag 
eller obefintlig. Den uppvisade värdegrunden är inte acceptabel, vilket 
antyder att modern kan ha reagerat på socialtjänstens inställning gentemot 
henne.  
 
Sammanfattande utredningsmetodisk bedömning 
Det fall som de granskade utredningspapperen gäller ter sig inte enkelt i 
sina psykologiska yttringar. Att hindra umgänge mellan ett barn och dess 
mor under lång tid är en synnerligen allvarlig fråga och andra lösningar bör 
gå att ta fram. De båda i materialet ingående brev där socialtjänsten 
förbjuder modern att ta med kontaktperson respektive att socialtjänsten ger 
upp frågan om umgänge mellan mor och son utgör tecken på undermålig 
förmåga till social problemlösning, ett slags skrivbordslösningar i stället 
för att brottas med de psykologiska problemen.  
 
Problematiska förhållanden bör leda till ett noggrant, sakligt och kritiskt 
prövande utredande. Som framgått är utredningsaktiviteten i fallet inte 
sakligt och källkritiskt godtagbar och ter sig påverkad av en 
bakomliggande negativ övertygelse kring modern.  
 
Tankefel: en summering 
Tankefel är ett vedertaget begrepp inom logik och kognitiv psykologi  
se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 2007). Bakom metodfel finns 
tankefel. Några av de viktigare tankefelen eller antydda tankefelen i detta 
fall verkar vara följande. 
 
alternativa hypoteser ignoreras, vilket ofta innebär att en handläggare 
        eller utredare bitit sig fast i en övertygelse; en alternativ hypotes 
        kan inte fås att försvinna endast genom att ignoreras utan måste 
        elimineras genom empiriskt undersökande.  
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bedömningsfel, dvs. bedömningar görs på grundval av uppgifter och  
        bedömningar som inte är rimligt säkerställda. 
 
”den onda föräldern”, dvs. en förälder tänks ha ett större negativt 
        inflytande på sitt barn än föräldern faktiskt har – en inom  
        socialtjänsten ibland förekommande illusion och som kan 
        leda till en jakt på det föreställda föräldramonstret. 
 
”error flummicus”, dvs. bedömningar görs utan saklig grund ö h t. 
 
felkälleignorerande, dvs. felkällor såsom påverkan från handläggare,  
       utredare eller andra felkällor på barn ignoreras och klarläggande av  
       hur uttalanden gjorts undviks. Dessvärre är vuxnas påverkan av  
       barns uttalanden och barns anpassning till vad vuxna vill höra  
       vanligt förekommande problem.  
 
förhastad slutsats/bedömning, dvs. påståenden görs på otillräcklig grund. 
       
imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning/ofullständigt  
       beaktande av alternativa faktorer, alternativa hypoteser etc. 
 
källkritiska misstag, dvs. uppgifter och bedömningar accepteras  
      papegojartat utan kritisk prövning. Kritiskt prövande frågor ställs inte. 
 
källredovisningsfel, dvs. namn på personer eller dokument som utgör  
      källor saknas; tidpunkter och platser bör också åtfölja uppgifter. 
 
känslorädslefel, dvs. ett påtagligt drag hos socialtjänst och psykiatri är att 
      söka kväva människors känslor. 
 
könsdiskriminering, dvs. modern anges  inte viktig för barnets identitet 
      m.m. 
 
oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva ”metoder”, dvs. 
       den populära ”tycka-tro-känna-uppleva”-metodiken används. Denna 
      innebär att vad helst en person upplever kan hävdas gälla och är att 
      bedöma som nonsensmetodik. Omständigheter i sak skall observeras 
      och framläggas. 
 
skrivbordsfel, dvs. söka lösa problem eller utreda och göra bedömningar 
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      utan att närmare skaffa information om vad som faktiskt sker eller söka 
      brottas med problem ute i fältverkligheten. 
 
”skräp in – skräp ut” – principen inses ej, dvs. när en utredning matas med 
      icke rimligt säkerställda uppgifter (utan bestyrkande av  
      uppgiftslämnare, utan systematisk replikering från berörda, utan  
      möjliga kontroller i övrigt, utan källkritisk prövning) så blir  
      utredningens bedömningar och förslag för det mesta skräp. 
 
säkerställandefel, dvs. uppgiftslämnare har inte fått bestyrka sammandrag  
      och berörda har inte givits möjlighet till systematisk replikering. 
 
symtomutredningsfel, dvs. uttalanden görs om en problembild, lämplig 
      behandling etc. utan att preciserande symtomutredning/ar/ med tidsaxel  
       och sökande efter relevanta situationer och faktorer gjorts. 
 
terapieffektfel, dvs. att ensidigt anta att terapier bara kan ge positiva  
      effekter och bortse från möjligheten av noll-effekter, permanenta  
      försämringseffekter och blandade effekter. 
 
terapi-ideologiska tankefel, dvs. terapeutiska lösningar eller terapeutiska 
      arbetssätt föreslås per ideologi/tradition och inte på grundval av kritisk- 
      vetenskapliga evidens. 
 
tidsredovisningsfel, dvs. det går inte att utläsa när samtal ägt rum, när  
       händelser eller beslut inträffat etc. Datum och ofta tidslängder på 
       samtal är relevanta.  
 
undanhållande av central referent, dvs. handläggaren förhör sig ej med 
      uppgiftslämnare på förskolan. 
 
undanhållande av klientperspektiv, dvs. modern respektive sonen tillfrågas  
       ej i samband med utarbetande av yttrande. 
 
vaghetsfel, dvs. uppgifter och bedömningar förekommer som är så vaga 
     eller otillräckligt preciserade att de inte är sakligt godtagbara eller  
     meningsfulla i sak, då betydelsen är oklar. 
 
värdegrundsfel, dvs. uppvisande av värderingar kring människor som inte  
      kan accepteras i det svenska samhället sker (jfr den massmediala 
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       debatt som följde på uttalanden av några poliser). 
 
överkonfidensfel, dvs. överdriven eller orealistisk tilltro till egen  
     bedömning etc., vilket bl.a. kan ta sig uttryck i kategoriska eller icke    
      osäkerhetsmarkerade formuleringar/påståenden. 
 
övertygelsefel, dvs. att låta handläggning eller utredande styras av en  
      övertygelse som förstör sakligheten i arbetet. 
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