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Sammanfattning. Ett fall med snabbyttrande och en vårdnads-, 
boende- och umgängesutredning uppvisar stora 
utredningsmetodiska brister och källkritiskt bedömda bör 
dokumenten förkastas. En mycket besvärande brist är frånvaron 
av systematisk replikering  kring påståenden som berör utredda 
personer. Partiskheten är också påtaglig i barnsamtalens innehåll. 
Ett antal tankefel i utredningsmetodiken påtalas.  
Utredningsmaterialet framstår i produktion och urval av uppgifter 
som förfalskat.  
 
Bakgrund  
Advokat AA har 2009-08-31 gett mig i uppdrag att på kritisk-
vetenskaplig grund granska utredningsmetodiken i ett 
snabbyttrande och i  en vårdnads-, boende- och 
umgängesutredning rörande barnen Nils och Lars.    
Jag har ingen tidigare relation till eller kännedom om någon av 
de i målet berörda. Mitt yttrande är avsett för användning i 
domstol eller i annat sammanhang enligt uppdragsgivarens 
bestämmande. Yttrandet innebär inget ställningstagande i 
tvistefrågorna.  
 
Material 
Jag har erhållit följande material. 
- Yttranden från Socialstad kommun till Socialstads tingsrätt 
   den 11 december 2008 respektive den 8 januari 2009 
- Utredning rörande vårdnad, boende och umgänge från    



2 
 

   Socialstad kommun den 21 juli 2009 
- Skrivelser från ABC Advokatbyrå 
   2009-01-16 respektive 2009-08-13 till Socialstads tingsrätt 
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Jag har noga läst igenom de båda granskade dokumenten 
utifrån grundläggande saklighetsprinciper, inkl. källkritiska 
överväganden (för närmare klargörande se universitets- och 
högskoleläroboken av Edvardsson (2003) Kritisk 
utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor..). En 
grundläggande utgångspunkt är RF 1 kap 9 § om att inom 
offentlig förvaltning ”iaktta saklighet och opartiskhet”. Resultatet 
av granskningen redovisas i form av ett antal anmärkningar och en 
sammanfattande bedömning samt en summering av några 
viktigare tankefel. Materialet har avidentifierats.  
 
Anmärkningar 
 
I. Yttranden 2008-12-11 och  2009-01-08 (5 sidor) 
    från Socialstad kommun 
 
1. Logiskt styrande frågeställning/ar/ som skall besvaras saknas i  
 båda dokumenten, t.ex. frågor av typen ”Hur är barnens 
situation i  boendet hos förälder F?” 
 
2. Det ingår i de anförda direktiven till det andra yttrandet, som 
berörs i denna och följande punkter, att barnen skall höras, men 
detta innebär inte att de vuxna inte skall höras.  
Föräldrarna är frånsett ett par rader från mamman inte hörda 
i något av dessa yttranden. När det är bråttom finns faktiskt 
möjlighet till telefonkommunikation, och sammandrag kan  
sändas över för bestyrkande och därefter gå till systematisk  
replikering som kan snabbt genomföras vid små material. Med 
systematisk replikering menas att en person som ingår i en 
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utredning (i regel föräldrar och barn) skall ges möjlighet  replikera 
på uppgifter som berör personen i fråga och även på uppgifter 
kring egna barn, särskilt när dessa inte kan replikera själva vid 
t.ex. låg ålder (här är det inte frågan om så låg ålder). Syftet med 
replikering är att pröva uppgifters hållbarhet samt uppfyllande av 
rimliga etiska och demokratiska principer.  
  
3. I textavsnittet ”Handläggning” finns uppgifter som är  
obestyrkta av de anförda uppgiftslämnarna (Nils respektive 
mamman). Det framgår inte  heller att den anklagade pappan  
skulle  ha givits möjlighet till systematisk replikering på vad  som 
sägs rörande honom. Det är även anmärkningsvärt att 
mamman fått uttala sig i avsnittet, men inte pappan (de två 
sista raderna torde härröra från mamman, men uppgiften anges  
inte vara bestyrkt av henne).  
 
4. Syfte/frågeställningar  och metodik i respektive barnsamtal  
redovisas inte. Det är anmärkningsvärt att det redovisade 
innehållet i samtalen i så liten utsträckning berör mamman.  
 
5. Cirka 12-13 dagar efter barnsamtalen ”läste utredaren upp 
intervjutexten för barnen via telefon”. Uppläsningen sker ur 
minnessynpunkt alltför lång tid efter att samtalen ägt rum. 
Uppläsning är inte heller en godtagbar metod för så stora 
textmängder. Att lyssna och kritiskt ta ställning till mening efter 
mening samtidigt är svårt redan för en vuxen och ingen lämplig 
metod för vare sig vuxna eller barn med hänsyn till människans 
kognitiva begränsningar. En uppgiftslämnare skall i lugn och ro 
flera gånger kunna läsa igenom texten. Rörande yngre barn kan 
det behövas att utredaren sitter och går igenom texten med barnet.   
Metoden har här inte varit godtagbar ur tillförlitlighetssynpunkt.  
 
6. Det framgår inte att föräldrarna skulle ha givits möjlighet att  
systematiskt replikera på texterna från barnen.  Av berörda icke 
replikerat material skall inte vare sig införas, spridas eller ligga till 
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grund för resonemang och bedömningar i utredningar.  
I ett demokratiskt rättssamhälle är möjligheten till replik 
grundläggande och inget som familjerätter kan ta sig frihet 
att ändra på. Dessutom kräver saklighet (prövning av 
hållbarhet/tillförlitlighet) och etik att människor 
som är föremål för utredning och som får, särskilt negativa 
påståenden, mot sig måste ges möjlighet till replik på alla  
påståenden (systematisk replikering). Knappast någon människa 
skulle vilja att, särskilt negativa uppgifter förs in i en utredning 
och läggs till grund för resonemang och bedömningar samt sprids 
av en utredare utan att de fått möjlighet till replik på alla punkter.  
Dessvärre struntar socialtjänstkulturen oftast i sådana elementära 
krav i ett demokratiskt rättssamhälle.  
 
7. Det finns även innehållsligt anledning ställa sig frågande till en 
hel del påståenden i texterna från barnen. Utredaren klargör inte 
att det här och var rör sig om tolkningar, inte om fakta. Det kan 
finnas anledning erinra om att när polisen skall fastställa 
alkoholpåverkan så får den aktuella personen blåsa i en mätare  
och/eller avge blodprov. Att tolka om en person är ”full” är ingen 
godtagbar metod. 
Hur Nils skulle kunna veta att pappans flickvän ”alltid är full”  
framgår inte – påståendet är inte logiskt möjligt. Det påstås att  
”Pappan ljuger mycket” utan att ett enda exempel anförs, men det 
står följande i omedelbar anslutning.  
”Pappan kan säga något om mamma och sen säger mamman 
något annat. Båda låter som de har rätt och talar sanning.”  
Det framgår inte varför just pappans versioner skulle vara lögn.  
Ett annat exempel är följande: 
”De åkte förbi pappans hus och han har köksfönster mot vägen. 
Där satt pappan och N och drack”.  
Iakttagelseperioden rör sig här om några sekunder och rimligen 
ligger köksfönstret på visst avstånd från vägen. Sedan är frågan 
vilka ”de” som åkte förbi var. Kanske var det mammans tolkning 
snarare än barnets? 
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Hur det skulle kunna fastställas genom iakttagelse under nämnda 
betingelser vad det var för slags dryck framgår inte.  
 
Det förtjänar nog även att påpekas att det förekommer mer eller 
mindre alkoholkonsumtion i den överväldigande majoriteten av 
svenska familjer. Basfrekvensen (vanligheten) vad gäller att 
dricka alkohol i någon form är hög.  
 
8. Yttrandet avslutas med en ”Kommentar från utredaren”. 
Denna kommentar är logiskt märklig, då de tre första raderna 
ägnas åt en generell deklaration kring missbrukande föräldrar och 
deras barn.  Ingen bedömning eller slutsats i frågan anförs i det 
här aktuella fallet, vilket vore relevant. En sådan bedömning av 
det aktuella fallet kan dock inte göras utan att pappan får 
systematiskt replikera och i övrigt hörs.  
 
Utan motivering och utan att pappan ens är hörd i frågan hävdas 
därefter att ”Under en period kan det vara bra för barnen att 
träffa pappan tillsammans med en kontaktperson.”  
Det framgår inte att något av  barnen skulle ha framfört något 
sådant förslag eller att utredaren skulle ha förhört sig med  barnen 
om vad de anser om ett sådant förslag.  
 
 
II. Utredning angående boende, umgänge och vårdnad 2009-07-21 
     (10 sidor) 
 
En del av kommentarerna rörande de korta yttrandena (punkter 
under I) kan vara relevanta även beträffande utredningen. 
 
1.  Logiskt styrande frågeställningar, som skall med lämplig 
metodik besvaras, saknas. Enbart området för utredningen anges.  
Tänkbara frågeställningar att noga besvara kan vara: 
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”Hur är barnens situation i boendet och vårdnaden hos 
mamman?” 
”Hur är barnens situation vid vistelser hos fadern?” 
 
2. Under rubriken ”Handläggning” finns en ansats till 
metodbeskrivning. Av den andra meningen att döma kan det  
förefalla som om barnen har tre föräldrar. Det framgår inte om 
träffarna med barnen varit gemensamma eller enskilda och   
inte heller vilken/vilka namngivna handläggare som genomfört 
respektive träff. Datumangivelser saknas. Tidslängderna på 
respektive träff i minuter har inte heller redovisats. Det saknas 
även (i t.ex. en metodbilaga) närmare redovisning av det 
omnämnda materialet bestående av träfigurer och en sandlåda 
(BOF-material = ???). För den oinvigde är detta obegripligt 
egocentriskt tal. Det kan t.ex. vara så att material av olika slag 
suggererar barn att göra och säga saker och det är bl.a. därför 
nödvändigt att redovisa vad det är frågan om för slags material 
och mer exakt hur det används. Det är inte bara så att barn kan 
tänkas berätta lättare med hjälp av material – en allvarlig 
metodfråga är hur mycket och i vilka avseenden som utredarens 
material kan påverka innehållet i det som då berättas. En annan 
aspekt är att när utredare i barnsamtal använder sig av diverse 
material så kan dessa avleda från viktigare frågor och mer vara 
en metodik för utredaren att hantera egen osäkerhet.  
 
En mycket viktig redovisningsbrist är att inget sägs om enligt 
vilka principer som urval (inval respektive bortval) av uppgifter 
till utredningen skett. Som lätt inses kan utredare manipulera en 
utredning t.ex. genom att föra in mer negativa uppgifter om den 
ena parten än om den andra eller genom att uppmuntra barn, rikta 
förväntningar och ställa frågor på så sätt att det produceras mer 
negativa uppgifter om den ena parten än om den andra.   
 
3. Nästan alla sammandrag i texten som härrör från föräldrar, barn 
och referenter anges vara genomlästa och godkända. Men inget 
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av dessa textstycken anges vara systematiskt replikerade av dem 
som är under utredning. Det räcker inte med genomläsning och 
godkännande av uppgiftslämnare för att rimligt säkerställa 
uppgifter. De måste replikeras av berörda , vilka i 
utredningssammanhang ofta kan ha en annan uppfattning än 
uppgiftslämnaren. Även andra kontrollmöjligheter kan finnas  
och bör då utnyttjas.  
 
4. Beträffande anmälan från en rektor enligt vilken fadern vid ett 
par hämtningssituationer varit ”alkoholpåverkad”, något som 
fadern förnekar, så saknas helt namngivna källor. Enligt 
referenten Referentsson, som  verkar tala om samma sak, så 
gjorde ”personalen” anmälan då fadern ”luktade alkohol” (vilket 
inte logiskt är samma sak som att vara alkoholpåverkad, då det 
kan finnas flera förklaringar till sådan luktperception, inkl. 
inbillning från vittne). Namnlös ”personal” är självklart inte heller 
en  godtagbar källa och inte frånvaro av exakta datum och 
klockslag heller. En anonym uppgift av detta slag kan självfallet 
källkritiskt sett inte mäta sig med faderns egen uppgift vad gäller 
tillförlitlighet. Anonymiserade uppgifter har inte i utredningar att 
göra.  
 
(Jag kan påminna om det autentiska exemplet (refererat i en 
barnavårdsutredning) om förskoleföreståndaren som hävdade att 
en 6-årig pojke hade blåmärken över hela kroppen. När två 
socialsekreterare omedelbart efter att ha fått in uppgiften åkte hem 
till pojken och föräldrarna och bad pojken ta av kläderna så syntes 
inga blåmärken alls.)  
 
5.  Det kan vara värt att notera beträffande den 20-åriga historiken 
över faderns registrerade förseelser enligt polisregisterutdrag att 
dessa huvudsakligen inträffat under perioden 1989-2001 och  att 
få anges därefter och då hänför sig till 2008 efter en tidslucka 
på 6-7 år utan förseelser. Sett över 20-års-perspektivet föreligger 
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alltså en stark förbättring från 2001 och framåt. Att låta mycket  
gamla alkoholförseelser (2 st 1991) utgöra belägg för att fadern 
idag har ett alkoholmissbruk framstår inte som väl betänkt.  
Enligt fadern själv har han inte druckit alkohol det senaste året.   
Den förseelse som noterats för 2008, verkar enligt uppgift om 
datum för dom inte tillhöra senaste året (dvs. 080715 – 090715, då 
fadern godkänner referatet). Såvitt jag kan förstå materialet så 
finns ingen hållbar uppgift om att fadern skulle varit inblandad 
i några besvärande incidenter med alkohol i blodet under det  
senaste året. Om han liksom de flesta svenska män skulle ha haft 
några promille alkohol i blodet vid några tillfällen är logiskt sett 
en annan fråga än att använda alkohol på ett för andra eller en 
själv mycket besvärande sätt. Det kan ofta vara lämpligt att skilja 
på alkoholkonsumtion och alkoholkonsumtion – allt som händer 
är inte likadant.  
 
6. I avsnittet ”Bedömning” används icke rimligt  säkerställt 
material som underlag, då det inte framgår att systematisk 
replikering erbjudits till berörda. Det icke replikerade materialet 
ligger som grund för bedömningsavsnittets resonemang som 
därmed kommer att kognitivt bindas upp vid icke rimligt 
säkerställt underlag. Detta är inte sakligt godtagbart. Uppgifter 
skall säkerställas FÖRE bedömningsresonemang görs. Detta 
arbetsprocessfel försvinner inte genom en senare kommunicering 
av hela utredningen. En utredning som inte bygger på rimligt 
säkerställt material skall inte spridas ens till kommunicering.  
 
7. Modern anges ha flyttat ”ett stort antal gånger” sedan barnen 
föddes. Utredarna bedömer att ”boendet för modern och barnen 
är undermåligt och modern måste snarast skaffa ett annat boende 
för sig och barnen”. Det framgår av utredningen att modern inte 
fått beviljat ekonomiskt bistånd till hyresskuld någon gång juli-
sept 2008. En fråga som utredarna inte berör är om det är 
realistiskt att modern kan skaffa annan bostad, dvs. accepteras 
som hyresgäst med den inkomst och den eventuella historik 
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av obetald hyra, inkassokrav etc. som ofta finns i sådana här fall. 
Frågan är även om modern  vid erhållande av en bostad skulle ha 
tillräcklig ekonomi för att behålla den. Det finns en viktig 
problematik för barnen här. De kan bli kvar under åratal i den 
undermåliga boendesituationen och med begränsat socialt liv. De 
måste vara tysta, inte ta hem kamrater, sova i ett litet källarrum tre 
personer plus en hund etc. Frågan  om boendet borde undersökts 
bättre och tydligare i utredningen. En central fråga är om modern 
med den boendehistorik som antyds i utredningen har gett och 
fortsättningsvis kan ge barnen ett tryggt boende. Utredarna har 
underlåtit att diskutera detta med barnen. Utredningen framstår  
som utomordentligt bristfällig på denna punkt. Utredarna har  
uppenbart undvikit att närmare dokumentera barnens nuvarande 
boendesituation mer noggrant.  
 
8. Morfar och mormor som är mycket närstående och som barnen 
faktiskt bor tillsammans med och som är omtalade av barnen är 
inte alls hörda i utredningen (det är i linje med utredarnas 
begränsade intresse för att utreda boendet).  
 
9. Det kan vara viktigt att hålla i minne att barns uppfattningar 
i konflikter ofta kan vara starkt påverkade av boendeförälderns 
uppfattningar kring motparten.   
 
10. Det kan även vara viktigt att hålla i minne att barns produktion 
av uppgifter kan påverkas även av utredarnas förväntningar.  
Det är mycket tydligt att det finns många fler och ofta negativa  
uppgifter om fadern i referaten av barnsamtalen. Om vi som grovt 
mått räknar antal  påbörjade meningar om respektive förälder 
(inkl. förhållanden hos föräldern) från respektive barn blir den 
skeva situationen i utredningen tydlig. Några meningar där båda 
föräldrarna nämns bortses från här.  
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Tabell 1. Innehåll i barnsamtal – antal påbörjade meningar om 
respektive förälder (och förhållandena där) från respektive barn.  
 
                        Mamma      Pappa 
 
Jamie                     5             25 
Justin                     3             17 
 
Tab. 1 är litet underskattande på så sätt att det borde eller kunde 
funnits fler punktsättningar i referaten, vilket skulle ökat antalet 
pappa-meningar mer. Tab. 1 visar att utredarna har stimulerat 
fram mycket mer pappa-material än mamma-material – hur det nu 
gick till ? (bristande redovisning av tillvägagångssätt). 
Exempelvis nämns ö.h.t. inte mormor och morfar som barnen bor 
hos tillsammans med mamma. Situationen hos mamman är i stort 
sett censurerad. Partiskheten i barnsamtalen kan här visas med 
siffror. Etiken i att stimulera barn att säga så mycket negativt om 
sin pappa kan förvisso diskuteras.  Att pappan inte fått replikera är 
ytterligare en etisk fråga, inte bara en saklighetsfråga.  Att 
missbruka barnsamtal på detta sätt framstår som mycket 
klandervärt.                 
 
11. Det hävdas i skrivelse från faderns juridiska ombud att mycket 
av vad fadern tyckt varit viktigt i utredningen inte finns med eller  
har misstolkats. Det slaget av tillkommande felaktigheter är inte 
möjliga att se för mig utan insideskännedom om 
utredningsprocessen. Uppgiften antyder även att det inte gått  
rätt till vid bestyrkandeprocessen. Har inte fadern tydligt 
informerats om möjligheten att göra tillägg eller inte fått 
tillräckligt med tid för korrigering, tillägg etc.? Eller anges 
material som godkänt av fadern trots att det inte är godkänt?  
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Fadern kunde här erbjudits hjälp med att få muntliga kommentarer 
nerskrivna.  
 
 
12. Det hävdas även i skrivelsen att enligt vad fadern skall ha fått 
höra av barnen skulle det ha förevarit  avsevärt fler kontakter 
mellan modern och utredarna än mellan fadern och utredarna, 
framför allt telefonkontakter. Alla kontakter skall  
noteras med datum och kortfattat vad saken gäller och vem som 
talat med vem och tidslängd (åtminstone i bilaga till utredningen). 
Processen måste vara öppet redovisad. Självklart kan en utredning 
lätt bli partisk om utredare har fler kontakter med den ena parten 
än med den andra. Det är obestridligt att telefonkontakter inte alls 
finns omnämnda i utredningen. Även tidslängderna för samtalen 
undanhålls.  Tidslängderna är viktiga då parterna kan ha lika 
många samtal med en utredare men med mycket olika tidslängd 
för parterna. Partiskhet i tidslängder skall alltid synas. Min 
erfarenhet är att den som gynnas i partiska utredningar i regel har 
fått fler samtal. Tidslängder döljs som regel liksom i detta fall.  
 
Sammanfattande bedömningar  
Det gäller  för båda de granskade dokumenten att de uppvisar 
stora utredningsmetodiska brister och källkritiskt bedömda bör  
de förkastas. En mycket besvärande brist är frånvaron av  
systematisk replikering  kring påståenden som berör utredda 
personer. Partiskheten är också påtaglig i barnsamtalens innehåll.  
Utredaren tar inte källkritiskt ansvar. Utredningsmaterialet 
framstår som förfalskat genom hur uppgifter skapas och väljs ut.  
Mycket negativa uttalanden om fadern har producerats och 
moderns och barnens boendesituation har undvikits/undanhållits, 
något som utredarna rimligen inte kan vara omedvetna om. 
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Tankefel: en summering 
Materialet innehåller följande viktigare tankefel eller antydda 
tankefel (beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson, 
2003; Reisberg, 2007). Bakom metodfel finns tankefel och  
tankefel kan överlappa eller utgöra olika beteckningar på samma 
fenomen.  
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar hävdas på grundval 
  av påståenden som inte är rimligt säkerställda 
 
- evidensfabrikation, t.ex. söks och används skräpuppgifter 
 
- felmaximering rörande pappan, dvs. utredarna ser till att  
  producera och i utredningstexten få med mycket negativa 
   påståenden/påstådda uppgifter kring pappan 
 
- frågeställningsfel, dvs. logiskt styrande frågeställningar 
   som skall besvaras saknas 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter matas in utan kritisk  
  prövning 
 
- källredovisning saknas, t.ex. är ”personalen” aldrig en godtagbar  
  källa 
 
- logisk skillnad mellan vad som påstås och vad som faktiskt är  
  fallet eller har hänt upprätthålls inte 
 
- logiska fel, t.ex. den logiska skillnaden mellan att vara  
  alkoholpåverkad och att lukta alkohol upprätthålls inte 
 
- partiskhetsfel, t.ex. stimulerar utredarna fram mycket mer  
  material och mer negativt material kring pappan än kring  
  mamman i barnsamtalen 
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- replikeringsfel, dvs. systematisk replikering underlåts  
  systematiskt i materialet 
 
- säkerställandefel, dvs. material som inte är rimligt säkerställts 
   ges spridning, används för bedömningar etc. 
 
- tidsredovisning ignoreras, t.ex. samtalsdatum, tidslängder för  
  samtal 
 
- undanhållande, t.ex  av boende- och vårdnadssituationen hos  
  mamman,  i barnsamtalen 
 
- öppen redovisning saknas, t.ex. av datum, tidslängder för samtal, 
   principer för urval av material, hur samtal genomförts (inkl  
   träfigurer och sandlåda. Syften med samtal och ställda frågor 
   undanhålls.  
 
- övertalningsfel, dvs. utredningens konstrueras för att övertala  
   domstolen i viss riktning 
 
Tankefelen utgör källkritiska omständigheter som föranleder ett 
källkritiskt förkastande av de granskade dokumenten. När som i 
detta fall det föreligger ett s.k. källkritiskt kluster (grupp av 
omständigheter) som pekar på att hela dokumentet är starkt 
missvisande, så skall det förkastas ur saklig synpunkt.  
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