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Sammanfattning. En påstådd psykosocial och psykologisk utredning på ett behandlingshem, 
undertecknad av föreståndaren och av en psykolog granskas på kritisk-vetenskapliga grunder.  
En stor mängd metodfel och tankefel specificeras. Behandlingshemmet har upprepat vägrat att 
lämna ut påstått underlagsmaterial. Utredningen bör bedömas som ett falsarium.  
 
Bakgrund 
Av advokat AA, har jag den 8 april 2010 fått i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund 
granska utredningsmetodiken och hållbarheten i sak hos en psykosocial och psykologisk 
utredning angående angiven familj från Bluffa Behandlingshem AB, daterad 2009-12-14. 
Utredningen utgör bilaga 1 till utredning från Socialstads kommun, Socialkontoret, 
Familjerätten, daterad 2010-01-27. 
 
Jag har ingen tidigare relation till eller kännedom om i målet berörda personer och saknar 
släktskap till någon av dem.  
 
Mitt yttrande utgör en metautredning (utredning av en utredning) och innebär inget utredande 
av eller ställningstagande till sakfrågor såsom vårdnad, boende och umgänge eller behandling.  
 
Yttrandet är avsett för användning i domstol eller på annat sätt som uppdragsgivaren 
bestämmer.  
 
Material 
Jag har fått mig tillställt utredning från Socialstads kommun, Familjerätten, daterad 2010-01-
27 och med tre bilagor innehållande utredning från Bluffa Behandlingshem, moderns 
synpunkter och faderns synpunkter.  
 
I den här granskade psykosociala och psykologiska utredningen omnämns att  
”Barnen har bedömts bl a utifrån beteendeobservationer med stöd av observationsprotokoll”.  
Enligt allmänt vedertagen princip  i vårt samhälle och inom forskning - om öppen redovisning 
av underlag i sak - så skall detta material kunna redovisas för en sakkunnig granskare. Då det 
i utredningens text föreligger mycket omfattande avsaknad av underlag för mycket som påstås 
har jag begärt att få fram underlag för granskning. Advokatbyrån har den 13 april vid 
telefonkontakt med föreståndaren på Bluffas Behandlinghem  begärt ut detta material. Inget 
anlände. En påminnelse skickades per mail den 22 april och ytterligare en skickades per mail 
den 29 april. Inget material har anlänt. Detta kan tyda på att antingen inget sådant material 
finns eller på att det är i sådant miserabelt skick att man inser att det inte kan visas upp eller 
möjligen på att ett arbete igångsatts att konstruera eller reparera det underlag som inte visats 
upp. Utredarna har självfallet bevisbördan för vad de påstår och kan  underlag 
inte redovisas skall det de påstår källkritiskt sett förkastas.  
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Det är naturligtvis utomordentligt allvarligt att Bluffas Behandlingshem inte omgående 
kunnat utlämna kopior på det begärda materialet och det har med veckor fördröjt påbörjandet 
av mitt granskningsarbete som idag (10 maj) påbörjas utan att underlag inkommit. När denna 
version för DiVA redigeras den 6 sept 2010 har inget underlag lämnats ut.  
 
Arbetssätt 
Granskningen utgår från vedertagna krav på saklighet och opartiskhet (se Regeringsformens 
1 kap 9§ föreskrift om att ”iaktta saklighet och opartiskhet” inom offentlig förvaltning). 
Granskningen inriktas på logik, sakliga grunder och  källkritisk prövning. Till begreppet 
saklighet hör självfallet öppen redovisning av underlag och utan misstänkt fördröjning eller 
uteblivande av begärd redovisning. För närmare klargörande av grundläggande kritisk-
vetenskapliga krav se min sedan 1996 använda universitets- och högskolelärobok ”Kritisk 
utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” (2:a rev. uppl. Liber, 2003; omtryckt 
2008, 2009, 2010).  Det finns även skäl att nämna de krav på  enkelhet och begriplighet i 
språket i offentlig verksamhet som anges i språklagens 11§. Bluffas Behandlinghem arbetar 
här på begäran av offentlig verksamhet och bör då iaktta vad som gäller för sådan.  
 
Vad gäller källkritisk prövning så är grundprincipen att metoder, uppgifter, hela dokument 
etc. som på saklig grund (eller med goda skäl) misstänks vara felaktiga skall förkastas. Om 
flera grunder/skäl föreligger så finns anledning tala om ett s.k. källkritiskt kluster (grupp av 
förkastelsegrunder). Beslutet att förkasta är då starkare grundat och föga problematiskt.  
 
Granskningen inriktas på mer grundläggande och avgörande frågor i utredningen. Resultaten 
av granskningen redovisas i form av ett antal utredningsmetodiska anmärkningar från min 
sida och en sammanfattande bedömning kring utredningsmetodik och hållbarhet i sak.  
I denna version har materialet avidentifierats.  
 
Anmärkningar 
 
1. Frågeställningar 
Det anges att utredningen gäller ”barnens behov” och ”föräldrarnas omsorgsförmåga”.  
I relation till dessa finns anledning ställa sig frågande till relevans hos en del material 
i utredningen, t.ex. anges psykologiska test ha använts. Det saknas dock vetenskaplig grund 
för att hävda att dessa skulle mäta omsorgsförmåga hos föräldrar och frågan är varför 
testningarna på föräldrarna utförts. En del psykologer springer vanemässigt till testskåpet när 
det inte behövs och utan att klargöra varför olika slags test skulle vara befogade.  
 
Frågeställningarna är alltför svagt preciserade, dvs. det framgår inte i anslutning till 
frågeställningarna vilka aspekter rörande barnens behov respektive föräldrarnas 
omsorgsförmåga som utredarna tänker sig. 
 
2.” Metod” 
Familjen anges ha vistats på Bluffa i olika personkonstellationer under tre månaders tid 
(09-09-22 till 09-12-22) . Det saknas helt motivering till varför en sådan metodik skulle 
vara lämplig för att utreda och bedöma barnens behov respektive föräldrarnas 
omsorgsförmåga. Bluffas Behandlingshem utgör ingen naturlig familjemiljö och där 
kan fenomen/beteenden uppkomma eller som inte förekommer i de naturliga familje- och 
skolmiljöerna med flera naturliga miljöer. Det kan även förekomma beteenden i de naturliga 
miljöerna som inte visar sig på Bluffas Behandlingshem. Detta är den grundläggande frågan 
om  ekologisk validitet hos metodiken. Frågan är hur mycket beteenden hos föräldrar 
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respektive barn i Bluffa-miljön har att göra med beteenden i de miljöer familjen annars lever 
i.  
 
Utredarna uppvisar inte den minsta medvetenhet om problemet med att generalisera från 
utredningsmiljö till naturliga vardagsmiljöer. Inget nämns om felkällor i metodiken.  
 
Det saknas även beskrivning av hur påstådda observationer skulle ha utförts och även  
saknas redovisning av vem/vilka som svarar för påstådda observationer och tolkningar.  
 
Det anges inte på något sätt att kritisk eller källkritisk prövning av uppgifter skulle ha 
skett och enligt vilka principer.  
 
Utredarna har inte kunnat redovisa beteendeobservationer med rimlig precision och 
inte kunnat uppvisa i texten omtalade observationsprotokoll utan underlåtit att redovisa.  
 
3. Omsorgsförmåga 
Utredarna påstår sig ha bedömt omsorgsförmåga hos föräldrarna utifrån 
”personlighetsdimensionerna mognad och psykiska problem (efter modell av  
Kari Killén Heap)”. Mig veterligt har en sådan teori föga acceptans i forskarsamhället 
och den omnämnda författaren är ingen vetenskaplig auktoritet. Det förespråkade synsättet 
framstår närmast som ett slags tankefel.  
 
Som lätt inses bör omsorgsförmåga inrymma fler dimensioner och de förespråkade 
dimensionerna framstår som vaga och svårhanterligt komplexa. Det finns ”psykiska 
problem” (alla skulle kunna hävdas ha något/några sådana) som ger effekt för personens barn 
och sådana som  inte ger effekt. Mognadsbegreppet kan ha många olika aspekter – det anges 
inte vad som menas.  
 
Socialstyrelsen (se t.ex. Socialstyrelsen, 2006) har sedan några år förespråkat den s.k. BBIC-
modellen (Barns Behov i Centrum) vad gäller bedömning av ”föräldrars förmåga” (6 
aspekter), ”barnets behov” (7 aspekter) och ”familj och miljö” (7 aspekter). Detta tänkande är 
numera relativt utbrett men används tydligen inte på Bluffas Behandlingshem eller begärs av 
beställaren Socialstads kommun. I den av socialstyrelsen förespråkade modellen nämns inte 
vare  sig mognad eller psykiska problem bland aspekterna rörande föräldraförmåga.  
 
Det nämns inget specifikt om vilka beteenden gentemot barnen som utgör underlag för 
bedömning av omsorgsförmåga.  
 
Som redan påpekats saknas validitet (giltighet) hos de anförda testen på begåvningsfaktorer 
vad gäller bedömning av omsorgsförmåga (det är först vid påtagligt begåvningshandikapp 
som sådana test kan vara relevanta).  
 
Det finns inga vetenskapliga belägg för att en förälder med t.ex. en genomsnittlig  
testprestation på  120 poäng (medelvärde i referensgrupp = 100) skulle ha bättre 
omsorgsförmåga än en förälder med 100 poäng. Det är inte alls omsorgsförmåga 
som testen är konstruerade för att mäta och följaktligen mäter de inte sådan.  
Det bör även påpekas att avsevärda mätfel kan förekomma vid testningar.  
I ett fall förekom att en mamma fick genomsnittet 53 poäng (medelvärde 100) 
på ett testbatteri och ett par månader senare fick genomsnittet 88 poäng (differens 
35 poäng). Vid enskilda testningar kan stora mätfel inträffa. Dessutom gäller 
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att test på begåvningsfaktorer i liten utsträckning täcker av den förekommande 
mycket breda användningen av begrepp som intelligens eller begåvning. Exempelvis 
ingår inte sådant som socialt omdöme, kritiskt tänkande, kreativitet m.m.  
 
4. Källredovisning 
Stora mängder uppgifter saknar helt källangivelse. Vem har gjort den påstådda iakttagelsen?  
Ospecificerade och namnlösa källor figurerar också. Exempelvis: ”behandlingshemmets 
barnpsykiater”, ”tidigare utredningsmaterial”, ”modell av Kari Killén Heap” (bokreferens 
etc. saknas) , ”tidigare lärare”, ”personal på skolan i Hult”, ”personalen på Bluffa”, 
behandlingshemmets personal”, ”lärare på skolan” . Uppgifter utan angiven källa och som 
inte kan kontrolleras mot källan är att jämställa med skvaller och rykten och kan självfallet 
inte godtas i en saklig utredning och skall tveklöst källkritiskt förkastas. Den skarpa frågan 
bör alltid ställas om  en utredare som inte kan hålla reda på källorna kan anses kunna hålla 
reda på innehållet i uppgifterna. Min bedömning är avgjort nej. Som många av  mig iscensatta 
experiment med överföring av uppgifter visat (bl.a. på Örebro universitets psykolog- och 
socionomutbildningar) så förändras uppgifter vid överföringarna. Uppgifter som överförs 
mellan personal vid utrednings- eller behandlingshem förvanskas vid överföringarna (t.ex. 
bortfall, förvrängningar, falska tillägg).   
 
5. Tidsredovisning 
Brister föreligger rörande redovisning av tidpunkter och tidsperioder.  
Exempelvis redovisas familjens vistelse på Bluffas Behandlingshem enbart med första 
och sista datum och inget redovisas rörande exakt vilka perioder de olika grupperingarna 
av familjemedlemmar var där.  
 
6. Vaga uppgifter 
En hel del uppgifter/påståenden är vaga, dvs. det går inte att att mer precist säga vad som 
avses eller varpå de skulle grundas mer konkret.  
 
7. Situations-/plats-redovisning 
Mängder av uppgifter saknar specifikation av tidpunkt, situation, förlopp, beteenden, 
medverkande och källa/or/.  
 
8. Urval 
Principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter till utredningen redovisas inte.  
Skeva urval kring föräldrar och  barn kan föreligga utan att det tydliggjorts.  
 
9. Relevans 
Det förekommer i utredningen uppgifter/påståenden som ter sig föga relevanta i förhållande 
till de angivna frågeställningarna.  
 
10. Bestyrkande 
Det framgår inte av vare sig ”metod”-avsnittet eller av textstyckena i övrigt att 
uppgiftslämnarna skulle ha givits möjlighet att bestyrka (inkl. korrigera, förtydliga, stryka) 
utredarnas sammandrag av lämnade uppgifter. Materialet faller därmed källkritiskt sett 
utanför saklighetens domän, då det i regel uppkommer större eller mindre mängder fel och 
inte sällan grova fel, när material från uppgiftslämnare inte bestyrkts av uppgiftslämnare. 
Sådant bestyrkande betyder givetvis inte att materialet behöver vara felfritt, men åtminstone 
att uppgiftslämnaren anser sig någorlunda korrekt återgiven.  
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11. Systematisk replikering 
Det framgår inte av vare sig ”metod”-avsnittet eller av textstyckena i övrigt att de personer i 
utredningen (föräldrar + barn) som berörs av uppgifter skulle ha givits möjlighet till 
systematisk replikering, dvs. möjlighet att ge replik på alla påståenden som berör dem.  
 
12.  Truismer 
Med ”truism” menas ett påstående som är ”självklart sant och därför ointressant” 
(Nationalencyklopedins ordbok). Ordet härrör från engelskans ”true” = sann.  
I utredningens text figurerar ovanligt många truismer, dvs. texten går så att säga på tomgång 
på åtskilliga ställen. Exempelvis: 
”Robert har relationer på olika sätt till vuxna i omgivningen.” (gäller alla barn)  
”Robert har en begränsad förmåga att se sig själv utifrån.” (gäller alla) 
”I många situationer styrs Robert beteende utifrån yttre krav.” (gäller alla) 
”Göran har ibland svårt att kontrollera funktionerna koncentration och uppmärksamhet.  
(jfr uppmärksamhetsforskningens resultat; gäller alla) 
”Göran är anpassningsbar utifrån sitt behov av att bli sedd och bekräftad.” (gäller mer eller 
mindre alla) 
”Liksom brodern Göran har Åke en viss förmåga att se på sig själv utifrån.” (gäller alla) 
 
Eller ta lite längre resonemang med flera truismer inbakade:  
”Göran har en viss förmåga att se på sig själv utifrån som individ. Han har svårare att se sig 
själv utifrån ett sammanhang. Det innebär att han med stöd av vuxna kan ändra sitt beteende. 
Vuxna behöver bekräfta Göran att han blir sedd.” 
 
En socialförvaltning skall inte behöva anlita eller betala utredare för att de  likt spågummor 
skall leverera truismer. Brister i utredarnas självkritiska tänkande föreligger.  
 
13. Allmänteoretiska påståenden (jfr individinriktade truismer ovan) 
Det förekommer på flera  ställen allmänna teoretiska påståenden. 
Exempelvis: 
”Att förstå hur man själv påverkar och påverkas av andra är högt utvecklade mänskliga 
egenskaper.” 
”Barn påverkas av uppväxtmiljön i sitt sätt att ta kontakt och att ha relationer.”  
”Ögon och ansikte spelar därför en stor roll i samspelet med andra.” 
Dessa exempel  har karaktär av truismer.  
 
14. ”Regridera” 
Det förekommer inom psykologin en fackterm, ett verb som skrivs ”regrediera” och som  
enligt Svenska Akademiens ordlista kan sägas betyda ”återgå till tidigare mer primitivt 
stadium”. På sid.  5 i utredningen förekommer i tredje stycket två gånger (alltså inget 
tillfälligt skrivfel) stavningen ”regridera”, som alltså två utredare inte upptäckt vare sig när de 
skrev eller kontrolläste (förmodar jag) texten. Detta tyder på okunnighet och ovana vad gäller 
att handskas med begreppet, som är vanligt förekommande.  
 
15. Underlag i sak redovisas inte 
Det finns i utredningens text mängder av  påståenden, ofta allmänt hållna, där något underlag 
i sak inte anförs. Utredarna har bevisbördan för mängder av påståenden och denna bevisbörda 
fullgörs inte genom redovisning av sakliga grunder i texten. Därmed faller påståendena.  
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16. Tolkningar 
Det figurerar tolkningspåståenden i texten, men det tycks inte föresväva utredarna att det 
även kan finnas andra möjliga tolkningar. Det är även så att påstådda observationer, 
generaliseringar, tolkningar, allmänteoretiska påståenden etc. urskillingslöst blandas i 
texterna. Exempelvis: 
”Varje gång Robert konfronterats om var han vill bo har hans ångest ökat. Vi tolkar det som 
att han uppfattar sig själv som den som har så stor makt att han kan påverka föräldrarnas 
mående.”  
Här har skrivits ut att det är en tolkning, vilket ofta inte sker. Som lätt inses finns alternativa 
tolkningar som utredarna inte inser eller i vart fall inte nämner. Utredarna verkar inte ha  
förstått kravet på att överväga alternativa tolkningar när tolkningar framförs.  
 
17. Testredovisning 
Det nämns att flera test och skattningsskalor använts som utredningsinstrument och bland 
annat förkortningar och för en lekman föga begripliga beteckningar (t.ex.WISC IV, ADD, RNi, 
Ravens standardmatriser, Leiter-R…)  anförs. Enskilda tests innehåll är sekretessbelagt, men 
vad gäller vad ett test avser att  mäta, vilken precision det har, vilka utprövningar som finns, 
vilka referensgrupper som finns och vilken forskning som finns kring testet, så råder ingen 
sekretess. Jämför här språklagens begriplighetskrav och grundlagens saklighetskrav 
och det oeftergivliga vetenskapliga och samhälleliga kravet på öppen redovisning. Hemliga 
evidens kan inte godtas. Anförande av test och testresultat som i detta fall utan 
att testens syfte, egenskaper, referensdata etc. klargörs kan inte accepteras inom en utredning 
som gör anspråk på saklighet och som är underordnad svenskt samhällsskick och 
människosyn. Det är tämligen  enkelt att göra i ordning ett antal standardbilagor för de test 
eller mätinstrument en psykolog använder och bilägga dessa varje gång de använts. Den 
psykolog som inte kan göra det är inte heller lämpad att utföra några testningar. Öppen 
redovisning är ett oeftergivligt krav och dolda teorier, evidens etc.(det finns mycket som kan 
och bör ifrågasättas när det gäller  mätinstrument) kan inte godtas.   
 
18. Barns rätt att komma till tals (FN:s barnkonvention artikel 12) 
Det finns avsnitt där utredarna framför påståenden om respektive barn, men barnen kommer 
inte till tals i den rätt omfångsrika utredningen (19 sidor). I relation till barnens rätt att komma 
till tals enligt FN:s barnkonvention föreligger alltså en utomordentligt allvarlig brist i 
utredningen. En allvarlig misstanke inställer sig om att utredarna kan ha manipulerat 
utredningen genom att censurera bort sådant som barnen haft att säga.  
Enligt min uppfattning skall barnens uppfattningar prioriteras i utredningstexten före  
alla fabulerade och kvasipsykologiska påståenden, truismer m.m. från utredare.  
 
19. Barnens behov? 
En bedömningsmall med 8 rubriker används för att organisera påståenden som görs om 
respektive barn. Urvalet av aspekter motiveras inte.  
”Relation till andra”, ”Kontrollförmåga”, ”Tankeled mellan perception och handling”, 
”Försvarsmekanismer”, ”Ångest-rädsla-oro”, ”Identitet”, ”Självbild”, ”Empati” 
(”Identitet” används ej för Robert?)  
Hur dessa begrepp hänger ihop med frågeställningen om ”barnens behov” förklaras inte.  
Som nämnts förespråkar socialstyrelsen i BBIC-konceptet en helt annan rubrikuppsättning.  
 
20. ”Personlig omognad” 
”Mognad” anges inledningsvis i utredningen som en av de två viktiga dimensionerna i 
föräldraförmågan. På sid. 13 återkommer begreppet som rubrik, men nu i enlighet med 
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utredarnas negativa människosyn omvandlat till ”personlig omognad”. Det framgår av texten 
att detta begrepp som kan ges vida tolkningar skall anses syfta på att egna behov sätts före 
barnens behov. I avsnittet tar utredarna anmärkningsvärt nog endast upp fadern, och modern 
nämns inte alls i relation till begreppet. Som evidens anförs sådant som att fadern kommit för 
sent till barnen på Bluffa, att han skickat sms och att han flera gånger inte  hämtat mat 
från köket på Bluffa och haft svårt att planera inköp av livsmedel (vad nu det vaga ”svårt” 
innebär). Därefter följer ett kategoriskt påstående att ”fadern har svårigheter avseende sina 
exekutiva funktioner”, varpå följer en längre allmänteoretisk text om vad exekutiva funktioner 
är och att de ”organiserar en individs handlande över tid för att uppnå ett mål”. En svårighet 
med utredarnas resonemang är att de inte alls beaktar att fadern här inte alls opererar i sin  
naturliga vardagsmiljö tillsammans med barnen. En annan svårighet är att  fadern mycket väl  
kan agera målinriktat men att konkurrens kan föreligga mellan mål såsom att klara 
försörjningen och att ställa upp på Bluffas krav. Fadern har såvitt framgår varken bestyrkt 
eller givits möjlighet till replik på  de kvasipsykologiska resonemangen, avsnittet skall 
förkastas ur källkritisk synpunkt. 
 
Att utredarna inte försökt sig på någon motsvarande felsökande analys kring moderns 
eventuella ”personliga omognad” utgör ett tecken på partiskhet och antagligen finns 
fenomen i anslutning till modern som skulle kunna ifrågasättas på samma kvasipsykologiska 
sätt, men utredarna har lögnaktigt valt att hellre tiga. Utredarna har inte vågat skriva att  
modern saknar tecken på ”personlig omognad”. Båda föräldrarna bör jämföras i samma  
aspekter.  
 
Utredarna borde med tanke på hur utredningens tillstånd ur logisk och saklig synvinkel nog  
bekymra sig en del om sina egna ”exekutiva funktioner”, dvs. utredarnas förmåga att tänka 
räcker inte till för målet att skapa en hållbar utredning. Det  skulle även kunna hävdas  
att utredarna prioriterar sina egna mentala bekvämlighetsbehov framför de utredda 
personernas behov och därmed uppvisar ”personlig omognad”. Frågan är  väl om det är 
lämpligt att utredare som bedriver arbetet så osakligt och klippkollageartat ägnar sig åt någon 
bedömning av vare sig personlig omognad eller exekutiva funktioner. En pikant detalj i  
sammanhanget är hur utredarna tänkt sig att läsarna skulle begripa ordet ”mediatorer”  
högst upp på sid. 13 – ordet saknas i såväl Svenska Akademiens ordlista som i 
Nationalencyklopedins ordbok. Samma gäller för övrigt det egocentriska ”påfågleriet” med 
alla obegripliga beteckningar på  de anförda utredningsinstrumenten. Utredarna har stora 
brister vad avser s.k. ”theory of mind”, dvs. outvecklad förmåga att inse hur 
mottagaren/läsaren kan reagera på texterna.  
 
21. Resursanalyser 
Avsnitt med resursinventeringar eller resursanalyser saknas i utredningen som mer fixerat 
sig vid en negativ människosyn.  
 
22. Bedömningar grundas på icke rimligt säkerställt material 
Det har påvisats att underlaget till bedömningar kring familjen och dess medlemmar 
dels saknas (t.ex. barnens uppfattningar), dels inte redovisats i texten eller på förfrågan 
och dels inte är rimligt säkerställda genom bestyrkanden från uppgiftslämnare, systematiska 
replikeringar från berörd/a) och källkritisk prövning i övrigt.  
Det är inte sakligt godtagbart att bedömningar som i denna utredning görs på grundval  
av ofullständigt och icke rimligt säkerställt material och utifrån kvasipsykologiskt prat.  
Bedömningar skall icke grundas på material som måste källkritiskt förkastas.  
Utredningens uppvisar den frekventa ”skräp in – skräp ut” – principen för utredningsarbete. 
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Matar man in skräpuppgifter och kvasipsykologiskt prat i en utredning så kommer knappast 
något annat än skräp ut i bedömningarna.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Den granskade utredningen uppvisar en mängd allvarliga brister i utredningsmetodik och 
saklighet, t.ex. i grunden felaktig utredningsmetodik,  bristande säkerställande av uppgifter 
genom bestyrkanden och systematisk replikering. Dessa brister innebär ur källkritisk 
synpunkt utan tvekan att hela utredningen från Bluffa Behandlingshem bör förkastas, då stora 
mängder fel och snedvridningar misstänks. Mycket anmärkningsvärt är att mängder av 
kvasipsykologiska påståenden, truismer etc. förekommer, medan barnens uppfattningar 
undanhålls.  
 
Vägran att lämna ut observationsmaterial ger starkt stöd åt misstanken att utredningen utgör 
ett medvetet falsarium, ett partiskt beställningsarbete åt socialtjänsten. Alternativet är att det - 
som här specificerats i form av ett antal allvarliga anmärkningar - rör sig om ett i okunnighet 
och bristande kritisk medvetenhet grundat omedvetet falsarium.  
 
Ur logisk och källkritisk synpunkt  står klart att den granskade, påstått ”psykosociala och 
psykologiska utredningen” bör förkastas i sin helhet. I den mån som socialtjänstens utredning 
baseras på den granskade utredningen så bör även socialtjänstens utredning förkastas.  
 
 Tankefel 
Utredningen innehåller ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; Reisberg, 
2007) eller antydningar till sådana. Bakom metodfel finns ofta tankefel. De tankefel som  
summariskt listas nedan kan överlappa eller ibland avse samma fenomen.  
 
- barnens uppfattningar ignoreras, dvs. det pratas om men inte med huvudpersonerna. 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs på grundval av icke rimligt säkerställt 
   och icke fullständigt material. 
 
- egocentriskt tal, dvs. utredarna förutsätter att läsarna känner till t.ex. psykologiska 
   termer som de inte känner till. 
 
- ekologiskt validitetsfel, dvs. det man utreder utreds i en icke relevant miljö, vilket kan 
avsevärt snedvrida vilka fenomen som uppträder och utredningens resultat. Utredning skall 
så långt möjligt ske i relevanta, naturliga miljöer.  
 
- fabulering, dvs. prat/uttalanden utan täckning i sak. 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. den inom socialtjänsten mycket 
frekventa ”tycka-tro-känna.uppleva” – kulturen förekommer även här , t.ex. ”Han upplevs 
som…” Men den kan även förekomma i form av kategoriska uttalanden utan de nämnda 
verben.  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. alternativa orsaker, tolkningar etc. 
  övervägs inte. 
 
-  källkritiskt misstag, dvs. uppgifter används utan att kritiskt prövas. 
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- källredovisningsförsummelse, dvs. källor anges ej och kontroll kan ej ske mot källor. 
 
- omsorgstankefel, dvs. utredarna har en alltför snäv uppfattning rörande begreppet 
”omsorgsförmåga”.  
 
- partiskhet, dvs. ena parten gynnas eller missgynnas i arbetssätt. 
 
- psykologimissbruk, dvs. kvasipsykologiskt språk, som kan förväxlas med  mer 
väl grundade psykologiska uttalanden och resonemang, används. 
 
- relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter förs in i utredningen. 
 
- resursundvikande, dvs. inga resursinventeringar/resursanalyser görs. 
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter säkerställs  inte på  rimligt sätt genom  bestyrkanden från 
uppgiftslämnare, genom systematisk replikering från berörda familjemedlemmar, genom 
möjliga kontroller i övrigt och genom källkritik i övrigt. 
 
- tidsignorerande, dvs. tidpunkter och tidsperioder för när saker inträffar är inte viktigt. 
 
- tolkningsfel, dvs. godtyckligt tolkande utan sakligt tolkningsarbete, där tänkbara tolkningar 
listas upp och jämförs med befintliga, rimligt säkerställda uppgifter och elimineringsarbete 
rörande listade tolkningar utförs.  
 
- truismfel, dvs. självklarheter framförs.  
 
- urvalsfel, dvs. principer för urval (inval respektive bortval) av informationer redovisas inte  
   och kan vara ogenomtänkta eller medvetet skeva i syfte att manipulera utredningens resultat 
   och övertalningskraft. 
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter uttalas – dessa är meningslösa då det inte framgår vad de 
betyder.  
 
- öppen redovisning av underlag till påståenden har ej skett i  texten och har ej skett 
genom att hörsamma den begärda utlämningen av material (idag är det den 16 maj 
och mer än en månad har gått sedan första begäran).  
 
Fler tankefel kan förstås förekomma.  
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