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Sammanfattning. Utredningsmetodiken i tre utredningsdokument 
(redogörelse för faderns invänjningsbesök, vårdredogörelse från 
utredningshem, socialtjänstens ansökan om vård) inom socialtjänsten rörande 
ett litet barn granskas på kritisk-vetenskaplig grund. Ett sextiotal metod- och 
tankefel förekommer eller antyds. Utredningsarbetet genomförs på bedrägligt 
sätt genom bl.a. avtalsbrott och bakom-ryggen-rapportering gentemot klient 
och måste bedömas som ett falsarium, vilket skall källkritiskt förkastas.  
 
 
Bakgrund 
Advokat AA gav mig i uppdrag enligt skrivelser 1999-02-10 respektive 
bekräftelse 1999-03-21 att såsom sakkunnig göra en kritisk-vetenskaplig 
bedömning av materialet i ett barnavårdsärende, inkl. material från ett 
utredningshem.  
 
Jag har inte haft och har ingen tidigare kännedom om eller relation till någon 
av de i målet berörda privatpersonerna. Socialförvaltningen i Utreda kommun 
har någon gång under 1980-talet anlitat mig för en föreläsning/seminarium.   
 
Det bör för tydlighetens skull anges att uppdraget inte innefattar något som 
helst ställningstagande i sakfrågor om omhändertagande, om var barnet skall 
bo eller hur umgänget med föräldrarna skall utformas. Detta skulle kräva en 
egen utredning från min sida och är framför allt domstolens uppgift att ta 
ställning till.  
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Den sakkunniges utgångspunkter och metodik 
Det råder ingen tvekan om lagstiftarnas intentioner vad gäller korrektheten 
och sakligheten hos personuppgifter. Enligt svensk grundlag 
(Regeringsformen 1 kap 9§) är man inom domstolar och offentlig förvaltning 
skyldig att iaktta "saklighet och opartiskhet". Enligt EU:s direktiv om 
personuppgifter skall dessa vara korrekta. Jag deltog själv som 
kommissionsledamot i omformandet av EU:s direktiv till förslaget till den 
svenska personuppgiftslagen (SOU 1997: 37). Det betonades i detta 
lagstiftningsarbete starkt att personuppgifter skall vara korrekta, vilket 
innefattar att de inte får vara ofullständiga på så sätt att en felaktig bild ges 
med hjälp av i och för sig korrekta uppgifter. Frågan om "källkritik" nämns 
uttryckligen i kommissionens betänkande. En konsekvens av kravet på 
personuppgifters korrekthet är att starkt subjektiva, otillförlitliga och 
okontrollerade arbetssätt för tillskapande av sådana uppgifter inte kan 
accepteras. Att slutsatser och bedömningar inte kan baseras på otillförlitliga 
uppgifter torde vara ovedersägligt både utom och inom det vetenskapliga 
området.  
 
Ur vetenskaplig synvinkel arbetar jag utifrån vedertagna kritisk-vetenskapliga 
grundprinciper, vilka innefattar bland annat grundprinciper inom 
beteendevetenskaplig metodik samt inom logik och källkritik (för en 
utveckling av detta hänvisas till t ex Edvardsson, 1996, 1998ab). Vidare tar 
jag hänsyn till resultat inom empirisk psykologisk forskning. Jag har arbetat 
enbart med textanalys av mig tillställda dokument och har inte genomfört 
några intervjuer med de berörda. Då de producerade dokumenten enbart härrör 
från myndigheter och inte från föräldrarna innebär detta att föräldrarna inte 
kommit tillfredsställande till tals i det material jag utgår från och sannolikt 
missgynnas en del. Det kan vara så att fler källkritiska aspekter skulle 
aktualiseras av material utformat av föräldrarna.  
 
Det finns skäl att i detta ärende, där utredning sammanblandas med andra 
syften, framhålla att kraven på utredningsmaterial som läggs till grund för 
beslut i t ex domstol, bör ställas högre än kraven på till exempel anteckningar i 
samband med behandlings- eller stödarbete. Det blir ofta besvärande för 
kvaliteten på utredningsmaterial när utredningsarbete sammanblandas med 
behandlings- eller stödarbete.  
 
Det jag gör i mitt yttrande kan mer populärt jämföras med hur till exempel 
Svensk bilprovning, en revisionsbyrå eller en byggnadsinspektör arbetar 
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genom att pröva hållbarheten och avge preciserade anmärkningar och 
bedömningar som bygger på de preciserade anmärkningarna.  
 
Jag förutsätter att användare av yttrandet har tillgång till de dokument jag 
granskar och kan kontrollera mina anmärkningar mot dokumenten. Alla 
språkfel bibehålls i citat och förekommande understrykningar har gjorts av 
mig i syfte att rikta uppmärksamheten på aspekter av formuleringar.  
 
Denna version 2010 har avidentifierats och bl.a. har föräldrarnas namn bytts ut 
mot ”Modern” respektive ”Fadern”. Ett summerande avsnitt med upptäckta 
tankefel har skrivits till 2010.  
 
Dokument  
De dokument som tillställts mig och genomlästs är följande:  
 
Länsrättens dom 1997-02-28 
Kammarrättens dom 1997-09-29 
Länsrättens beslut 1998-02-18 
Länsrättens remiss till Socialstyrelsen 1998-03-06 
Ansökan om vård från Utreda kommun 1998-02-26 
    I min version innefattar denna sammanträdesprotokoll 980226, 
    personbevis, fullmakt, dr E:s intyg, utredning jml §50 
    Socialtjänstlagen, förslag till invänjningsplan och redogörelse för Faderns 
    invänjningsbesök i familjehemmet (22 st) under tiden 971008-971211.  
Vårdredogörelse från Ljuset AB, utredningshem 1998-02-18 
 Läkarutlåtande av dr D 1998-06-02 
 
Jag har även haft tillgång till ett utredningsmetodiskt anmärkningsvärt 
yttrande från socialstyrelsen som jag i denna version inte tar upp.  
Jag behandlar här de viktigare dokumenten i den tidsordning i vilken de har 
tillskapats. Ur källkritisk synpunkt föreligger omfattande beroenden mellan 
dokumenten, dvs. vissa dokument utnyttjar andra som underlag.  
 
Anmärkningar: Redogörelse för faderns invänjningsbesök i 
familjehemmet 971008 - 971211 
Redogörelsen för invänjningsbesöken finns bilagd ansökan om vård. Det 
framgår inte vem/vilka som upprättat dokumentet, ingen underskrift eller 
bestyrkande av någon ansvarig handläggare, ingen angivelse av organisation, 
ingen datering och inte vilket syftet eller syftena var med dokumentet. Syftet 
avgör vilken metodik som blir lämplig. Inget specificeras rörande metodiken, 
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t.ex. vad skulle observeras och av vilka anledningar, vad har utvalts respektive 
bortvalts vid redovisningen, hur bemästras subjektiviteten, hur erhålls 
tillförlitliga uppgifter, hur har dokumentationen skett på ett tillförlitligt sätt, 
hur har en handledande roll kunnat förenas med en observerande-värderande 
attityd osv. Det framgår inte vilka instruktioner som givits till den aktuella 
familjehemsmamman vad gäller den genomförda rapporteringen. Det framgår 
inte om, när och på vad sätt i så fall som fadern har informerats om den 
rapportering som skedde och de anteckningar som fördes. Det framgår inte att 
fadern skulle ha fått bestyrka dessa per gång eller haft möjlighet att avge 
replikerande kommentarer till dessa efter varje gång. Anteckningarna 
representerar således enbart den ena partens syn med omfattande möjligheter 
till fel i iakttagelser och tolkningar och enbart utifrån den ena partens 
värderingar och urval av material för rapportering. Det står klart att 
socialtjänsten i Utreda i redogörelsen inte uppfyller de elementära kraven på 
öppen redovisning av syfte, metodik, instruktioner och informationer till 
berörd.  
 
Vad gäller rapporteringen, vars metodik är icke redovisad, så har 
socialsekreterare varit närvarande 3 gånger av 22 och då förmodligen antingen 
fört anteckningar samtidigt eller i efterhand med alla de problem som hänför 
sig till urval, missuppfattning, minnesbortfall och minnesfel att beakta. De 
övriga 19 gångerna har familjehemsmamman inrapporterat per telefon och 
troligen har vad hon sagt antecknats av mottagaren - möjligen i urval som 
passat mottagarens intentioner. Vid denna process finns två möjligheter till 
subjektivt urval, missuppfattningar, minnesbortfall och minnesfel, dels hos 
familjehemsmamman och dels hos mottagaren. Modern minnesforskning 
pekar på selektivt urval, omfattande minnesbortfall och minnesfel (se t ex 
Edvardsson & Sund, 1998). Vad gäller journalanteckningar så uppkommer 
avsevärda mängder fel även när anteckningar förs samtidigt med journalförda 
samtal (Gunnarsson & Kolterjahn, 1998). Utifrån källkritiska kriterier 
(Edvardsson, 1998ab) måste självfallet hela redogörelsen för faderns 
invänjningsbesök förkastas. Till detta kommer de allvarliga bristerna att 
fadern inte fått bestyrka, inte replikera och inte lämna sin egen version av vad 
som förevarit.  
 
De påpekanden jag i det följande framför avgör således inte frågan om 
huruvida materialet skall förkastas utan utgör enbart ett påvisande av att om 
materialet godtas som i någon mening korrekt så föreligger ändå ett antal 
allvarliga metod- och tolkningsproblem vad gäller att lägga materialet till 
grund för slutsatser och bedömningar rörande Faderns omsorgsförmåga.   
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Av invänjningsplanen som förelagts fadern och till vilken denne samtyckt med 
underskrift framgår inget om att löpande rapportering skulle ske från 
familjehemsmodern till socialtjänsten eller att löpande anteckningar skulle 
göras av socialtjänsten. Däremot finns en punkt med följande lydelse: 
 
  
"Utvärdering av hur invänjningen fortlöper sker kontinuerligt genom 
gemensam uppföljning av fadern, socialtjänsten och familjehemmet." 
(min understrykning) 
Termen "gemensam uppföljning" torde innebära att de tre aktörerna faktiskt 
gemensamt utvärderar, inte att socialtjänsten och familjehemmet, som det 
framgår ensidigt ägnar sig åt telefonrapportering efter varje besök. I den 
uppvisade dokumentationen finns ingen beskrivning av något som ens 
välvilligt betraktat skulle kunna anses vara en "utvärdering" genom 
"gemensam uppföljning".  
 
Det torde stå helt klart att socialtjänsten här tillämpat ett metodiskt förfarande 
som står i strid med avtalet med fadern. Det verkar dessutom som om 
dokumentationen skett bakom ryggen på fadern i strid med lagstiftarens 
intentioner. Den uppvisade dokumentationen aktualiserar på grund av sitt 
innehåll frågan om i vilken utsträckning socialtjänsten varit intresserad av att 
tala med respektive tala om fadern. Att det förekommit samtal om fadern efter 
varje besök (utan socialsekreterare närvarande) och inte med fadern framgår 
av den uppvisade dokumentationen.  
 
Det finns flera grundläggande metod- och tolkningproblem i det faktum att  
anteckningarna framlägger (korrekt eller felaktigt - jag kan inte ta ställning till 
om de vaga och obestyrkta uppgifterna är i någon mening korrekta eller inte) 
ett antal påstådda reaktioner hos barnet i samband med faderns besök. Ytligt 
kan texten läsas som att fadern skulle förorsaka de påstådda reaktionerna och 
möjligheten av andra tolkningar nämns inte i texten eller i någon anslutande 
kommentar. Här finns ett antal problem:  
 
1. Det rapporteras inget om frekvensen av de aktuella reaktionerna/beteendena 
hos flickan allmänt utan att fadern finns i närheten, dvs. vad som inom 
beteendeanalysen brukar betecknas som baslinjen/basfrekvensen för beteendet 
hos flickan i den aktuella familjen är okänd. Därmed kan inte av 
anteckningarna bedömas om beteendet i samband med faderns besök skulle 
nämnvärt avvika från det vanliga för flickan. Att små barn till exempel av och 
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till uttrycker obehag, skriker etc. är som de flesta med erfarenhet av barn vet 
alldagliga fenomen.  
 
2. Helhet/sammanhang kring observationerna saknas. Det kan tänkas finnas 
andra faktorer i miljön som förklarar barnets påstådda reaktioner. Det framgår 
inte av de uppvisade anteckningarna ens vilka personer som levt i eller besökt 
familjen under den aktuella invänjningsperioden och ännu mindre vilka 
processer, aktiviteter, problem etc. som förekommit i familjen. Det finns till 
exempel enbart förtecknat vilka personer som vid enstaka tillfällen åtföljt 
fadern, men inte alls vilka andra personer som besökt familjen dessa dagar 
eller andra dagar. Faktorer som pågår dag efter dag kan tänkas ha större 
genomslag på barnets humör än enstaka besök av fadern. Ur 
utredningsmetodisk synpunkt krävs för att göra rimligt sakliga bedömningar 
givetvis en komplett dagbok för alla dagar och med beaktande av alla viktiga 
miljöfaktorer och inte enbart anteckningar för de timmar som fadern varit där 
plus några noteringar om reaktioner vid andra tidpunkter (utan att 
miljöfaktorer redovisats).  
 
3. En tendens verkar föreligga i anteckningarna av reaktioner på så sätt att 
när en tredje person är närvarande, så förekommer genomgående starka 
reaktioner hos flickan (jag tar nu anteckningarna för givna för att klargöra 
problemet).  
 
971008 socialsekreterare (vem?) närvarande 
            T ex "fortsatte skrika" 
 
971017 farmor Johanna närvarande 
            T ex  "fick panik" 
 
971020  Modern närvarande 
            T ex "skrek", "uppjagad", "illtjut" 
 
971023 socialsekreterare närvarande 
            T ex "helt hysterisk", "skrikande" 
 
971201 socialsekreterare (vem?) närvarande 
            T ex "helt hysterisk", "gallskrek tills hon tappade andan",  
            "skrek hysteriskt" 
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971211 faderns bekant Åke närvarande 
           T ex "illvrålade hela tiden", "skrek" 
 
En möjlig tolkning av detta är att barnet reagerar på närvaro av en tredje 
person och möjligen allra mest på en passiv observatör, dvs. i dessa fall 
socialsekreterare och faderns bekant Åke (enbart i närvaro av denna/dessa 
anges barnet ha blivit "hysteriskt", "illvrålade hela tiden"). Det kan också vara 
så att barnet reagerar på närvaro av personer utanför fosterfamiljen och 
därmed även på fadern. Ett flertal påstådda reaktioner anges även från de 
besök fadern varit den ende utomstående. Det torde vara ur saklig synpunkt 
tveksamt att utifrån barnets reaktioner uttala sig om faderns omsorgsförmåga, 
då barnets reaktioner kan uppkomma utifrån ett flertal orsaker och det inte alls 
klargjorts om reaktionerna förekom i faderns frånvaro.  
 
4. Att barnet i vissa situationer, som antyds, skulle föredra 
familjehemsmamman eller familjehemspappan ter sig rätt naturligt med tanke 
på att det vistats förhållandevis lång tidsperiod tillsammans med dessa och 
endast kort period, för lång tid sedan, tillsammans med den biologiska fadern. 
Ur metodisk synpunkt är det inte möjligt att konstanthålla tidsperioden. Om, 
vilket enbart kan tänkas teoretiskt, tidsperioden varit lika lång och färsk för 
både familjhemsföräldrar och den biologiska föräldern kunde det funnits 
möjlighet till en jämförelse. Det ter sig inte sakligt rimligt att texten läses så 
att fadern belastas med familjehemmets naturliga försteg i relationen till 
barnet.  
 
5. Familjehemsföräldrarna är rimligen känslomässigt berörda av och 
engagerade i den uppkomna situationen, där barnet skall invänjas till den 
biologiska fadern och omplaceras. Detta och den relation som antagligen växt 
fram mellan barnet och familjehemsföräldrarna utgör en viktig 
bakgrundsfaktor vid tolkningen och värderingen av de uppgifter som lämnas 
av familjehemsmamman. Exempelvis skulle beskrivningar av barnets 
reaktioner kunna vara överdrivna på grund av familjehemsföräldrarnas 
engagemang i barnets väl och ve.  
 
6. Det kan tänkas uppkomma oro, samtal mellan familjehemsföräldrarna (och 
socialsekreterare) etc. kring invänjningen och den förestående omplaceringen, 
som barnet påverkas av känslomässigt (även om det inte förstår situationen) 
och får det att reagera såväl i samband med faderns besök som vid andra 
tidpunkter. Det är helt klarlagt att modern har haft telefonsamtal med 
socialtjänsten efter varje besök och möjligen kan barnet ha åhört en del av 
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denna rapportering och dess känslomässiga ton, och kan möjligen ha kopplat 
ihop något med den besökande fadern (t.ex. genom enkel betingning, om 
biologiska faderns besök följs av vissa känslor i familjen; enkel 
inlärningsförmåga föreligger redan före födelsen). Det framgår inte av 
anteckningarna huruvida barnet funnits i närheten vid telefonrapporteringen 
eller huruvida familjehemsföräldrarna diskuterat den biologiska fadern i 
barnets närvaro eller vad familjehemsföräldrarna upplevt och känt i samband 
med faderns besök och den förestående omplaceringen.   
Vid ett sakligt tolkningsarbete av material av det uppvisade slaget krävs att 
sådana faktorer redovisas och vägs in.  
 
7. I anteckningarna används en "inte-teknik" som verkar innebära obegränsade 
möjligheter att belasta fadern eller vilken förälder som  helst. Det finns nästan 
alltid något en person enligt en observatörs tyckande inte gör, men borde ha 
gjort enligt samma observatörs tyckande. Tekniken ingår i den observerande-
felsökande och felmaximerande attityden som framkommer i rapporteringen. 
Energi inriktas mot att söka få fram sådant som Fadern inte gör, men som han 
enligt just observatörens (eller socialtjänstens) värderingar borde ha gjort. Det 
finns anledning allvarligt fråga sig vilket psykologiskt klimat som med sådana 
attityder förelegat kring invänjningsarbetet. Ett felsökande klimat är rimligen 
inte det bästa.   
 
Ex. 971017  Vid detta besök medföljer farmor Johanna.  
"Fadern berättade inte för Johanna om Sandra"  
Det verkar finnas en icke självklar, underförstådd norm att Fadern borde göra 
detta. Det naturliga brukar vara att den som är bäst informerad berättar, dvs. i 
detta fall familjehemsmamman. Det framgår inte att det kontrollerats huruvida 
Fadern berättat något för farmor under den cirka tre timmar långa bilresan till 
familjehemmet. Påståendet kan därmed vara falskt.  
 
Ex. 971023 "Sandra sov och Fadern frågade inte var Sandra var eller hur 
länge hon hade sovit."  
Ur mitt perspektiv skulle det te sig normalt att familjehemsmamman i en 
sådan här situation meddelar den anländande fadern att barnet sover i sin säng, 
inte har sovit färdigt och om hon anser det viktigt meddelar även när barnet 
insomnade i stället för att inget säga och avvakta om fadern skall ställa de 
enligt hennes mening rätta frågorna och om han inte ställer de rätta frågorna 
antecknas detta av socialsekreteraren (denna gång).  
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Ex. 971111  "Under eftermiddagen visade Stina att Sandra hade börjat gå. 
Stina satte sig på golvet med Sandra och sade "gå nu till pappa". Fadern stod 
kvar på golvet men han sträckte sig inte fram eller sade något till Sandra." 
Fadern kan ha tolkat situationen annorlunda än familjehemsmamman, t ex 
som att han inte ville truga eller inte störa flickans egna inriktning. Det är 
faktiskt mamman som konstruerar hela situationen utan att som det verkar 
förhöra sig med pappan. Om pappan hade sträckt sig fram så kunde lätt i den 
negativa andan (”hur du än gör så gör du fel”) påståtts att han stört barnets 
utveckling.  
  
Ex. 971010  "Fadern hade varken bytt eller känt på blöjan före eller efter  
                    vilan" 
Ex. 971023 "Fadern bytte inte under hela besöket blöja på Sandra trots att 
hon hade sovit på förmiddagen." 
Ex. 971105  "Fadern bytte inte blöja". 
Ex. 971124  "Fadern matade Sandra men bytte inte blöjor på hela tiden".  
Ex. 971201  "Under besöket bytte Fadern inte blöja på Sandra." 
Ex: 971202  "Stina berättade också att Fadern inte byter blöjor på Sandra" 
Ex. 971205  "Fadern bytte inte blöja på Sandra under hela besöket".  
 
Blöjbytesanteckningarna är mycket anmärkningsvärda på mer än ett sätt.   
 
(a) Det bör rimligen ingå i ett invänjningsarbete att lära fadern att byta blöja 
(män är ofta valhänta när det gäller sådant) och att uppmärksamma att blöjbyte 
behövs. Så verkar inte ha skett. Det framgår inte i anslutning till de anförda 
citaten att fadern skulle ha fått uppmaning och stöd att byta blöja och det 
framgår inte att blöjbyte diskuterats med fadern utom en notering från första 
besöket att det sagts att blöjan skulle kontrolleras "innan läggning". 
 
(b) Barnet har medvetet fått gå utan blöjbyte i flera timmar - som det verkar 
för att en notering om att fadern inte genomfört blöjbyte skall kunna göras. 
Detta förfarande ter sig etiskt utomordentligt diskutabelt. Att det är viktigare 
att belasta fadern än att barnet mår bra är knappast ett acceptabelt 
förhållningssätt inom socialtjänsten.  
 
(c) Om blöjan inte byts kan det tänkas att barnet reagerar på olika sätt t.ex. 
med att skrika. Även skrikandet i samband med faderns besök och att han inte 
lyckas trösta barnet kan då noteras som belastning av fadern. Vid t.ex. besöket 
med socialsekreterare närvarande 971023 byttes inte blöja enligt ovan 
redovisad notering och där finns även följande notering: "Då Sandra blev helt 
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hysterisk, förmådde Fadern inte trösta henne utan Sandra kröp skrikande till 
Stina". Varför barnet här blev helt hysteriskt framgår inte och att icke 
genomfört blöjbyte kan ha medverkat är en av flera möjliga tolkningar.  
 
En invänjningsmetodik där man inte söker på bästa sätt handleda fadern utan 
söker mycket belasta honom med fel och brister, även till priset av obehag för 
barnet, ter sig inte lämplig och inte etisk. Dessutom föreligger som påpekats 
brott mot invänjningsplanen/avtalet 1997-10-02 med Utreda kommun som 
motpart. Det framgår inte som en punkt på denna att man skulle systematiskt 
eftersträva att notera fel i faderns uppträdande eller göra noteringar om 
besöken överhuvudtaget. Att byta ut avtalspunkten om utvärdering genom 
”gemensam uppföljning” mot något annat framstår som ohederligt och 
bedrägligt, då avtalet vad framgår inte omförhandlats. Avtalet borde 
omförhandlats så att fadern inte hade möjlighet att ta med sig någon person i 
samband med besöken - inget i avtalet har utgjort ett hinder för detta. Utreda 
kommun underlåter att fullgöra den sista viktiga punkten i avtalet och gör 
något helt annat i stället. Samtidigt som man agerar oetiskt mot barnet och 
föräldrarna söker man i texterna på ett flertal ställen få det att framstå som att 
föräldrarna ljuger etc. - avtalsbrott av detta slag torde vara mycket mer 
klandervärt. En rimlig tolkning av texten är att Utreda kommun sökt utifrån 
egna syften och i trots mot domstol sabotera invänjningsarbetet. Vid en seriös 
ambition att följa domstolens beslut borde fadern ha fått ett oreserverat stöd 
med gemensamma uppföljningssamtal, inte mötts av en felsökande, 
rapporterande attityd.   
 
Sammanfattningsvis bör hela materialet rörande invänjningsbesöken som 
påvisats utan tvekan förkastas på enbart elementära källkritiska grunder. 
Dokumentationsmetodiken är otillförlitlig och faderns bestyrkande, replik och 
egen version saknas genomgående. Förfarandet torde dessutom vara i strid 
med lagstiftarens anda vad gäller flera svenska lagar och i strid med 
elementära demokratiska principer såsom replikprincipen.   
 
Om påståendena i materialet skulle analyseras utifrån hur de står (vilket inte 
kan bli aktuellt om källkritiskt ansvar tas), så uppkommer som påvisats ett 
antal allvarliga metod- och tolkningsproblem.  
Det vore inte sakligt godtagbart att uttala sig om t ex orsaker till barnets 
påstådda reaktioner eller vilken omsorgsförmåga som fadern har utifrån det 
anförda, starkt ofullständiga materialet från den ena parten. Det finns ett antal 
andra möjliga inverkande faktorer kring vilka ingen redovisning skett.  
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Att Utreda kommun inte följt den sista viktiga punkten i avtalet med fadern, 
och i stället agerat oetiskt mot barnet och fadern och ägnat sig åt felsökande 
rapportering, utgör även det en källkritisk grund för förkastande av materialet. 
Vid sådant opålitligt och tendentiöst agerande kan - som generell princip - inte 
lämnade uppgifter anses tillförlitliga - i så fall krävs något oberoende 
bestyrkande.  
 
Anmärkningar: Vårdredogörelse från Ljuset AB utredningshem, 
1998-02-18 
 
1. Ur källkritisk synpunkt är det viktigt att alla eventuella samband vad gäller 
delägare, styrelseledamöter, aktieinnehav, ekonomisk uppdragsvolym etc. 
mellan Ljuset AB  och personal eller anhöriga till personal i Utreda kommun 
redovisas öppet eller att det konstateras att några sådana samband inte finns. 
Det finns inget utsagt om samband eller frånvaro av samband i det aktuella 
dokumentet.  
 
2. Ingen redovisning sker av arten av kompetens som används från 
utredningshemmet i det aktuella fallet. Som undertecknare står två stycken 
"behandlingsassistenter" och en "behandlingsledare". I beteckningen 
"utredningshem" antyds att det skulle finnas utredningskompetens - finns det 
och har den använts i detta enskilda fall? Vilken utbildning och träning i 
utredningsmetodik, inklusive observations- och mätmetodik, har den 
undertecknande "behandlings"-personalen?   
 
3. Den fjärde punkt som socialförvaltningen tillfogat i uppdraget om att 
hemflyttning inte kan ske "förrän bedömning gjorts att denna kan genomföras 
utan risk för att Sandras hälsa och utveckling skadas" trotsar vad jag förstår 
kammarrättens dom. Kammarrätten har 1997-09-29 beslutat att vården enligt 
LVU skall upphöra. Detta upphörande är inte i domen villkorat på något sätt.  
Kammarrätten torde ha gjort bedömningen.  
 
4. Ur metodisk synvinkel utgör Ljuset AB inte en vanlig familjemiljö utan en 
mer komplex institutionsmiljö. Detta innebär t.ex. att såväl barn som föräldrar 
samspelar med och påverkas av andra personer än i hemmiljön. 
Beteendeartefakter (icke annars förekommande beteenden) kan därmed 
uppträda i institutionsmiljön och som inte uppträder eller skulle ha uppträtt i 
hemmiljön. Barnet påverkas t.ex. av fler personer och har möjlighet att söka 
kontakt med fler personer. Det är inte svårt att tänka sig att ett barn kan 
uppleva förvirring etc. i en sådan miljö, något som även kan drabba en vuxen. 
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Det framgår inte av redogörelsen exakt vilka personer barnet har haft kontakt 
med och i vilken omfattningen barnet har haft kontakt med dessa personer.  
Ex. "Sandra vände sig mot behandlare påfallande ofta och det hände att hon 
kröp upp i famnen trots att föräldrarna fanns intill. Efter 15 dagar på Ljuset 
AB såg vi att Sandra på ett anmärkningsvärt sätt valde personal i stället för 
Modern." 
 
Citatet visar på en effekt som knappast skulle kunna uppkomma i en 
hemmiljö, där ingen personal konkurrerar med föräldrarna. Att personal som 
har till yrke att arbeta med barn kan föredras framför biologiska föräldrar som 
varit lite tillsammans med sitt barn torde inte vara särskilt anmärkningsvärt.  
Den tolkning som anges på sid. 4 behöver inte alls vara korrekt:  
"Vi tolkade hennes beteende som att hennes behov av kontakt var så starkt att 
hon vände sig till andra när hon ej fick det tillgodosett av föräldrarna." 
Att barn vill ha kontakt med fler än föräldrarna eller kan vara nyfikna på andra 
människor är ett alldagligt fenomen, som inte kan föranleda slutsatser om att 
föräldrarna inte tillgodoser behovet av kontakt. I så fall torde nästan alla 
föräldrar drabbas av denna slutsats. Det kan här även vara frågan om 
beteendeartefakter som uppkommer genom den artificiella (konstlade) 
institutionsmiljön.  
 
Så som metodiken för invänjning beskrivs föranleder den skepsis vad gäller 
lämpligheten för barnet. Blir det tydligt för barnet vilka som skall fungera som 
dess föräldrar? Finns någon empirisk vetenskaplig grund för detta sätt att 
bedriva invänjning eller bygger det på spekulation och vinstintressen? 
 
Även en förälder kan påverkas av institutionsmiljön. Till exempel sägs att 
"Det föreföll som om Modern var så upptagen av att iakttaga behandlaren så 
att hon fick svårt att fokusera på dottern." Detta verkar vara ett tydligt 
exempel på beteendeartefakt som knappast kan uppkomma i en hemmiljö utan 
behandlare utom vid hembesök av behandlare.  
 
5. Det torde vara mycket vanskligt att på grundval av de vaga beskrivningarna 
försöka avgöra om de påstådda reaktionerna hos barnet beror på separationen 
och miljöbytet från familjehemsföräldrarna, på personal och andra 
förhållanden i institutionsmiljön, faktorer hos de biologiska föräldrarna eller 
möjligen något annat såsom återuppväckande av känslor från tidigare 
separationer. Hur samspelet mellan barnet och föräldrarna skulle ha utvecklats 
i hemmiljön är därför vanskligt att ha någon mening om utifrån den 
redogörelse som ges. I hemmiljön kunde exempelvis föräldrarna tänkas ha 
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varit mer tydligt definierade för barnet och syskon och släktingar ha gett en 
mer naturlig miljö än institutionsmiljön. Det är självfallet så att en omfattande 
närvaro av personal (eller andra personer) påverkar såväl barnets som 
föräldrarnas uppmärksamhetsinriktning och samspelet mellan barn och 
föräldrar. 
 
6.  Det framgår av redogörelsen att personalen har arbetat med ögonkontakten 
mellan föräldrarna och barnet och gjort detta med hjälp av videofilmning - jag 
saknar vetenskaplig referens till hur blickkontakten mäts med hjälp av 
videofilmning - hur tillförlitligt är det t ex att sitta och titta på filmen och 
bedöma blickkontakt eller krävs, vilket jag misstänker, speciell mätutrustning 
för godtagbar tillförlitlighet? Hur kan snabba blickkontakter bedömas enbart 
genom iakttagelse? Kan en negativ inställning till föräldern inverka på 
varseblivningen? Det framgår inte mer exakt hur man arbetat i pedagogiskt 
hänseende och det hänvisas inte till någon vetenskaplig grund för vilken art 
och frekvens av ögonkontakt som krävs för en fungerande förälder. Om denna 
metod används som utredningsmetod så krävs att metodens reliabilitet 
(tillförlitlighet i betydelsen stabilitet i mätningen) och validitet (måttets 
betydelse för barnet) har fastställts med vetenskaplig metodik och att normer 
och minimikrav (kanske även en övre gräns) för blickkontakten finns 
vetenskapligt grundade. Hur ser blickkontakten faktiskt ut i en representativ 
referensgrupp av fungerande svenska familjer? Finns vetenskapliga studier 
kring detta? 
Om det som påstås skulle ha varit så att barnet minskade sin blickkontakt med 
föräldrarna så behöver detta inte nödvändigtvis bero på föräldrarna utan kan 
ha samband med institutionsmiljön och barnets möjlighet till andra 
blickkontakter. Det påstås till exempel att "Personal var tillsammans med 
familjen största delen av flickans vakna tid", något som rimligen måste 
reducera blickkontakterna med föräldrarna. Det kan även möjligen ha med 
någon pedagogisk felaktighet i själva metodiken att göra, dvs. att barnet på 
något sätt har reagerat på försöken att öka blickkontakten. Även 
förändringsmetoder kräver vetenskaplig grund. Att behandlingsmetoder kan 
ge försämringseffekter är ett välkänt fenomen i olika sammanhang. Med de 
påståenden man för fram har Ljuset AB bevisbördan rörande de påtalade 
metodiska frågorna kring blickkontakt. Till dess att den vetenskapliga och 
mätmetodiska grunden för påståendena klargjorts på ett sätt som håller för 
granskning av en forskarutbildad perceptionspsykolog, så bör påståendena 
avvisas. Det är alltför vanligt att allehanda metoder används utan att 
användarna kan redovisa någon vetenskaplig grund av betydelse eller ens har 
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förstått att det krävs en vetenskaplig grund. Av texten att döma verkar det 
senare vara fallet här.  
 
7. Dokumentationen i redogörelsen uppvisar icke godtagbara brister. Syftet 
med redogörelsen anges inte, metodiken i själva redogörelsen förklaras inte 
(vad har valts ut? vad har valts bort? hur nås tillförlitlighet i uppgifterna? etc.), 
personkällor och tidpunkter för de olika uppgifterna anges inte, föräldrarna har 
inte fått bestyrka uppgifterna, inte fått ge replikerande kommentarer, inte fått 
ge sina egna versioner av vistelsen på Ljuset AB. 
    
Med dessa grava brister i elementär saklighet och uppvisad människosyn 
måste vårdredogörelsen förkastas vad avser sakliga upplysningar om 
föräldrarnas omsorgsförmåga, barnets reaktioner m.m. Att redogörelsen ger en 
inblick i den aktuella institutionens mentalitet och utredningsmetodiska brister 
är en annan sak.  
 
8. Vårdredogörelsen har inte bara författats utan att föräldrarna fått ge sina 
bestyrkanden, sina repliker och sina versioner. Den präglas även av en starkt 
negativ syn på föräldrarna och är utan tvekan felsökande visavi föräldrarna. 
Resursanalysavsnitt saknas för föräldrarna. Ljuset AB visar i texten hur man 
anslutit sig till socialtjänstkulturens negativa syn på föräldrar, felsökande och 
felfabricerande samt undanhållande av klientperspektiv och av positiva 
resurser. Socialtjänsten utformar i allmänhet sina så kallade utredningar vid 
ansökan om LVU som övertalningsdokument, vilket innebär att propagandans 
kännetecken återfinns i dem (ensidighet, undanhållande, vaghet, att inte kunna 
redovisa godtagbar saklig grund, upprepning, bristande logik, 
intensitetsmarkörer etc.). Även vårdredogörelsen från Ljuset AB följer denna 
övertalningstradition och inte oväntat kommer en för övertalningsdokument 
typisk stegring på slutet.  
 
9. I det avslutande avsnittet "Slutsats" stegras påståendena i det föregående. 
Det är svårt att se var den sakliga grunden till de påståenden som görs skulle 
finnas i redogörelsen. Något preciserat underlag finns varken i redogörelsen 
eller bifogat. Alternativa tolkningar diskuteras inte. Som påpekats kan till 
exempel sådant som att barnet sökt sig till behandlare, gått tillbaka i 
språkutveckling, minskad förmåga till koncentrerad sammanhållen lek och att 
hon uppvisat ett avskärmat beteende alternativt förklaras med bland annat 
separationen från familjehemsföräldrarna (som nyligen ägt rum) och/eller med 
inverkan av institutionsmiljön (inkl personalen) och/eller känslomässig 
aktualisering av tidigare trauman som barnet råkat ut för (flyttats "5-7 gånger" 
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enligt de juridiska ombuden). Det går inte att utifrån materialet ensidigt hävda 
att barnets reaktioner på Ljuset AB skulle bero på föräldrarna. Ett 
slutsatsavsnitt av detta slag, där dels den sakliga underbyggnaden i form av 
redovisade observationer och godtagbar dokumentation saknas och dels 
alternativa tolkningar eller slutsatser inte alls övervägs och dels ganska starka 
uttalanden görs måste självfallet avvisas ur källkritisk synpunkt. Att 
alternativa tolkningar inte övervägs innebär att författarna inte alls behärskar 
tolkningsarbete, dvs. att tänkbara tolkningar måste anges och prövas innan 
ställningstaganden sker. Enbart en sådan omständighet medför ett källkritiskt 
förkastande av hela dokumentet.  
 
Sammanfattningsvis håller inte vårdredogörelsen från Ljuset AB för den mest 
elementära källkritik och skall utan tvekan förkastas ur källkritisk synpunkt. 
Dokumentationen och underlaget till påståenden som görs uppvisar allvarliga 
brister. Föräldrarna har inte fått ge sina bestyrkanden, sina replikerande 
kommentarer och sina versioner. Personalen överväger inte alternativa 
tolkningar, trots att det borde vara uppenbart att alternativa förklaringar kan 
finnas. Dokumentet är dessutom starkt tendentiöst vad gäller föräldrarna. Det 
går inte, även om de anförda uppgifterna i någon mening skulle vara korrekta, 
att utifrån det anförda med anspråk på saklighet hävda att föräldrarnas 
omsorgsförmåga brister eller att barnets påstådda reaktioner på Ljuset AB 
skulle bero just på föräldrarna, när barnet dels nyligen separerats från 
familjehemsföräldrarna och dels utsätts för institutionsmiljön på Ljuset AB. 
Båda dessa förhållanden är objektivt konstaterbara/ovedersägliga, vilket inte 
gäller personalens subjektiva påståenden om föräldrarna.  
 
Anmärkningar: Ansökan om vård från Utreda kommun 1998-02-26 
1. Utredning jml § 50 Socialtjänstlagen uppvisar ur källkritisk synpunkt ett 
omfattande beroende av de båda dokument som tidigare granskats i mitt 
yttrande. Dessa båda dokument finns även som bilagor till ansökan. De 
invändningar som jag tidigare framfört kvarstår givetvis. Till dessa kommer 
synpunkten att Utreda kommun tydligen inte alls uppfattar de källkritiska 
problemen med dessa dokument, dvs. tar inte sitt källkritiska ansvar.  
 
2. I avsnittet utredningsmetodik framgår att utredningssamtal inte hållits med 
fadern. Detta verkar ha att göra med att denne inte velat medverka. En möjlig 
tolkning är att det tidigare avtalsbrottet från kommunens sida och sättet att 
bemöta och dokumentera bakom ryggen på honom tidigare kan ha påverkat 
faderns intresse av att medverka. Socialförvaltningen har otvivelaktigt arbetat 
på ett relationsförstörande sätt.  
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3. Vad gäller moderns påstådda symtom i kring förlossningen, så förtjänar att 
principiellt påpekas att det förekommer att kvinnor kan drabbas av psykiska 
symtom, någon gång så allvarligt som psykos i samband med förlossning. 
Detta begränsar givetvis möjligheterna att generalisera från sådana symtom till 
senare tidsperioder i moderns liv.  
 
4. Det förtjänar att principiellt påpekas att balansgången vad gäller att söka 
läkarhjälp till barnen  kan vara svår för en moder som är under socialtjänstens 
observation. Söker hon en gång för lite, så kan hon anklagas för det. Söker 
hon för mycket så kan hon anklagas för det. Utredningsmaterialet medger inte 
uteslutning av möjligheten att socialtjänstens kontakt med modern skulle 
kunna direkt eller indirekt ha bidragit till vårdsökande. Dessutom bör påpekas 
att kunskap i medicinsk diagnostik inte kan förutsättas av modern samt att det 
är lätt att rikta kritik utifrån en efterklokhetssituation, där man vet svaret. 
Modern visste inte svaret innan. Det är också en åtminstone före de starka 
nedskärningarna inom vården ibland förfäktad princip att man hellre bör söka 
läkare en gång för mycket än en gång för litet. Det kan som jämförelse 
nämnas att socialtjänsten av och till initierar icke befogade omhändertaganden 
av barn. Att de var icke befogade torde ofta vara lättare att se i efterhand med 
bättre tillgång till information. Det kan här förtjäna att påtalas att enligt min 
generella erfarenhet så missar socialtjänsten ofta att få till stånd 
barnmedicinska bedömningar i barnavårdsärenden.  
 
5. Vad gäller tillfälliga viktminskningar hos spädbarn bör sådana bedömas i 
relation till basfrekvensen för den aktuella gruppen, vilken här inte redovisas, 
och kan rimligen inte vara ett ovanligt fenomen när "amningen inte fungerar". 
Uppgiften om viktminskning är för övrigt anmärkningsvärt oprecis och slarvig 
(tidsperiod, omfattning etc. saknas).  
 
6. Det framförs åtskilliga belastande uppgifter om föräldrarna. Då metodiken 
inte inneburit att föräldrarna fått bestyrka uppgifter, ge replikerande 
kommentarer eller föra fram sin egen version, så måste ur källkritisk synpunkt 
samtliga sådana uppgifter förkastas.  
 
7. För en del uppgifter framgår inte specifika källor och det är ibland oklart 
vad som kommer från någon icke nämnd källa och vad som anförs från 
utredarna. Icke klart källredovisat material skall givetvis avvisas ur källkritisk 
synpunkt. Källredovisning är nödvändig för att klargöra vilken källan är och 
för att möjliggöra kontroll.  
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8. Det framgår inte att uppgiftslämnare, t.ex. familjehemsföräldrar, skulle ha 
fått bestyrka uppgifter i den form de presenteras i utredningstexten.  
 
9. Det nämns flera exempel på påstådda reaktioner hos barnet med samband 
med föräldrarnas besök utan att det samtidigt nämns att det är oklart hur dessa 
reaktioner uppkommer och utan att det nämns vilka reaktioner som 
förekommer när föräldrarna inte gör besök (vilka utgör en nödvändig 
jämförelsegrund). Ta följande exempel: 
 
"Sandra vaknade alltid på nätterna efter besöken med att skrika och vara 
otröstlig. Hon var spänd i kroppen och svår att få kontakt med." 
 
Det bör betonas att detta är en subjektiv partsuppgift och det framgår inte hur 
dokumentationen skett på tillförlitligt sätt. Exempelvis följande tolkningar kan 
vara möjliga. 
 
a) Sandra har på något sätt reagerat på föräldrarna vid föräldrarnas besök, t ex 
med saknad eller obehag eller... 
 
b) Sandra har reagerat på en eventuell psykologisk spänning mellan 
familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. 
 
c) Sandra har nära kontakt med antagligen familjehemsmodern och kan 
reagera på obehagskänslor, upplevelse av hot mot att få behålla relationen till 
barnet etc. som denna har,  i samband med eller efter besöken.  
 
d) Sandra har stressats av att ha så många vuxna inpå sig, dvs. det behöver inte 
alls ha med föräldrarna att göra utan snarare med mängden personer eller att 
det kommer in utomstående i familjen.  
 
e) Den rapporterade uppgiften härrör från felaktig varseblivning (s.k. 
perceptuell distorsion) eller minnesfel, t.ex. att familjehemsföräldrarna 
omedvetet i sin varseblivning psykologiskt uppförstorar händelser eller 
placerar dem felaktigt i tid.  
 
Genom att svårigheterna att tolka uppgifterna i texten inte utreds, så kan 
läsaren av utredningstexten lätt komma att tolka uppgifter som belastande för 
föräldrarna, när uppkomsten är mer komplicerad eller inte alls beror på 
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föräldrarnas agerande. Utredningen har i detta avseende varken godtagbar 
saklighet eller godtagbar etik.  
 
10. Sandras farmor används 971126 och 980210 som referent och har såvitt 
framgår inte själv fått bestyrka de införda uppgifterna. Farmodern framför 
synpunkter och uppgifter som varken fadern eller modern fått bestyrka, ge 
replikerande kommentarer på eller framföra egna versioner av. Hennes 
uppgifter måste på grund av dessa förhållanden förkastas ur källkritisk 
synpunkt. Att i en utredning införa obestyrkta uppgifter som de berörda inte 
fått bedöma punkt för punkt, kan aldrig vara en sakligt acceptabel metodik.  
 
11. Det framgår inte att föräldrarna och deras ombud skulle ha fått den 980115 
tillförda uppdragspunkten uppläst. 
 
12. På sid.12 refereras två kontaktpersoner:  
"De såg att Sandra inte fått en sådan kontakt med Modern eller Fadern som 
hon har till Stina."  
Det framgår här hur en irrelevant jämförelse görs med familjehemsmamman. 
Den ålagda frågeställningen är inte vem Sandra har bäst kontakt med. 
Frågeställningen är att barnet och de biologiska föräldrarna skall enligt 
domstolsbeslut återförenas och Ljuset AB har att medverka vid 
invänjningsarbete, inte att göra jämförelser mellan familjehemsföräldrar och 
biologiska föräldrar. Dessutom föreligger ytterligare ett tankefel vad gäller 
tidsperiod. Barnet har bott cirka ett halvt år hos familjehemmet och har ännu 
inte bott ett halvt år i de biologiska föräldrarnas hem, utan fått träffa dem 
under cirka 14 dagar på Ljuset AB. Jämförelsen är därför inte särskilt 
rättvisande. Ett tredje tankefel i sammanhanget är förbiseende av att  barnet 
nyss separerats från familjehemmet, vilket sannolikt inverkar på barnets 
psykiska tillstånd.  
Dessutom står längre ner i texten: "Modern informerades igen om att Sandra 
under en period måste ha kvar Stina och få sörja henne, för att kunna knyta an 
igen." Det framgår här att personalen anser att Sandra har sorgearbete att göra 
efter separationen från Stina. Samtidigt anklagas Modern och Fadern för att på 
14 dagar inte ha fått sådan kontakt med Sandra som Sandra har med Stina - 
onekligen motsägande. Detta slag av partisk argumentation används för att 
belasta de biologiska föräldrarna.  
 
13. Det hänvisas till dels redogörelsen för faderns besök i familjehemmet och 
dels vårdredogörelsen från Ljuset AB. Det har tidigare framgått av mina 
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granskningar att båda dessa dokument utan tvekan måste förkastas ur 
källkritisk synpunkt. De är med andra ord inte att anse som tillförlitliga.  
 
14. Det framgår av utredningssamtal med modern att denna "önskat 
invänjning i hemmet under en tid av 6 veckor, p.g.a. att det är en lugnare 
miljö. Hon hävdade att Sandra blev orolig av miljön på Ljuset AB." 
Jag delar moderns bedömning att denna metod hade varit avsevärt lämpligare 
och mer realistisk. Det kan påpekas att den tolkning som modern här framfört 
inte uttalats av familjehem eller socialtjänst.  
 
15. Ur utredningsetisk synpunkt finns anledning påtala den förhörsliknande 
och icke respektfulla ton som antyds i referatet av samtalet med modern, t.ex.  
"På fråga hur det kommer sig att så många personer i utredningarna framfört 
att Modern inte kan ta råd, svarade Modern att hon tar råd av de hon kan lita 
på." 
"Modern tillfrågades om hon själv anser att hon brukar förvränga 
verkligheten, vilket hon inte ansåg." Detta slag av uppträdande har jag inget 
minne av någonsin tidigare ha sett dokumenterat i någon social utredning och 
det är självfallet inte acceptabelt.  
 
Det kan tilläggas att modern såvitt framgår inte fått bestyrka referatet av de 
lämnade uppgifterna och svaren. I övrigt kan påtalas att de tidigare redovisade 
iakttagelserna av utredningsmaterialet visar inte så lite ”förvrängande av 
verkligheten” från socialtjänstens sida, t.ex. genom godtyckligt urval och 
godtycklig  tolkning.  
 
16. Ibland når utredningstexten en utpräglad skvallernivå med ett flertal 
utsagegenerationer (överföringar) mellan utredningstexten och det påstådda 
ursprungliga uttalandet. Ett extremt exempel utgör textstycket på sid. 17, där 
advokat PA refereras. Där nämns t.ex. vad en läkare och Modern enligt någon 
annan person skall ha sagt. Det enda acceptabla är att tillfråga de berörda 
själva om frågan är intressant att utreda. Det är obegripligt hur material på 
detta skvallerartade sätt kan tillföras en utredningstext.  
 
17. Familjehemsmamman Stina berättade 980220 om avskärmat beteende hos 
barnet. Med tanke på alla turer och påfrestningar kring barnet ter sig sådana 
reaktioner inte särskilt anmärkningsvärda och de behöver inte ha något med 
föräldrarnas handlande att göra. Exempelvis utgör familjehemmet en 
tidsmässigt mycket mer omfattande påverkansfaktor.  
 



 20

18. Det saknas en sammanhållen analys av föräldrarnas resurser i den sociala 
utredningen (jfr socialtjänstlagens målparagraf).  
 
19. Utredningen har en ensidigt felsökande inriktning och är utformad som ett 
övertalningsdokument med skevt urval, vaghet, upprepning etc.  
 
20. De avslutande avsnitten "Sammanfattning" och "Bedömning" är 
källkritiskt sett helt beroende av det tidigare redovisade materialet och de  
anförda bilagor som jag i mitt yttrande tidigare granskat. Dessa avsnitt måste 
därför källkritiskt sett förkastas såsom otillförlitliga och uppenbart partiska.  
Bedömningar bör inte göras på grundval av material som inte är rimligt 
säkerställt genom bestyrkanden från uppgiftslämnare, systematisk replikering 
från berörda, kontroller i övrigt och källkritisk prövning. I detta fall tillämpas  
den ofta förekommande ”skräp in – skräp ut”- principen i utredningen.  
 
Sammanfattningsvis råder ur källkritisk synpunkt utifrån de anförda 
påpekandena ingen tvekan om att den sociala utredningen skall förkastas. 
Bristerna är mycket omfattande. Den utgör ett övertalningsdokument, som 
saknar tillförlitlighet och sakligt värde. Det negativa, oetiska och osakliga 
förhållningssätt som uppvisas gentemot föräldrarna är utomordentligt 
anmärkningsvärt. Utredningen bör bedömas som ett falsarium. 
 
Tankefel: en summering 
Yttrandet innehåller många tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; 
Reisberg, 2007) eller antydningar till sådana. Bakom metodfel finns ofta 
tankefel. De tankefel som idag 2010 summariskt listas nedan kan överlappa 
eller ibland avse samma fenomen. De tänks alla kunna inverka negativt vid 
problemlösning i socialt arbete och kan användas för att konstruera falsarier. 
  
- alternativa hypoteser ignoreras 
 
- autistiskt tankefel, dvs. utredarna verkar oförmögna att etablera 
kommunikation och dialog med föräldrarna och fixerar sig i felsökande 
tänke- och arbetssätt 
 
- avtalsbrott, tankefelet att strunta i träffade överenskommelser som 
myndighetsperson är mycket allvarligt 
 
- avvikande från frågeställning i texten 
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-”bakom-ryggen”-rapportering och ”bakom-ryggen”-dokumentation 
 
- basfrekvensfel, dvs. att bortse från vanligheten hos fenomen 
 
- bedömningsfel, dvs. att använda icke rimligt säkerställda uppgifter 
vid analys och bedömning 
 
-belastningsfel, dvs. föräldrar eller andra belastas med inträffade fenomen när 
andra möjliga orsaker finns med i bilden 
 
-bestyrkandefel, dvs. uppgiftslämnare får inte bestyrka sammandrag av 
lämnade uppgifter 
 
-beteendeartefakter, dvs. beteenden som uppkommer av sättet att utreda, 
anförs 
 
-bevisbördan rörande blickkontaktens påstådda betydelse (en professor i 
utvecklingspsykologi jag konsulterade gjorde en annan bedömning än 
utredarna för denna utvecklingsfas) och rörande möjligheten till tillförlitlig 
mätning med anförd metod, behovet av referensgruppsdata m.m. har inte 
uppfyllts av utredarna 
 
-dekontextualisering, dvs. sammanhang kring uppgifter tas bort och redovisas 
ej, vilket kan ge läsaren en felaktig bild 
 
-doktrinen om nollpåverkan, dvs. i utredningsmaterial erkänns inte att utredare 
själva är med och påverkar 
 
-döljande (i texten) av inverkande faktorer/felkällor 
 
- efterklokhetsfel, dvs. efteråt  och med tillgång till mer information är det  
lättare att inse att ett visst beslut, handlande etc. var fel än det är före. 
Bedömare befinner sig ofta i efterklokhetsposition jämfört med den som   
bedöms. Detta  kan leda till överkrav på den som måste agera på mindre 
information eller snabbare.  
 
- ekologisk validitet ignoreras, dvs. för barn och föräldrar icke-naturliga  
miljöer används vid utredningsarbete. De beteenden som bedömningar 
grundas på blir inte ekologiskt representativa för personen/familjen.  
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-etiska och hygieniska fel genom att låta barnet lida, t.ex. underlåtande av 
handledning, av blöjbyte etc. 
 
- evidensbasering  (vetenskaplig grund) saknas för vissa bedömningsmetoder 
 
-fabulering, dvs. uttalanden utan saklig grund görs; utredarna har bevisbördan 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. s.k. ”tycka-tro-känna-
uppleva”-metodik som medger obegränsat med subjektiva uttalanden om t.ex. 
ett barn eller en förälder. Vem som helst kan uppleva etc. vad som helst… 
 
-felmaximering beträffande föräldrar – inte beträffande familjehem, 
utredningshem och socialtjänst 
 
- felsökande attityd (och ingen motsvarande resurssökande attityd) 
 
- frånvaro av syfte/frågeställning vid observation (godtyckligt urval) 
 
- förbiseende av observatörseffekter 
 
- förbise separationseffekter 
 
-förföljelsefel, dvs. föräldrar förföljs i stället för att få hjälp 
 
-förtigandefel, dvs. elementär information som brukar ges på vanligt sätt i 
mänskligt samspel, förtigs (t.ex. att barnet sover, att blöja behöver bytas) 
 
- förvränga verkligheten genom godtyckliga urval (inval respektive bortval) 
och godtyckliga tolkningar 
 
- godtycklig ”icke-teknik” ger obegränsade subjektiva möjligheter att påtala 
sådant som inte finns eller inte förekommer och för alla människor 
 
-handledningsfel på så sätt att handledning inte ges och som det verkar i syfte 
att kunna anklaga förälder för fel och brister 
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning av alternativa orsaker, 
tolkningar, möjligheter, åtgärder etc. Faktorer etc. kan därmed komma att 
förbises.  
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- jämförelsefel, t.ex. jämföra personers beteenden eller ett barns reaktioner 
under olika betingelser (t.ex. olika miljö – den ene i hemmiljö, den andra 
under kort tid i en främmande miljö; den ene efter lång tid tillsammans med 
barnet och den andre efter kort tid tillsammans med barnet) 
 
-klientperspektiv ignoreras, trots att klienter har mycket relevant information 
 
-kompetensöverskridande, dvs. lämpligt kunnande och kompetens saknas som 
grund för arbetssätt och för utförda bedömningar 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning 
 
. källredovisning saknas, vilket hindrar kritisk prövning av uppgift 
 
- negativ människosyn används som grund i urval och bedömning 
 
- observatörseffekt ignoreras 
 
-omsorgsbedömningsfel, dvs. felaktig metodik används för att bedöma 
omsorgsförmåga 
 
-partiskhetsfel, dvs. partiskhet i urval av uppgifter och i argumentering 
föreligger 
 
-passivitetsfel på så sätt att passivitet i handledning av förälder skapar ökad 
mängd noteringar om förälderns brister (en förföljande strategi) 
 
-påverkansfel på så sätt att frågor om hur barnet påverkas i familjehemmet och 
av t.ex. socialtjänsten inte beaktas 
 
-referensgruppsfel på så sätt att jämförelse ej görs med relevant referensgrupp 
 
-relevansfel på så sätt att icke relevanta uppgifter anförs 
 
-replikeringsfel på så sätt att man underlåter att erbjuda berörda personer 
(Modern, Fadern) replik på påståenden som berör dem 
 
-respektlöst, maktmissbrukande sätt att föra samtal förekommer 
 
- resursundvikande, dvs. resursanalyser för föräldrarna saknas 
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- sammanhang, helhet kring beteenden ignoreras (dekontextualisering) 
 
-separationseffekter på barnets psykiska välbefinnande och beteenden 
ignoreras i utredningsmaterialet 
 
- situationsrepresentativitet (ekologiskt representativitet) ignoreras 
vid anförande av påstådda iakttagelse 
 
-skevt urval av uppgifter uppkommer genom de använda arbetssätten 
 
- självgynnande attribution, dvs. fel och brister förläggs hos föräldrar och  
inga som helst fel och brister förläggs till familjehem, utredningshem och 
utredare, trots att dessa är med och skapar de beteenden som anförs mot 
föräldrarna 
 
- säkerställandefel, dvs. bestyrkanden av uppgifter från uppgiftslämnare 
saknas, systematisk replikering från berörda saknas, möjliga kontroller 
i övrigt inte gjorda och källkritisk prövning inte genomförd 
 
- ”tala om” en person i stället för att ”tala med” 
 
- terminologiskt missbruk, t.ex. tala om ”gemensam uppföljning”, när något 
sådant inte förekommer 
 
-tolkningsfel genom att sakligt tolkningsarbete ej görs och godtyckliga 
tolkningar anförs eller antyds 
 
- undanhållande av referensdata/uppgifter, t.ex. redovisa iaktta 
 
- urvalsfel på så sätt att principer för urval (inval och bortval) av uppgifter till 
anteckningar eller utredning inte öppet redovisas, något som öppnar för 
manipulering av urvalet utan att principerna är tydliga för läsaren. Även 
förekommer godtyckliga urval till stöd för partisk argumentering.  
 
-utvecklingspsykologiska tankefel, dvs. tankefel kring barns utveckling, anförs 
 
-utvärderingsfel, dvs. utvärdering sker ej gemensamt som avtalats och 
klientperspektivet ignoreras därmed 
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- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter tillför inget och misstolkas lätt. Preciserade 
uppgifter krävs för analys och bedömning.  
 
-öppen redovisning saknas av relationen mellan utredningshem och 
socialtjänst 
 
-överkonfidens, dvs. uttalanden som överdriver säkerheten i uttalandena görs 
 
Fler tankefel än dessa kan uppfattas i materialet.  
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