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Sammanfattning. Syftet är att på kritisk-vetenskaplig grund granska  
utredningsmetodiken i en vårdnads-. boende- och umgängesutredning 
rörande två barn och utförd av två socialnämnder (beroende på att 
föräldrarna bor i olika kommuner) samt granska ett psykologutlåtande 
från BUP. De utredningsmetodiska bristerna i socialtjänstens dokument 
och i psykologutlåtandet påvisas vara mycket omfattande. En stor mängd 
tankefel påvisas. Psykologutlåtandet uppvisar  användning av icke 
evidensbaserad projektiv metodik och psykisk våldsmetodik samt bedöms 
som ett partiskt falsifikat. Det bifogas oavkortat i avidentifierat skick.   
 
Bakgrund 
Advokat AA  har 2010-05-24 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska i 
rubriken nämnt utredningsmaterial från socialtjänsten med avseende på utredningsmetodiken. 
Jag fick dessutom 2010-08-25 i tilläggsuppdrag att granska ett ingivet psykologutlåtande  från 
BUP gällande den ena flickan (7 år) i fallet. 
 
Jag har ingen tidigare relation till eller kännedom om eller släktskap med 
i utredningsmaterialen berörda personer.  
 
Det bör påpekas att uppdraget inte avser att genomföra någon utredning och bedömning av de 
sakfrågor rörande  vårdnad, boende och umgänge för två barn som det granskade 
utredningsmaterialet gäller.  
 
Min granskning avser tillvägagångssätten i de utredningsarbeten som genomförts. Huruvida 
eller i vilken utsträckning som av parterna och andra anförda uppgifter är korrekta, halvsanna 
eller felaktiga kan jag inte bedöma i min granskning. Allmänt bör dock påpekas att det 
framgått av minnesforskning att händelseminnen är mycket sårbara och ofta innehåller fel. 
Ofta framkommer även i konfliktmaterial avsevärda mängder fel och överdrifter och föga 
eller ingen förmåga att ge motparten positiva erkännanden. Inträffade händelser kan efteråt i 
minnet förvrängas eller omtolkas i för motparten negativ riktning och negativa 
generaliseringar förekommer ofta.  
 
Jag brukar i mina föreläsningar använda just vårdnadsutredningar och även 
psykologutlåtanden som  exempel på  källkritiskt sett ofta mycket problematiska material.  
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Mitt sakkunnigyttrande är avsett för användning i domstol eller  i annat sammanhang enligt 
uppdragsgivarens bedömning.  
 
Material 
Jag har haft tillgång till följande material. 
- Protokoll från Socialstads tingsrätt 2009-10-12 
  (7 sidor) 
- Utredning rörande fadern från socialtjänsten i K  kommun  
  2010-04-22 (9 sidor) 
- Utredning från socialnämnden i L kommun gällande vårdnad, boende och umgänge 
 2010-04-23  (17 sidor) 
- Psykologutlåtande från BUP 2010-06-24 (3 sidor) 
- Skrivelse från advokat RR till Socialstads tingsrätt 2010-07-22 (1 sida) 
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Jag har ur kritisk-vetenskaplig synvinkel läst igenom materialet och granskat de båda 
utredningsdokumenten med avseende på t.ex. logik, tankefel, källkritik, säkerställande av 
uppgifter, barnperspektiv och resursanalys. Ett grundläggande krav på utredningsmaterial är 
föreskriften i RF 1 kap 9§ om att ”iaktta saklighet och opartiskhet”. För utförligare 
framställning av arbetssätt hänvisas till min universitets- och högskolelärobok ”Kritisk 
utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” (2:a rev. uppl., Liber förlag, 2003; 
använd sedan 1996 (1:a uppl.) och omtryckt 2008, 2009, 2010 med anledning av dess 
omfattande användning på socionomutbildningar eller liknande utbildningar.  
 
Resultatet av min kritisk-vetenskapligt grundade granskning redovisas  
i det följande kortfattat i form av ett antal anmärkningar. Jag kommenterar 
de tre granskade utredningsdokumenten i den ordning de daterats. Alla anmärkningspunkter 
har löpnumrerats över alla tre dokumenten. Avidentifiering har skett och namn har tagits bort 
och kommuner betecknats som ”moderns kommun” etc. i DiVA-versionen, vilket inte 
förändrar framställningen i sak.  
 
I. Anmärkningar rörande utredning om fadern från socialtjänsten 
    i faderns kommun 2010-04-22 
1. Under rubriken ”Utredningens genomförande” nämns inget om kunskapsbehov 
och saknas åtföljande logiskt styrande frågeställningar för  
utredningen. Vad är det som denna del av utredningsarbetet skall 
ge svar på?  Materialet verkar följa en rubrikmall snarare än 
att styras logiskt genom frågeställningar som skall besvaras.  
 
2. Enligt tingsrättens protokoll gäller att 
”Tingsrätten uppdrar åt socialnämnden i moderns kommun i samarbete med socialnämnden i 
faderns kommun att utse lämplig person att verkställa en utredning….” 
Såvitt jag kan utläsa är det här frågan om singularis (”lämplig person”), men i materialet 
figurerar två utredare – en från vardera kommunen. 
 
Ur utredningsmetodisk synvinkel är det rimliga att en och samma utredare gör hela 
utredningsarbetet eller att två stycken utredare arbetar tillsammans genom hela arbetet. 
Samarbete mellan kommunerna  har här utgjorts av att  utredaren i faderns kommun ”har 
varit moderns kommun behjälpliga i att samla in uppgifter” och utredarens del kring fadern 
”har skickats till …extern utredare” (dvs. moderns kommuns anlitade utredare). Den externa 
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utredaren lägger sin analys, bedömningar och förslag efter att endast ha haft en ringa kontakt 
med fadern och kontakten mellan externutredaren och utredaren i faderns kommun ter sig 
ringa.  
 
Utredaren av fadern verkar ha följt en mall för att ta fram material, men denna mall innehåller 
inget avslutande avsnitt med analys, bedömningar eller förslag rörande fadern. Det ligger nära 
tillhands att den externa utredarens analys, bedömning och förslag kan komma att gå till 
förmån för den part utredaren  haft kontakt med och införskaffat material ifrån och kan 
komma att missgynna den part utredaren haft föga kontakt med. 
  
Något ”samarbete” eller samråd kring analys, bedömning och förslag  
verkar inte ha skett mellan de två socialnämnderna.  
 
3. Det nämns inte vilka urvalsprinciper för inval respektive bortval av 
material till utredningen som utredaren använt sig av. Innehållet i ett 
utredningsdokument kan i hög grad medvetet eller omedvetet styras fram 
genom urvalsprinciper, vilka kan gynna eller missgynna den ena eller andra parten.  
 Detta gäller förstås alla utredningsdokumenten.  
 
4. Det anges datum och platser för samtal med fadern respektive referenter, 
men saknas angivande av tidslängder för samtalen. 
 
5. Det anges att fadern fått godkänna sin del i utredningen, innan hela utredningen 
kommunicerades. Det framgår inte datum för detta och det är inte tydligt angivet att fadern 
har fått godkänna sina uppgifter innan de använts i utredningsarbetet, dvs. FÖRE de delges 
någon  annan och före analys, bedömning och förslag.  
 
6. Det står klart att fadern gör uttalanden om modern och det framgår inte att modern skulle 
ha givits möjlighet att systematiskt replikera på dessa i utredningen. Faderns påståenden om 
modern och om annat som modern kan ha kännedom om har såvitt kan förstås inte genomgått 
replikomgång med modern FÖRE uppgifterna går in som underlag för den externa utredarens 
formulering av analys, bedömning och förslag. Att uppgifterna EFTERÅT kommunicerats till 
modern förändrar inte denna brist på elementärt säkerställande i det använda underlaget vid 
analys, bedömning och formulering av förslag. .  
 
7. På sid. 5 i materialet från faderns kommun finns rubriken ”Föräldrarnas beskrivning 
av föräldrarollen”. Allmänt sett är det väl känt från psykologisk forskning 
och vardagsliv att människor kan beskriva vad de gör på ett sätt, men ändå bete sig på annat 
sätt. Motsägelserna mellan uttalanden och faktiskt beteende är ofta mycket påtagliga. Det är 
därmed önskvärt och i allvarliga sammanhang nödvändigt att uttalanden personer gör om sitt 
eget beteende valideras genom andra källor/material. 
 
8. Vad gäller referentuppgifterna under rubriken ”Referentkontakter”, så uppges dessa vara 
”skriftligen kommunicerade” med referenterna. Dock framgår inte att någon eller samtliga 
referenter skulle ha ”godkänt” uppgifterna, dvs. det är inte tydligt att något svar erhållits från 
samtliga.  
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9. Vad gäller de nämnda referentuppgifterna så görs i dessa påståenden om  
både modern och fadern. Det framgår inte att modern respektive fadern skulle ha givits 
möjlighet att i utredningen, och FÖRE analys, bedömning och förslag görs, systematiskt 
replikera på referentuppgifterna.  
 
10. Det saknas i materialet ett avsnitt med resursanalys kring fadern.  
 
 
II. Anmärkningar rörande utredning från socialnämnden i moderns kommun 
     (utredning genomförd av extern utredare) 2010-04-23 
 
11. Inledningsvis saknas liksom i materialet från faderns kommun angivande av logiskt 
styrande frågeställningar. 
 
Utredningsmaterial tas fram enligt en rubrikmall som är likartad den i materialet från faderns 
kommun. Dock tillkommer här rubriken ”Sammanfattande bedömning/Förslag till beslut”. 
Det framgår inte att socialnämnderna skulle ha samarbetat vid utformningen av detta avsnitt.  
 
12. Principer för urval (inval respektive bortval) av material redovisas inte.  
Som redan påpekats kan sådana principer gynna eller missgynna den ena eller den andra 
parten och måste vid seriöst utredningsarbete öppet redovisas. Dolda principer som i detta fall 
kan absolut inte godtas.  
 
13. Det nämns att föräldrarna fått godkänna sin egen del i utredningen innan hela utredningen 
kommunicerades. Det framgår inte om godkännandet skedde FÖRE utredaren formulerade 
analys, bedömning och förslag till beslut. Detta är ett saklighetskrav, att uppgifter rimligt 
säkerställts genom bestyrkande och systematisk replikering FÖRE de  
används i analyser och bedömningar m.m.  
 
14. Det framgår datum för samtal, men tidslängder saknas. En användare av en utredning 
skall självfallet få veta om ett samtal varat exempelvis 2 min, 20 min eller 2 timmar.  
 
15. Det anges att modern har en ”särbo”. Denne man verkar utredaren inte alls ha träffat och 
inte ha inhämtat några uppgifter från. Hur ser dennes relation till barnen ut? Finns någon 
faktor av betydelse kring honom att redovisa? Det rör sig här om en person som rimligen haft 
en del kontakt  med barnen och kan komma att få ännu mer kontakt om barnens boende hos 
modern skulle ökas. Av psykologutlåtandet verkar det även som denna särbo under en period 
varit eller är sambo med modern. Sådana här förhållanden skall klarläggas i en utredning av 
här aktuellt slag.  
 
16. Det nämns att utredaren träffat barnen enskilt vid ett tillfälle. Tidslängder framgår inte. 
Med hänvisning till att den äldsta flickan haft samtal på både ”Stödväg” och BUP så anser 
utredaren det inte försvarbart att ha fler barnsamtal. Den yngre flickan har ju inte haft 
sådana samtal, så argumentet saknar relevans för henne. Det kan även nästan verka som 
utredaren bedömer de nämnda barnsamtalen på Stödväg och BUP som en belastning för den 
äldsta flickan i stället för att ha varit ett positivt stöd. 
  
En kunnig utredare skall kunna genomföra samtal på sätt som inte belastar barn. Tre enskilda 
samtal vid olika tidpunkter bör anses som minimum i detta slag av utredningar - för att nå 
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kontakt, för att se stabilitet i uppgifter och komma runt tillfälliga stämningar. I en del fall kan 
fler samtal behövas. 
 
Det är barnen som är huvudpersonerna och det är informationsteoretiskt orimligt att de får 
mycket lite utrymme i förhållande till föräldrar och referenter. Den äldsta flickan har fått 24 
påbörjade rader (på sid. 9 finns 6 rader längst ner och på sid. 10 finns 18 rader) och den 
yngsta flickan har fått 4 påbörjade rader (sid. 10 på mitten). Detta är inte ett godtagbart 
utrymme för barnen. Enligt FN:s barnkonvention, artikel 12, har barnen rätt att komma till 
tals.  Artikel 12 uppfylls här föga.  
 
Vad gäller det redovisade innehållet i barnsamtalen så framgår inte hur innehållet rimligt 
säkerställts/kontrollerats för missuppfattningar, minnesfel, minnesbortfall etc. från utredarens 
sida. Beträffande innehållet är det även ägnat att inge källkritisk skepsis att nästan alla 
uppgifter handlar om fadern och att nästan alla dessa uppgifter nog kan anses vara av negativ 
art. Några få uppgifter av positiv art har uttalats kring mamman. Det finns anledning 
ifrågasätta vilka påståenden och frågor som ställts från utredaren och vad som tecknats ner 
respektive inte tagits med i utredningens material. Texten ger föga upplysning i 
metodfrågorna. De undanhålls i texten.   
 
Det kan även iakttas att barnen i sina uppgifter tar upp likartade negativa uppgifter om fadern 
som modern framfört i utredningsmaterialet,  
 
Utredaren undanhåller även hos vilken förälder som barnen bodde den vecka som de hade  
samtal med henne. Det nämns inte vilken förälder som satt utanför dörren eller kanske rentav 
satt med i rummet. Det kan väl förmodas att den närvarande föräldern satt med det ena barnet 
när det andra hade samtal. Materialet från barnsamtalen kan handla om att barnen så gott de 
kunnat sökt leva upp till mammas förväntningar, om det är så att mamman var närvarande i 
rummet eller i anslutning till samtalsrummet och i boendet under den veckan, något som  
kan starkt misstänkas.  
 
Det bör även påpekas att den massiva negativiteten kring fadern i barnsamtalen står i  
motsatsställning till de uppgifter som de två förskollärarna lämnar om föräldrarna och om vad 
barnen har uppgett. Här framkommer att den äldsta flickan ”kan ha sagt att det är jobbigt att 
det blir så långa dagar under mammans veckor”. Det talas av referenten kring den äldsta 
flickan om ”god omvårdnad från båda föräldrar”.  Här framgår även att den yngsta flickan 
blir ”glad oavsett om det är mamma, pappa eller farmor som kommer för att hämta henne”. 
Ingen av de två referenterna från förskolan har någon uppfattning om vad som kan vara 
respektive barns bästa i föräldrarnas konflikt. 
 
Det finns som framgått en del grunder att misstänka att det redovisade innehållet i 
barnsamtalen starkt snedvridits till förmån för modern och till nackdel för fadern och kanske 
även till nackdel för barnen, då det kan störa relationer att påverka barn till negativa 
uttalanden om en förälder. Bristen på  redovisning av metodik, förälders närvaro och frånvaro 
av balansering med samtal även under boendevecka hos den andra föräldern ger anledning 
källkritiskt förkasta innehållet.   
 
17. Det framgår inte att fadern skulle ha givits möjlighet att i utredningen systematiskt 
replikera på mängder av påståenden från modern och från referenter. Sådan replikering skall 
ske FÖRE uppgifter sprids eller används för analys, bedömning och förslag till beslut. Som 
tidigare nämnts verkar inte heller modern ha fått möjlighet att systematiskt replikera på 



6 
 

faderns uppgifter. Uppgifter utan replikeringsmöjlighet för berörda, och utan tillgodogjorda 
repliker, skall normalt sett inte föras in i utredningar.  
 
18. Det framgår inte att barnläkare skulle ha undersökt och bedömt den yngsta flickan med 
avseende på problem med kissning och bajsning. BVC tror det beror på ”stress”, vilket är ett 
vagt uttalande. Någon symtomutredning längs en tidsaxel och med beaktande av situationer 
verkar inte ha gjorts. Att symtomen uppträder starkt i förskolemiljö kan antyda att det finns 
stressfaktorer i denna miljö eller obehagligheter kring att kissa och bajsa i den miljön. 
Skolverkets dåvarande generaldirektör Ekholm påtalade för en del år sedan att barn drog sig 
för att gå på toaletterna i skolan. Symtomen i detta fall behöver, om de idag finns kvar, 
bemötas på professionell nivå, inte via någon vag ”tro” kring dem.  
 
19. På sid. 12 finns ett mycket ovanligt referentavsnitt, där socionom CC  framlägger ett antal 
allmänna konstateranden (som i mycket kan te sig rimliga) kring familjevåld. En läsare kan 
lätt förledas (och det är kanske utredarens tanke) att tro att det som sägs skulle vara utan 
vidare giltigt i ett enskilt fall och i just det fall som finns i utredningen.   
 
Det finns anledning att här påpeka att vad som skett och gäller i ett enskilt fall enbart kan 
fastställas genom mer mödosam undersökning av det enskilda fallet, inte genom att ”klippa 
in” lite allmänna teoretiska uttalanden från texter som valts för att ge stöd åt just utredarens 
tes. Såvitt framgått har ingen  utredning kring eventuella våldsbeteenden, barnens inblandning 
och konsekvenser utförts. 
  
Det ”inklippta” teoriavsnittet kan möjligen tänkas som en bilaga där  
teori bakom Stödvägs verksamhet redogörs, men blir vilseledande i anslutning till 
referentavsnitten kring det enskilda fallet.  
 
20. Jag finner det mycket anmärkningsvärt och irrelevant att på sid. 5 läsa följande 
skvallerartade stycke (föräldrarnas förnamn utbytta av mig), som verkar härröra från modern 
och skrivits in av utredaren (urvalsprincip??!) : 
”Modern och fadern har fått förfrågan om de vill delta i enkätsvar som gäller forskning om 
barncancer. Detta var frivilligt och man hade möjlighet att svara nej. Enkäterna skickas till 
dem båda. Fadern har inte besvarat enkäten, men inte heller svarat nej, vilket gjorde att det 
har kommit påminnelser.”  
Deltagande i forskning är alltid frivilligt och fadern kan naturligtvis göra som han vill och 
skall inte behöva stå till svars för sitt val i detta avseende i en utredning från socialtjänsten. 
Textstycket ter sig fullständigt irrelevant vad gäller denna typ av utredning kring föräldrars 
omsorgsförmåga och utgör väl närmast ett exempel på ”dammsugning” efter negativ 
information om en part. Här finns anledning allvarligt ifrågasätta utredarens 
omdömesförmåga. Uppgifter som inte är relevanta skall inte förekomma i utredningar, en 
generell princip uttalad även av tillsynsmyndigheter och som utredaren borde vara väl 
medveten om. Det ter sig absurt att en person i detta land i en utredning från socialtjänsten får 
anfört mot sig att inte ha besvarat en enkät. Det kan naturligtvis även vara så att fadern haft 
invändningar i sak mot enkätens innehåll eller den redovisade sekretesshanteringen runt 
svaren. Ofta finns vad jag iakttagit anledning till sådana invändningar mot enkäter.  
 
21. I ett ytterligare referentavsnitt framlägger socionom CC vid ”Stödväg” sin syn på 
Stödvägs verksamhet och i relation till den äldsta flickan som anges ha haft 8 enskilda samtal 
inom barnverksamheten. Det är möjligt att detta arbetssätt kan passa i en del fall, men det 
finns också anledning att kritiskt problematisera det som CC anför. 
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Det framgår inte att den samtalsmodell som kallas ”Trappan” och som härrör från Rädda 
Barnen (utvecklad 1999) skulle vara på minsta sätt vetenskapligt evidensbaserad. Det framgår 
att den ”används nationellt”, dvs. den verkar inte vara internationellt erkänd eller etablerad 
eller kritiskt utvärderad. Det är självklart så att de som förordar och använder modellen 
har bevisbördan och texten antyder att bevisbördan knappt ens är uppmärksammad.  Det 
verkar mer röra sig om tro och antaganden.  
 
Det är ett terapihistoriskt faktum att företrädare för olika terapiformer, sätt att arbeta etc. ofta 
talat positivt om resultaten från just den egna metodiken, en klar jävssituation, särskilt som 
personernas försörjning och ekonomi ofta är berörd. Sällan har oberoende undersökningar 
gjorts. Det är väl känt att terapi inte bara kan ge positiva resultat. Det förekommer att terapier 
går på tomgång (nollresultat), leder till försämringar (även permanenta) eller till blandade 
resultat. Undersökningar har ibland lett till att terapier med påstådd effekt påvisats inte ha 
påstådd effekt. Det är även så att det generellt finns lite forskning kring effekter av 
psykoterapier för barn. Dessvärre är det nog så att barn dessutom kan ha svårare än vuxna 
att värja sig mot och avbryta terapier med terapeuter med olämpliga eller brutala 
tillvägagångssätt. Försämringseffekter anses uppkomma genom att vissa terapeuter uppträder 
på olämpliga sätt i det enskilda fallet. Även patientens/klientens psykiska sårbarhet är en  
inverkande faktor. Barn och ungdomar är generellt sett mer sårbara än vuxna.  
 
Det finns problem med att förutsätta/anta att våld har ägt rum som förespråkaren här, utan att 
ha stöd i någon utredning, verkar göra, både psykologiska och juridiska problem. Detta kan 
leda både till att fall utan våld och möjligen fall med våld påverkas negativt, t.ex. genom 
förväntanseffekter gentemot barn. Det finns till och med vuxna som fallit offer för trosvissa 
terapeuter som lyckats övertyga dem om att de råkat ut för en viss typ av trauma. Exempelvis 
har amerikanska hypnoterapeuter ”hjälpt” många att minnas att de blivit bortförda och utsatta 
för övergrepp av s.k. aliens/tefatsvarelser.  
 
Det finns en mycket gedigen forskningsöversikt av några av världens ledande traumaforskare 
(McNally m.fl., 2003; se en kort diskuterande artikel av Edvardsson, 2005)) som påvisar att  
s.k. ”debriefing”-metodik efter traumatiska händelser är till större skada än nytta (i genomsnitt 
och över ett stort antal granskande undersökningar). Det finns forskare som påtalat att 
metodiken bör upphöra.  
 
I debriefing-metodik har man pressat en särskild samtalsmetodik på vuxna deltagare (som bör 
kunna skydda sig bättre än barn) i gruppform. Det står rätt klart att detta inte passat många 
människor särskilt väl och att många skadats av de okänsliga förfarandena i grupperna. Här 
har det rört sig om händelser kring vuxna som man vet har inträffat -  inte om antagna 
händelser och barn, där man kan misstänka att skaderisken för felaktig metodik är större.  
 
CC tänker sig att den äldsta flickan skall kunna erhålla stöd i Stödvägs barngrupp. Frånvaron 
av evidensbasering och CCs rätt okritiska, trosvissa föreställningsvärld med undvikande av 
problematisering ger anledning till avsevärd skepsis. Generellt sett finns, som påpekats, lite 
forskning och lite vetenskapligt stöd kring barnterapier. I CCs fall verkar det endast röra sig 
om tro hos en i verksamheten inblandad person. CC kan hävdas tala i egen sak.  
 
Den externa utredaren ansluter här okritiskt till CCs uppgifter och talar om faderns 
ställningstagande som en ”vuxenåsikt”. Denna ter sig vid en kritisk-vetenskaplig 
problematisering och bedömning inte obefogad. Det torde snarare vara CC och den externa 
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utredaren som driver en åsikt utan vetenskaplig evidensbasering. Utredaren hävdar att 
Stödväg ”uppvisar goda resultat”, men det saknas helt angivande av vetenskapliga evidens. 
Att Stödväg påstår sig få goda resultat är en helt annan sak – det påstås ofta av förespråkare 
för alla möjliga arbetssätt. även tvivelaktiga sådana. Utredaren torde knappast ha den 
vetenskapliga kompetens som erfordras för att bedöma resultatinformation. Vaga påståenden i 
egen sak om sådan information bör källkritiskt förkastas.  
 
22. Det görs allmänt påståenden om ”våld” och talas allmänt om ” ett beteendemönster ses 
som misshandel” utan att någon våldsutredning redovisas. Det hävdas även rätt trivialt att 
”Även om en polisanmälan inte leder till åtal är det inte det samma som att händelsen inte 
ägt rum” 
 Men det tilläggs inte balanserande att i en del fall innebär frånvaro av åtal att en händelse av 
åtalbart slag inte ägt rum. Det förekommer faktiskt falska anklagelser och särskilt vid 
konflikter.  
 
23. Såvitt kan förstås har utredaren utformat sitt avsnitt ”Sammanfattande bedömning/Förslag 
till beslut” utan att stora mängder information från parter, barn och referenter varit 
systematiskt replikerad av parterna. Det är även möjligt att en del uppgifter inte varit 
bestyrkta av uppgiftslämnare FÖRE avsnittet formulerats. Utredningens text är inte tillräckligt 
tydlig i dessa frågor.  
 
24. Resursanalyser för parterna och barnen saknas i utredningen. 
 
25. Under rubriken ”Vårdnaden” (sid. 15-16) konstateras att modern 
”bedöms som en väl lämpad förälder”, varpå följer några positiva uttalanden om modern. Det 
står inget alls om fadern och han blir därmed inte bedömd i samma avseenden/egenskaper 
som modern blir utan tigs bort. Detta är inte godtagbar logik i ett bedömningsavsnitt och 
indikerar  partiskhet.  
 
Det kan påpekas att referenten och förskolläraren Karin Bedömarsson på sid. 11 har uppgett 
att ”Det är god omvårdnad från båda föräldrar”.  
 Denna bedömning har tydligen försvunnit vid slutresonemangen.  
 
26. Det kan förtjäna att än en gång påpekas det olämpliga förfarandet att 
det såvitt jag förstår är den utredare som talat med modern som ensam (ensam undertecknare, 
märk väl) för socialnämnden i moderns kommun genomför analys, bedömning och 
formulering av förslag. Som framgått finns tecken på partiskhet i texten.  
 
III. Anmärkningar rörande psykologutlåtande 2010-06-24 från BUP, Socialstad, 
gällande den äldre flickan (7 år). 
 
27. Utlåtandet anges ha som frågeställning att ”bedöma om hon är i behov av barnpsykiatrisk 
behandling”. Dock är metodiken och underlaget i sak som presenteras i utlåtandet inte rimliga 
för att besvara frågeställningen. Det krävs bland annat ett bredare underlag i sak (t.ex. fler 
källor från olika livssituationer) och ett rimligt säkerställande av de anförda uppgifterna.  
Dessutom förklaras inte relevansen av vissa ovetenskapliga, icke evidensbaserade 
”metoder”/”test”.  
 
28. Utlåtandet saknar metodavsnitt och saknar förklaringar kring hur frågeställningen skulle 
kunna besvaras med den använda smala och ovetenskapliga metodiken.  
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29. Det saknas öppen redovisning av urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval) 
av information/uppgifter till utlåtandetexten. Godtyckliga urval är inte sakligt godtagbara och 
är ofta manipulerade till fördel eller nackdel för någon part eller tes. Dolda/outtalade 
urvalsprinciper kan inte godtas. Utlåtandet skall därmed enbart på denna grund förkastas 
källkritiskt sett.  
 
30. Psykologutlåtandet utgår enbart från fyra undersökningstillfällen av oredovisad längd. 
Såvitt kan förstås så har psykologen erhållit uppgifter enbart från flickan. Frågeställningen 
kräver givetvis bredare information och i synnerhet information om flickans fungerande i 
hennes naturliga vardagsmiljöer för att kunna besvaras. Ingen information har av psykologen 
inhämtats från betydelsefulla vuxna som kan ha gjort olika slag av iakttagelser: modern, 
moderns särbo/sambo, fadern, farmor, farfar, skolpersonal, fritidspersonal.  
 
31. Det anförs fem olika ”metoder” eller arbetssätt för att få information (av vilken några 
fragment på obegripliga grunder redovisas) och utan att det görs den minsta antydan om 
relevansproblem, felkällor etc. Fyra av ”metoderna” betecknas som ”test” eller ”projektivt 
material”. Det kanske förekommer att påstådda s.k. projektiva metoder kan användas för att 
skapa kontakt eller underlätta något slags behandling eller skapa hypoteser, men därav följer 
inte att material från sådan icke vetenskapligt grundad metodik skulle vara lämplig grund för 
bedömningar i rättsliga sammanhang med de krav på saklighet (jfr RF 1 kap 9§) som där 
rimligen föreligger.  
 
De två påstått (märk väl!) projektiva metoder som dragit till sig  flest forskningsansatser 
är Rorschach-testet (de symmetriska ”bläckplumparna”) och metodiken med anatomiska 
dockor. Ingen av dessa två anses dock i forskarsamhället i psykologi som lämpliga i rättsliga 
sammanhang. Det är många faktorer som påverkar och kan påverka svaren, t.ex. tillfälliga 
skeenden och händelser, förväntan från undersökaren, vad som råkat hända strax före, 
dagsform, vad personen tror att undersökaren vill ha för svar, ointresse etc. 
  
I internationella testkataloger finns upprepat bedömningar av typen ”No reliability”,  
”No validity” vad gäller påstått projektiva test (att testen skulle vara i någon äkta mening 
projektiva finns inte vetenskaplig grund att hävda, därav min term ”påstått projektiva”). Vid 
den stora världskongressen i psykologi i Stockholm år 2000 förekom bland tusentals 
anföranden från forskare inget som avhandlade projektiv metodik av här anfört slag. 
Självklart ligger bevisbördan för påstått projektiva metoder hos förespråkarna och användarna 
och den bevisbördan har inte axlats utan verkar ovetenskapligt ha ersatts med 
trosföreställningar som dessvärre  figurerar bland en del (inte alls alla) verksamma psykologer 
och inom diverse  vetenskapligt ogrundad psykologi/”kvackarpsykologi”. .   
 
32. Det saknas i utlåtandet helt redovisning av något teoretiskt eller vetenskaplig underlag, 
lämpligen i begripliga bilagor, för påstådda test. Självklart kan metoder utan redovisat 
vetenskapligt underlag (inkl. kritiska och falsifierande undersökningar) inte tillskrivas något 
som helst sakligt värde. Det är psykologen som här i sitt utlåtande har bevisbördan. Det är ett 
saklighetskrav att det vetenskapligt sett frånvarande eller synnerligen svaga underlag i sak 
som finns för olika påstådda metoder öppet redovisas och inte förtigs. En psykolog som inte 
begriper att det behövs öppen redovisning av det vetenskapliga underlaget för en metod, och 
kanske inte ens har reflekterat över att det skulle behövas något vetenskapligt underlag utöver 
tro på metoden. bör inte författa utlåtanden med hänvisning till sådan metodik. Dessvärre  
är de kvasipsykologiska aktiviteterna bland yrkesverksamma psykologer ett avsevärt problem 
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och torde sammanhänga delvis med de låga kraven på vetenskaplig skolning i 
psykologutbildningarna. 
 
33. Några exempel på besvärande problem och felkällor kan kanske vara befogat att ge.  
 
Jag kan inte någonstans i texten finna upplysning om att barnet fått förklarat för sig 
metoderna och fått ta ställning till om det ville medverka. Texten ger närmast intryck av 
att barnet körts över med psykisk våldsmetodik, där barnet bara haft att anpassa sig på  
psykologens villkor. Enligt artikel 12 i FN:s barnkonvention har ett barn rätt att komma till 
tals och det gäller även påstådda metoder vid utredningsarbete. Psykologen verkar ha  
ignorerat denna paragraf och i stället ägnat sig åt att från sina rätt underliga 
utredningsmetodiska utgångspunkter pressa barnet med hjälp av de antydda icke sakligt 
grundade ”metoderna” – ett sakligt och etiskt sett förkastligt tillvägagångssätt.  
 
Vad gäller metodiken att ”rita sin familj”, så klargörs inte i utlåtandet vad som menades med 
begreppet familj i ett fall som detta, där separation ägt rum och två familjer verkar finnas 
kring barnet. Om t.ex. modern har mycket mer interaktion med ett barn eller har en sambo, så 
är det inte särskilt anmärkningsvärt om flickans fader skulle ritas en bit längre bort. Hade 
flickan precis varit hos fadern och med denne kanske sittande utanför dörren hos psykologen 
kunde kanske modern hamnat utanför fadern och henne själv i stället. Tolkningar kring hur 
barn ritar sin familj m.m. saknar vetenskaplig grund. Material av detta slag bör inte redovisas 
i utlåtanden till socialtjänst eller domstolar, då det lätt blir föremål för okritisk feltolkning.  
Det saknas belägg för att materialet skulle visa mer än att barnet ritat på ett visst sätt vid 
just det aktuella besöket hos psykologen. Kanske skulle många barn i liknande situation ha 
ritat på liknande sätt? Det kan verka som psykologen här ”dammsuger” efter pseudouppgifter 
att belasta fadern med. Det saknas i utlåtandet helt någon förklaring och evidensbaserad  
redovisning (med reliabiliteter, validiteter, referensgruppsdata) etc. i  t.ex. bilaga till 
utlåtandet. Det går inte bara att hävda att något förfarande är ett ”test”. Ett test måste  
öppet redovisat svara upp mot flera mätteoretiska krav. Psykologen har inte på minsta sätt 
ens sökt visa att något av  de anförda ”testen” skulle svara upp mot de mest elementära 
psykometriska krav (krav på psykologiska mätningar) och begriper såvitt kan förstås inte 
sådana krav i och med att utlåtandet ser ut som det gör.  
 
När flickan får frågan ”I min familj bråkar vi mycket – ja/nej” och svarar ”Nej, inte så 
mycket”, så är frågan vad flickan respektive psykologen menar med begrepp som ”bråkar” 
och vilka som enligt flickan respektive psykologen ingår i ”familjen”. Ur saklig synpunkt är 
en så vag fråga värdelös och svaret säger ingenting mer än att  flickan valt att svara utifrån sin  
(icke kända) tolkning av båda de oklara begreppen. Dessutom tänker flickan klokt nog i  
termer av gradskillnader (”inte så mycket”), vilket de dualistiska svarsalternativen (endast två 
möjligheter enligt gammal västerländsk tradition) (dvs. konstruktören och testet tänker 
dualistiskt) inte gör. Det är även sakligt och etiskt mycket diskutabelt att suggerera ett litet 
barn med ett sådant negativt påstående om dess familj och dessutom  avkräva barnet ett 
ställningstagande till ett sådant påstående – ett slags psykisk våldsmetodik gentemot barnet. 
Ur saklig och etisk synpunkt är att föredra att ett barn formulerar sina egna påståenden inom 
ett samtal. Det ter sig sakligt olämpligt och etiskt klandervärt att vuxna undersökare med hjälp 
av utarbetade formulär suggererar barn med mängder av negativa påståenden om barnet och 
dess familj.  
 
Psykologen  använder sig av metoden med ”oavslutade meningar”, som onekligen innebär att 
den som svarar har att relativt snabbt hitta på ett svar – ett tvång och ett slags press och stress.  
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Följande textstycke visar den starkt pressande psykiska våldsmetodiken, där barnet måst 
anpassa sig till psykologen och haft svårigheter att ge svar.   
 
”Svårare är det för henne att uttrycka sig om sin pappa, t.ex. meningen ”jag tycker min 
pappa…” avslutar barnet först efter lång latens med ”lite krånglig”. Meningen ”jag skulle 
önska att min pappa…” efterföljs också av latens och sedan svarar barnet ”kommer inte på 
någonting”. Även meningen ”jag skulle önska att min mamma…” efterföljs av ”jag vet inte”. 
 
Det redovisas att psykologen pressat fram ett svar på frågan ”Jag tycker min pappa …”. 
Barnet svarar  ”lite krånglig”. Då blir frågan om detta var något som barnet hittade på för att 
vara psykologens förväntan till lags. Mycket avslöjande för psykologens partiskhet är att det 
saknas redovisning av något svar på frågan ”Jag tycker att min mamma …”.  Passade svaret 
inte in i psykologens partiskhet eller passade det inte för psykologen att ställa frågan? 
Godtyckligt inplockande av frågor och svar i utlåtandetexten (urvalsprinciper??!) är självfallet 
inte sakligt och inte etiskt godtagbart. Det är en ofta använd metodik för att driva egen tes och 
skapa partiska utlåtanden.  
 
I det avslutande bedömningsavsnittet talar psykologen om ”hämning i direkta känslor kring 
familjesituationen”, vilket i beaktande av att det  finns alternativa tolkningsmöjligheter inte 
behöver vara fallet. De nämnda ”latenserna” (fördröjningstiderna vid frågesvar) är subjektivt 
uppfattade(utan redovisad tidtagning) och kan vara psykologens egna upplevelser. Att barnet 
har svårt att avge svar kan ha flera grunder, t.ex. att flickan uppfattar metodiken som underlig 
eller att hon är ovan vid metodiken eller att hon inte får komma till tals själv och blir överkörd 
genom psykologens psykiska våldsutövning eller att barnet blir trött under 
undersökningstillfället. Barnet kan även ha präglats av den känslohanterande kulturen i den 
aktuella familjen eller ha påverkats av psykologens egen förmåga att ta emot känslouttryck. 
Att enbart föra fram en tolkning, när flera är möjliga utgör det klassiska tankefelet 
”imperfecta enumeratio” (ofullständig uppräkning, varvid en eller flera korrekta orsaker, 
tolkningar etc. kan förbises).   
 
Vad gäller frågorna av typen ”Jag tycker jag är” påstår psykologen i det avslutande 
bedömningsavsnittet att svaren skulle visa ”Hon har god självkänsla”. Detta är ett 
cirkelresonemang. Svaren (de uttalade orden) hävdas tyda på god självkänsla. Vad är då god 
självkänsla? Det verkar här anses vara att svara på visst sätt på några ställda frågor (cirkeln 
sluts).  Ekologiskt valida (giltiga i vardagslivet) påståenden om en persons självkänsla bör 
rimligen bygga på iakttagelser av hur personen beter sig i och uttalar sig om olika naturliga, 
vardagliga miljöer. 
 
Att sitta hos en psykolog och svara på en mängd frågor (enbart verbal aktivitet) är inte 
en ekologiskt valid situation (det är en onaturlig, laboratorieartad situation). Dessutom kan 
självkänsla variera eller varierar ofta mellan olika situationer, varför generaliseringar av typen 
”god självkänsla” är synnerligen tvivelaktiga.  
 
Beträffande det påstådda testet FRT, så är detta oförklarat och det saknas någon hänvisning 
till något som helst vetenskapligt underlag. Det skulle dessutom behövas underlag, där 
det påstådda testet utprövats på familjemedlemmar med det här slaget av konstellationer och  
konflikter. Texten i utlåtandet kring FRT är tämligen obegriplig ur ett kritiskt-vetenskapligt 
perspektiv med krav på öppen redovisning av metodik och sakfrågor. Generellt gäller 
här som på de föregående påstådda testen att den som svarar kan välja att svara som  



12 
 

personen tycker och det behöver inte ha någon motsvarighet i verkligheten (vare sig inre eller 
yttre verklighet för personen) och det är ofta svårt att förstå vari den antydda verkligheten 
skulle bestå då orden i frågorna är vaga och föremål för individuella tolkningar (gäller även 
läsarna av utlåtandet). 
 
Vag, icke preciserad information är i sak värdelös.  
Om man vill klarlägga familjemedlemmars relationer så talar man lämpligen med alla berörda 
och mer avancerat kan man även göra observationer av hur familjemedlemmarna samspelar. 
Att enbart låta ett sjuårigt barn ta ställning till frågor i ett påstått test torde inte ge särskilt 
mycket information.  
Om man vill klarlägga ett barns upplevelse av sina familjerelationer så låter man lämpligen 
barnet uttrycka detta själv i stället för att suggerera och ge förslag och att undersökaren 
pressar på barnet sina egna eller den använda metodikens idéer.  
 
Beskrivningar av konkreta inträffade situationer kan ha sakligt värde. Utredaren  
verkar som femte påstådd metod återge fria uttalanden från barnet (som dessvärre kan ha 
kontaminerats eller påverkats av de påstådda testen vid undersökningstillfällena och av 
utredarens förväntningar gentemot barnet). Sådana uttalanden kan vara mycket påverkade av 
vad utredaren valt att ta upp och av utredarens förväntningar och sätt att välja ut och 
formulera frågor och av utredarens uppvisade reaktioner på barnets svar. Det en utredare inte 
frågar om kan det saknas information om i  en  redovisning. Här har varken principer för urval 
av utredarens frågor eller för urval av återgivna svar redovisats. Det framgår inte heller hur 
det återgivna materialet skulle ha rimligt säkerställts. 
I vilken utsträckning kan materialet innehålla psykologens egna missuppfattningar, tolkningar 
och minnesfel? Kontroll över dessa oundvikliga, allmänmänskliga felkällor verkar här saknas. 
Andra av påståenden berörda personer (t.ex. fadern, modern) har såvitt kan förstås inte 
erbjudits möjlighet till systematisk replikering (dvs. möjlighet att ge replik på alla påståenden 
som berör dem). Bestyrkanden av uppgiftslämnare och systematisk replikering från berörda 
utgör grundläggande metodik för säkerställande av uppgifter. Även skall möjliga kontroller i 
övrigt och källkritisk prövning iakttas.  
 
34.  Det finns en inledningsvis angiven frågeställning som skall besvaras och psykologen gör 
i slutavsnittet ”Bedömning” följande uttalande (barnets namn utbytt): 
 
”Barnet bedöms väl kunna tillgodogöra  sig stöd av vuxen i form av samtal.” 
 
Som lätt inses så finns inte stöd i materialet i utlåtandet för denna bedömning 
och i den meningen föreligger ett bedömningsfel eller s.k error flummicus (se Edvardsson, 
2003).. Utlåtandet innehåller som grund bland annat på omfattande sätt icke öppet redovisad 
påstått projektiv metodik (påstådda test), på omfattande sätt icke säkerställt material och 
mycket material som inte är relevant för frågeställningen.  
 
Det ovan citerade uttalandet är generellt och som sådant icke realistiskt. Det framgår inte 
vem/vilka vuxna det skulle röra sig om och samtalens utformning/metodik måste rimligen 
vara av stor betydelse. Psykologen utpekar inte här vare sig någon särskild person eller någon 
särskild samtalsform.  Jag har tidigare i mitt yttrande diskuterat problematiken kring Stödvägs 
metodik. Det står inte klart att denna metodik nödvändigtvis eller ens i de flesta fall är positiv 
för ett barn.  Uttalandet innebär som  framgår även en prognos av relativt kategoriskt slag (var 
finns belägg för förstärkningsordet ”väl” i prognosen? Uttalandet framstår som ett exempel 
på tankefelet fabulering. Uttalandet har även karaktär av övertalning och är inte underbyggt 
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av några  redovisade saklig grunder.  Det är inom psykologi, ekonomi m.fl. vetenskapliga 
discipliner väl känt att prognoser kring mänskligt beteende är mycket vanskliga att göra. I 
beaktande av utlåtandets metodik och innehåll finns inte anledning tillskriva psykologens 
ovan citerade bedömning något som helst sakligt värde.  
 
35. En indikation på partiskhet är att psykologutlåtandets text ger större utrymme åt  
kritiska uttalanden kring fadern och mindre utrymme till barnets uttalanden om modern.  
En allvarlig fråga är om kritiska uttalanden kring modern och hennes sambo kan ha 
valts bort från redovisningen. Även positiva uttalanden kring fadern kan ha valts bort. Som 
tidigare påtalats är principerna för inval och bortval av material till utlåtandets text inte öppet 
redovisade. Detta innebär att utredningen skall källkritiskt sett förkastas.  
 
 
Sammanfattande bedömningar 
Socialtjänstens utredningsarbete är inte godtagbart ur kritisk-vetenskaplig synvinkel. 
Det saknas logiskt styrande frågeställningar som skall besvaras.  
Urvalsprinciper (principer för inval och bortval) för materialet redovisas inte öppet. Barnen 
har kommit lite till tals och frånvaron av redovisning av metodik och det skeva innehållet i 
redovisningen av barnsamtalsmaterialet leder till ett källkritiskt förkastande av detta material.  
Barnsamtal bör ske under båda föräldrarnas boendeveckor, t.ex. 2 + 2 samtal för varje barn. 
Det kan förekomma brister vad gäller bestyrkande av lämnade uppgifter från uppgiftslämnare 
(otydligt i texten). Det förekommer omfattande och grava brister vad gäller systematisk 
replikering från parterna FÖRE  det att material används för analys, bedömning och förslag. 
Resursanalyser saknas. Uppgifter från verksamheten Stödvägs företrädare har okritiskt påförts 
utredningens text. Påståenden och antydningar om våld görs utan att utredning genomförts. 
Föräldrarna behandlas inte lika i texten vid bedömning. Det är den utredare som talat med 
modern som ensam genomför analys, bedömning och ger förslag.  
Utredningsprocessen framstår som partisk även genom sättet att genomföra barnsamtal.  
Utredningen uppfyller inte elementära saklighetskrav och skall källkritiskt sett förkastas 
(beträffande principer för källkritik, se Edvardsson, 2003). 
  
Det anförda psykologutlåtandet håller inte för en kritisk-vetenskaplig granskning utan  
måste bedömas som ett partiskt falsifikat med grovt missbruk av påstådda (icke vetenskapligt 
grundade) psykologiska metoder och inslag av psykisk våldsmetodik gentemot barnet.  
Den angivna frågeställningen kan inte besvaras med de påstådda ovetenskapliga, icke 
evidensbaserade ”metoderna”. Psykologutlåtandet och den anförda slutbedömningen i det 
saknar som framgått sakligt värde och skall källkritiskt sett förkastas.   
 
Tankefel: summering 
Följande viktigare tankefel eller antydningar till tankefel bedöms förekomma i 
utredningsmaterialet. De nämnda tankefelen kan överlappa eller utgöra olika beteckningar för 
likartade eller samma kognitiva fenomen. För mer klargörande, referenser och exemplifiering 
kring begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson ( 2003; 2009), Pohl (2004)), Reisberg (2007). 
Tankefel utgör grunder för att förkasta material ur källkritisk synpunkt.  
 
- barnperspektivfel på så sätt att barnen tillåts föga komma till tals 
 
- bedömningsfel, dvs. analys, bedömning och utarbetande av förslag har skett på ett 
informationsunderlag som inte är systematiskt replikerat av parterna och kanske i vissa 
stycken inte heller varit bestyrkt av uppgiftslämnare;. Psykologen gör utan erforderligt 
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underlag i sak en generell och orealistisk bedömning som  svar på frågeställning.  
 
- bevisbörde-ignorerande, dvs. en referent och utredaren fullgör inte bevisbördan för sina 
påståenden om Stödvägs verksamhet eller psykologen anger ingen som helst vetenskaplig 
underbyggnad för påstått projektiva metoder. 
 
-dualistiskt tänkande, dvs. förenklat tänkande i två möjligheter/kategorier, t.ex. ja/nej 
 
- egocentriskt tal, dvs. i detta fall en psykologutredare som i texten förutsätter att läsaren  
känner till sådant som  läsaren inte känner till. Sådant obegripligt tal kombineras ofta med 
”påfågelsknep”, dvs. för lekmän märkvärdiga termer används i texten. Jfr språklagen 11§, 
enligt vilken vårdat, enkelt och begripligt språk skall användas.  
 
- evidensfabrikation, dvs. irrelevanta uppgifter anförs och ”dammsugning” förekommer 
 
- ”error flummicus”, dvs. slutsats, bedömning etc. hävdas utan att det föreligger ett underlag i 
sak. En slutsats eller bedömning kan te sig ihopfantiserad.   
 
- fabulering, dvs. ett uttalande görs utan att den som talar har någon täckning i sak eller anför 
klart otillräcklig grund. Ofta är det frågan om överdrifter likt fiskaren som låter den 
uppdragna fiskens storlek öka vid berättandet om fångsten. Munnen går fortare än tanken. 
Ofta återtar eller dämpar personer sina fabuleringar när de blir konfronterade, t.ex. med frågan 
”Hur vet Du detta?”  
 
- felkälle-ignorerande, dvs. kritisk granskning av uppgifter förhindras om inte faktiska eller 
tänkbara felkällor redovisas, t.ex. i samtalsmetodik, i testmetodik osv.  
 
- frågeställningsfel på så sätt att logiskt styrande frågeställningar saknas. En utredningstext 
kan då komma att framstå som ett logiskt förvirrat klippkollage av uppgifter.  
 
- försummad utredning på så sätt att uttalanden kring våld och uttalanden 
kring kissning hos ett av barnen görs utan underlag i forma av utredning 
 
- generaliseringsfel över olika situationer, t.ex. ”god självkänsla” 
 
- godtycklig tolkning, dvs. alternativa tolkningar övervägs inte; se även imperfecta 
enumeratio 
 
- hemlighållande av evidens respektive motevidens kring testen, t.ex.  
bakomliggande teori, reliabiliteter och validiteter relativt olika referensgrupper, 
felkällor, referensgruppsnormer osv. Hemlighållandet förhindrar kritisk granskning och 
förkastande av värdelöst material. Alla testresultat där testens mätegenskaper hemlighålls 
skall givetvis förkastas ur källkritisk synpunkt. Det är enbart själva testuppgifterna i testen 
som brukar ges sekretess, vilket är ett problem, då det är vanligt med idiotiska eller 
tvivelaktiga uppgifter i påstådda testformulär, t.ex. att få enbart svarsalternativen ”ja/nej”, när  
det även borde finnas t.ex. ”Det beror på”.  
 
- ”imperfecta enumeratio”, dvs. ofullständig uppräkning av alternativa orsaker, tolkningar, 
åtgärdsmöjligheter etc., så det korrekta eller bästa alternativet förbises. Ibland kan det  



15 
 

röra sig om flera inverkande etc. faktorer, av vilka alla, några eller någon förbises, medan 
övriga kan uppmärksammas 
 
- kompetensöverskridande, när utredare bedömer en verksamhets resultat (i detta fall Stödväg) 
utan lämplig vetenskaplig kompetens som grund 
 
- källkritiska misstag förekommer på så sätt att uppgifter inte kritiskt prövas 
 
- likabehandlingsfel, dvs. i ett bedömningsavsnitt skall parterna behandlas lika – redovisandet 
av egenskaper och bedömningar skall inte ske godtyckligt utan redovisas bedömning i 
egenskapen X för ena parten så skall det även ske för den andra parten i egenskap X. 
Får ett barn uttala sig om en förälder i en viss aspekt så bör barnets bedömning av den andra 
föräldern i samma aspekt framgå.  
 
- negativitetsfel, dvs. stora mängder negativa påståenden kring person har påförts utrednigen, 
medan resursanalyser ignorerats (jfr begreppen allsidighet och helhetssyn)  
 
- ord-beteende-skillnad förbises, dvs. förbiseende av att en persons påståenden om eget 
beteende/handlande ofta inte stämmer med hur personen faktiskt beter sig 
 
- otydlighet, dvs. i detta fall en massiv brist på förklaring från psykologen både vad gäller 
använda, påstått projektiva metoder och bristande redovisning av påstådda resultat. Även  
frånvaro av redovisad frågeställning och frånvaro av redovisade principer för urval av 
material innebär otydlighet.  
 
- partiskhet i utredningsprocess och i urval, dvs. den utredare som  talat med modern lägger 
förslag som gynnar modern och gynnar modern även i urval av uppgifter/bedömningar eller 
genom att uttala partiska truismer. 
 
- projektivt material (från påstått projektiv metodik) tillskrivs sakligt värde.  
De påstådda metoderna saknar vetenskaplig underbyggnad och saknar acceptans i 
forskarsamhället i psykologi, även om några verksamma psykologer använder sig 
av sådana metoder baserat på tradition och tro och på ett utredningsmetodiskt okritiskt 
och okunnigt förhållningssätt.  
 
- psykiskt våldsfel, dvs. att tillskriva uppgifter tillkomna under psykiskt våld,  
t.ex. pressande utfrågning mot ett barn, sakligt värde. Det kan anmärkas att 
barn har svårare att värja sig mot utfrågningspress än en vuxen och lättare kan 
bli påverkat av situation och förväntningar och av vad det tror att den vuxne vill höra. 
Psykiskt våld mot barn i utredningsarbete och i påstådd behandling kan leda till allvarliga 
försämringsförlopp hos barn. Utredare och terapeuter kan bygga upp olika föreställningar 
enligt vilka de anser det lämpligt att utöva psykiskt våld mot barn.  
 
- relevansfel på så sätt att icke relevanta uppgifter medtagits 
 
- resursundvikande på så sätt att mänskliga resurser undviks. Resursanalyser görs inte 
och redovisas inte i utredningarna, trots att de utifrån aktuell frågeställning ofta kan bedömas 
som nödvändiga att genomföra.  
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- sammanhanget ignoreras vid testresultat, dvs. situationen kring en testning såsom vilken 
vuxnen som följer med ett barn, testledarens attityd och förväntan, barnets motivation, barnets 
dagsform och barnets tolkning av situationen etc. inverkar på svaren. 
 
- skevt urval av uppgifter förekommer 
 
- säkerställandefel på så sätt att brister verkar finnas vad gäller bestyrkande och att grava 
brister finns vad gäller att parterna inte fått systematiskt replikera på uppgifter som berör dem. 
 
- teori-fall-förväxlingsfel, dvs. allmän teori från verksamheten Stödväg har klippts in i 
utredningen på så sätt att teorin kan förväxlas eller av utredaren faktiskt förväxlas med det 
enskilda fallet. Ett enskilt fall kräver alltid en undersökning av det enskilda fallet för att ge 
underlag för påståenden om fallet. Huruvida och på vad sätt som fallet överensstämmer eller 
inte överensstämmer med teorin är en öppen fråga som måste avgöras empiriskt genom 
tillförlitliga uppgifter. Teorier utgör begränsade generaliseringar, oftast hypotesuppsättningar, 
och med svaga evidens, medan enskilda fall varierar och kan starkt avvika eller inte alls 
ansluta till teorins påståenden. 
 
- tro på icke evidensbaserad metodik (ovetenskaplighet)  
 
- truismfel, dvs. en truism anförs suggererande till stöd utan att balanserande eller 
kompletterande truism anförs. Exempelvis anförs att våldsbrott kan ha ägt rum även om 
anmälan inte gått vidare till åtal. Det underlåts att påpeka att ett våldsbrott inte behöver ha ägt 
rum därför att anmälan gjorts eller att frågan om vad som hänt inte är nöjaktigt utredd. Ett 
annat exempel är det förekommande, men totalt intetsägande uttalandet att ”Kalle har 
resurser”. Det  har ju alla (något som inte samtidigt sägs).  
 
- tydlighetsfel på så sätt att vissa datum och tidslängder saknas samt att 
det är oklart om och när vissa material blivit bestyrkta. Även flera andra här  
nämnda fel kan ses som tydlighetsfel, t.ex. frånvaro av styrande frågeställningar, 
frånvaro av redovisade urvalsprinciper.  
 
- undanhållande av nyckelinformanter, dvs. i detta fall barnen (i stor utsträckning) och 
moderns särbo/sambo (ej intervjuad) samt ”Fritids”, där den äldsta flickan anges befinna sig 
både före och efter skoltiden. Även farmor och farfar kan vara befogade informanter.  
 
- urvalsfel på så sätt att principerna för inval och bortval av uppgifter till utredningen inte 
öppet redovisas (utan är dolda), vilket absolut inte är  sakligt godtagbart.  
 
- validitetsfel, dvs. falska giltighetsanspråk för av psykologen använd metodik anförs. 
Exempelvis kan psykologiska fenomen i en onaturlig undersökningssituation inte utan 
vidare generaliseras till andra situationer. Undersökande arbetssätt behöver ha s.k. ekologisk 
validitet genom att utgå från naturliga och relevanta situationer.  
 
- öppen redovisning av förfarande vid t.ex. urval och säkerställande av information och av  
förfaranden vid barnsamtal saknas. Öppen redovisning är nödvändig för att kunna kritiskt 
granska och värdera uppgifterna.  
 
Fler tankefel kan förekomma.  
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Bilaga: Avidentifierat psykologutlåtande 
 
                 (Avskrift in extenso)                                                               10-06-24 
 
 
PSYKOLOGUTLÅTANDE 
 
Bengtsson, Britt,  2003-05-30-0000, Lilla gatan 33, 000 00 Socialstad 
 
Psykolog   Pia Testing har träffat Britt vid 4 tillfällen, 100430, 100510, 100524 och 100528 
för att bedöma om hon är i behov av barnpsykiatrisk behandling.  
 
Britt ritar sin familj med en tät klunga av mamma, Britt och Eva. Pappa ritar Britt lite längre 
bort och han är betydligt mindre än de övriga på bilden. Efter det att Britt avslutat teckningen 
återvänder hon till den och ritar till en cigarett i pappas hand. Hon benämner särskilt 
cigaretten och att hon önskar att pappa skulle sluta att röka. 
 
Britt får självskattningsformuläret  ”Jag tycker att jag är” och hon visar  på god självkänsla. 
Det som Britt kommenterar och har svårigheter att välja alternativet ja eller nej på är frågan I 
min familj bråkar vi mycket. Britt svarar att, nej inte så mycket. Mamma och pappa bråkade 
mycket fast de bor inte tillsammans. Britt beskriver att hon har många kompisar men  ingen 
bästis. Britts vänner heter V,  X, Y,  Z, Å, Ä och Ö.  
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-7491


18 
 

Oavslutade meningar är ett annat test som Britt svarar på och det är tyligt att Britt 
åldersadekvat kan uttrycka sig snabbt och vet vad hon tycker. Att gå i skolan är kul och när 
hon blir stor vill hon bli sångerska och det bästa Britt vet är att gosa sin katt. Att ha syskon 
kan vara jobbigt. Svårare är det för henne att uttrycka sig om pappa T.ex. meningen ”jag 
tycker min pappa…” avslutar Britt först efter lång latens med  ”lite krånglig”. Meningen ”jag 
skulle önska att min pappa…” efterföljs också av latens och sedan svarar Britt ”kommer inte 
på någonting”. Även meningen ”jag skulle önska att min mamma…” efterföljs av ”jag vet 
inte”.  
Britt berättar mer fritt utifrån associationer hon får utifrån det projektiva materialet. Hon 
berättar att mamma och pappa bråkade mycket när de bodde tillsammans och hon beskriver 
att en gång så låste pappa in mamma i källaren och sedan åkte han för att köpa cigaretter. På 
frågan var hon var då, svarar Britt att hon var ute men kunde klättra in och att Eva var med 
henne och att hon låste upp dörren för mamma. Britt var mycket rädd vid tillfället. Britt 
återkommer till pappas rökande och önskar att han kunde sluta. Britt berättar att hon har 
”mamma veckor” och ”pappa veckor”. Hos pappa bor de på en våning hon, Eva och pappa 
där flickorna delar rum och där farmor och farfar bor på den andra våningen. Det  är farfar 
som lagar mat. Pappa har en arg röst beskriver Britt men om hon inte gör för mycket oväsen 
så blir inte hans röst så arg. Britt brukar mest sitta i sitt rum och rita när hon är hos pappa. 
Britt berättar att pappa kan bli mycket arg på Eva när hon kissar på sig och då får Eva sitta 
framför kylskåpet. Varför Eva får sitta där vet inte Britt. Pappa har oftast en arg röst. På 
kvällen när de ska sova sätter pappa på en skiva som flickorna somnar till. Britt beskriver att 
Eva somnar fortast men Eva har ofta svårt att somna för hon ligger och tänker.  
Hemma hos mamma berättar Britt att hon leker med kompisar men också att hon gillar att 
rita. Britt beskriver att mamma träffat en kille som heter Åke  vars värme inte fungerar i sitt 
hus och att han därför bor med familjen. När Britt ska beskriva situationen faller hon i tårar 
och beskriver att hon känner sig utanför när mamma har Åke. 
 
FRT (family relations test)                                                                                                                    
Det största och odelat positiva engagemanget får mamma. Både utgående och inkommande 
positiva känslor är många gällande mamma. Känslor av beroende är också med där ex Britt 
vill att mamma skall komma när hon är rädd. Pappa får få påståenden och främst känslor av 
beroende där Britt är noggrann med att lägga påståendena så att de gäller både mamma och 
pappa och hon förtydligar med att det är olika beroende på om det  är mamma eller pappa 
vecka. Lillasyster Eva har Britt mer  ambivalenta känslor till där hennes inkommande känslor 
av positivitet över väger men där också utrymme finns för negativa känslor i båda riktningar. 
Detta är naturligt när det gäller syskon i nära ålder. Övervägande negativa både utgående och 
inkommande förlägger Britt till figuren ”Mr Nobody” dvs. varken mamma eller pappa får 
något negativt. Eva får ett fåtal, övriga lägger Britt på Mr Nobody.  
Britt väljer att placera påståendena med viss försiktighet eller ängslighet, där ibland långa 
latenser föregår ett placerat påstående i Mr Nobodys låda. En hämning av negativa känslor 
går att utläsa av testet samt att Britt tenderar att vara rättvis gentemot föräldrarna. 
 
Britt uttrycker själv att hon saknar kontakten med CC på Stödväg. Britt upplevde att det var 
skönt att gå hos C och hon hade då lättare att somna och drömde mindre. Britt berättar att hon 
vill ha någon att prata med om ”bråken” som var mellan mamma och pappa när de fortfarande 
bodde ihop: ”jag kommer ihåg det och det är jobbigt”. Britt är rädd för att de ska bråka igen 
nu under sommaren då inte överlämningarna sker via skolan. Hon funderar vidare och tror 
kanske att de lämnas och hämtas på fritids under sommaren. Britt uttrycker själv att hon vill 
komma och prata med någon för att bli av med sina jobbiga tankar och kunna somna lättare 
och hon tillägger och bli gladare. Britt har också andra vuxna i sin omgivning som hon vet att 
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hon kan prata med. Hon vill inte uppröra föräldrarna genom att prata med dem om just 
”bråken”.  
 
 
 
Bedömning: 
Klok 7-årig flicka som väl kan beskriva känslor av ensamhet och rädsla. En flicka som tar 
stort ansvar i att inte uttrycka sina känslor för att uppröra omgivningen. Hon är åldersadekvat 
i lek och kan både rita och skriva väl för åldern. Hon har god självkänsla. Britt visar dock på 
ängslighet i svar som rör frågor om familjen och hon visar på lojalitet mot båda föräldrarna 
och en hämning i direkta känslor kring familjesituationen. Hon uttrycker  behov av samtal 
kring sina känslor och tankar kring de erfarenheter hon beskriver kring tidigare ”bråk” i 
familjen. Hon önskar bli gladare och bli av med jobbiga tankar som stör henne vid 
sänggående och i drömmar. Britt bedöms väl kunna tillgodogöra sig stöd av vuxen i form av 
samtal. 
 
I  tjänsten 
 BUP, Socialstad 
 
Pia Testing 
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