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Sammanfattning. Ett par föräldrar har ett litet barn som vårdas på en barnavdelning efter att 
en fallolycka inträffat för barnet, Föräldrarna avlöser då varandra med att vistas på 
vårdavdelningen. Föräldrarna anklagas vagt med diverse icke sakligt grundade påståenden 
från den aktuella personalgruppen i en förtalsaktig skrivelse till socialtjänsten. I en här 
redovisad utredningsmetodisk och källkritisk granskning redovisas vilka slags problem, 
olämpligheter eller felaktigheter som föreligger i denna skrivelse avgiven under tjänsteansvar. 
Tankefelen i skrivelsen summeras.  
 
Bakgrund 
En förälder gav 2009-02-18 mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodiken i en sakligt anmärkningsvärd personalskrivelse från en vårdavdelnings 
personal till socialtjänsten. Jag hade ingen tidigare kännedom om eller relation till i skrivelsen 
nämnda personer. Mitt yttrande var avsett för användning i socialnämnd, domstol eller i annat 
sammanhang som uppdragsgivaren bestämmer.  
 
Material 
- Sammanställning (personalskrivelse) på socialtjänstens begäran 090127, 3 sidor 
- Några preliminära skriftliga kommentarer till sammanställningen 
  från föräldrarna själva, 4 sidor  
Ingen har kontaktats av mig och ingen intervju har gjorts.  
 
Arbetssätt 
Jag har noga läst den sammanställning av uppgifter som jag fått i uppdrag att granska. Härvid 
har etablerat källkritiskt tänkande använts (se närmare i min universitets- och 
högskolelärobok ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor”. 2:a rev 
uppl., Liber, 2003). Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal anmärkningar 
rörande utredningsmetodiken och en sammanfattande bedömning av utredningsmetodiken och 
den med denna följande kvaliteten på uppgifter och bedömningar. Jag kan självfallet inte 
avgöra vad som faktiskt hände på barnavdelningen. Mina anmärkningar är därför av 
utredningsmetodisk och källkritisk art och det är enbart några påståenden av många 
tvivelaktiga sådana som jag valt att kommentera. Det finns anledning att påminna om att den 
som påstår något har bevisbördan eller bördan att åtminstone rimligt precisera och rimligt  
säkerställa uppgiften. Resultaten av granskningen redovisas i det följande genom ett antal 
anmärkningar. 
 
Anmärkningar 
1. Det saknas uttalade, angivna styrande frågeställningar för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts. Av innehållet att döma verkar en outtalad, bakomliggande frågeställning vara att 
söka producera så mycket negativa uppgifter och bedömningar  som möjligt om föräldrarna. 
Uppgifterna har ordnats i tre grupper (”Mat och rutiner”, ”Förhållningssätt och aktivering”, 
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”Omvårdnad”) och inom var och en av dessa grupper har undertecknarna sökt maximera de 
negativa uppgifterna. Det första stycket kan möjligen uppfattas som mer neutralt,  men 
innehåller enligt föräldrarna grovt sakfel, då modern (inte fadern) var den som sov flest nätter 
på avd. Övriga nio textstycken är laddade med negativa påståenden om föräldrarna och 
därmed står klart att skrivelsen är starkt tendensiös/förföljande och skall på den grunden 
källkritiskt förkastas.  
 
2. Tidsangivelser/datum redovisas inte för någon händelse ö.h.t av undertecknarna. Det 
saknas datum för vårdperioden, saknas datum för socialtjänstens begäran, saknas datum för 
när iakttagelser och bedömningar skrevs ner och saknas datum för alla påstådda händelser. 
Det har naturligtvis stort källkritiskt intresse om t.ex. socialtjänstens begäran inkom under 
eller efter avsevärd tid i vårdperioden (och alltså inte inkom vid starten). Det har också stort 
intresse om en  händelse inträffar i början i en chock- och anpassningsfas eller långt senare. 
Frågan är om observatörer som inte kan hålla reda på datum (inte klockslag heller) kan hålla 
korrekt reda på så mycket annat kring specifika händelser – det finns anledning till stark 
källkritisk skepsis kring odaterade uppgifter som ofta är efterkonstruktioner och fabuleringar. 
Uppgifter i texten av typen ”En natt då…”, ”En gång var…” antyder att det är frågan om 
efterkonstruktioner där datum är försvunna, vilket antagligen betyder att några 
observationsanteckningar aldrig funnits. Om sådana finns, så skall de redovisas.  
Inget sägs om att några observationsanteckningar någonsin existerat. Här kan det 
röra sig om muntliga överföringar till den som skrivit sammanställningen och eventuellt 
med mellanled och påhittande av uppgifter i personalgruppen. 
Minnesforskning har visat att efterkonstruktioner sker enligt den befintliga inställningen 
hos den som minns. I detta fall råder enligt sammanställningen och även enligt föräldrarnas 
skriftliga uppgifter en negativ inställning till föräldrarna. Det kan i brist på öppen redovisning 
av förfarandet vid tillkomsten av sammanställningen misstänkas att sammanställningen är 
nerskriven av kuratorn efter muntligt hörande av ”personal” och med alla de minnesbortfall, 
minnesfel och falska tillägg och minnesprodukter uppkomna genom påverkan inom 
personalgruppen som då förelegat. Det framgår inte om man använt sig av uppgifter även från 
personal som inte undertecknat skrivelsen.  
 
3. Ingen uppgift eller bedömning har försetts med en namngiven, identifierbar källa.  
Det finns 16 förekomster av ordet ”personal”. En uppgift utan namngiven, identifierbar källa 
med vilken uppgiften kan kontrolleras eller kritiskt prövas kan inte tillskrivas något sakligt 
värde utan är jämförbar med byskvaller och skall källkritiskt förkastas. 
 
4. Inget nämns om arbetssättet för att ta fram de påstådda uppgifterna. Ett grundläggande krav 
vid observationer är att den som gör en observation själv skriver ner den genast och senast 
samma dag. Detta har förstås att göra med att minnesfel, minnesbortfall, sammanblandningar 
av situationer och falska tillägg annars får alltför stort spelrum. Men tolkningar och 
minnesbortfall kring sådant som händer eller sägs sker även omedelbart. Från 
minnesforskningen är väl känt att episodminnen är mycket sårbara, dvs. fel uppkommer i stor 
utsträckning. Exempelvis kan vi inte minnas samtal eller ens en längre mening ordagrant 
omedelbart efter att den uttalats. Bortfall, förvrängningar och falska tillägg sker hela tiden. 
Något som vi tänkte eller tolkade blev aldrig uttalat, men efteråt kan vi minnas det så. Jag 
talar här om helt normala och naturliga fel i våra samtalsminnen. På flera ställen i materialet 
påstås att föräldrarna sagt saker och det verkar vara frågan om minnen långt i efterhand och 
utan bestyrkande av att det är  rätt uppfattat och erinrat enligt föräldern. 
Förhandsuppfattningar kan starkt snedvrida hur man uppfattar vad som sker och vad som sägs 
och vad man minns (minnen är selektiva) och leda till omtolkningar av vad som sker och 
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sägs. I detta fall tyder det massiva negativa urvalet av uppgifter på en negativ 
förhandsuppfattning hos dem som rapporterar observationer. Positiva observationer 
rapporteras inte alls och nyanserade resonemang förs inte kring sådant som uppfattats negativt 
eller kring möjligheten av egna minnesfel. En mycket besvärande felkälla ligger i personalens 
inställning, som är tydligt påvisad. Några som helst urvalsprinciper (principer för inval och 
bortval av uppgifter) till sammanställningen redovisas inte. Det är inte en rimlig urvalsprincip 
vare sig sakligt eller etiskt att eftersträva maximalt med negativa uppgifter och samtidigt 
undanhålla positiva uppgifter och bedömningar (det kan nämnas att medvetet undanhållande 
faller under den allmänt vedertagna definitionen för lögn eller bedrägeri, jfr vittnesedens 
moment ”intet förtiga”).  
 
5. Det verkar vara en kurator (troligen den medicinskt mest okunniga av undertecknarna) som 
skrivit ner sammanställningen, men det finns även nio andra undertecknare som tydligen 
skriver under på varandras uppgifter, något som inte är godtagbart i sak. Skrivelsen 
undanhåller vilken personal som valt att inte skriva under eller inte skrivit under av andra 
skäl. Ingen läkare finns anmärkningsvärt nog bland undertecknarna. I ett likartat fall med 
kollektivt undertecknande som jag skrev yttrande om förhörde polisen alla undertecknare, 
varvid visade sig att ingen stod för vissa uppgifter som fanns i skrivelsen. Var och en bör 
skriva ner sina egna uppgifter och skriva under på dem och låta bli att skriva under på andras 
uppgifter, något som kan få mycket besvärande konsekvenser för undertecknaren. Uppgifter 
från var och en med egna observationer kan då bifogas ett följebrev eller sammanfattning som 
grundas på källornas av dem själva bestyrkta uppgifter. I detta fall är ingen uppgift i 
sammanställningen knuten till någon av undertecknarna, vilket är sakligt icke acceptabelt. 
Kuratorn torde här vara en mellanhand med liten interaktionstid med föräldrarna i samband 
med omvårdnaden om barnet. 
 
6. Ett allvarligt saklighetsproblem med sammanställningen är förstås att föräldrarna, såvitt jag 
uppfattat saken, inte givits möjlighet till systematisk replikering punkt för punkt. I skrivelsen 
finns  ingen sådan  replikering i vart fall. Skrivelsen saknar naturligtvis sakligt värde utan  
systematisk replikering från föräldrarna.  
 
7. Det finns inslag av den extremt subjektiva ”tycka-tro-känna-uppleva”-metodiken, med sina 
oberättigade fakticitetsanspråk, i sammanställningens text. Exempelvis står: ”Personalen 
upplever föräldrarnas förhållningssätt…..”, ”Det är som om de …”, ”Hans engagemang  
upplevs spelat…”, ”Fadern  upplevs inte lika …”, ”upplevs obehaglig av personalen”,  
”Man upplever heller inte…”, ”Man upplever att föräldrarna…”, ”…känns inte heller 
naturligt”, ”Modern känns väldigt…”(mina understrykningar). På en del ställen står vad som 
rimligen är upplevelser utan termer som ”upplever”, ”känns” etc. Exempelvis står 
generaliserande att ”Fadern blir lätt irriterad i omvårdnadssituationer”. Efter detta följer två 
exempel som inte belägger påståendet, nämligen hur fadern tagit av plåster respektive 
elektrodklister. Att personal och fdern haft olika idéer om hur detta skulle ske belägger inte att 
fadern ”blir lätt irriterad”, som i brist på andra redovisade belägg enbart framstår som en 
upplevelse hos personal. För övrigt innebär två exempel svagt underlag för en generalisering.  
En iakttagare kan få för sig att uppleva en annan person hur som helst – det finns föga av 
begränsningar. Iakttagarens upplevelser skall naturligtvis inte göras till egenskaper hos den 
person som upplevs utan är tillfälliga tillstånd (eller påstådda, efterkonstruerade sådana) hos 
iakttagaren. Personals upplevelser är inte relevanta sakomständigheter och särskilt inte 
eftersom olika bedömare ofta ”upplever” olika. Att det i texten i ett sådant här papper verkar 
som om ett stort antal personal skulle ha samma upplevelse utgör en verklighetsförfalskning. 
Däremot kan sakomständigheter rörande den bedömde föräldern och barnet vara relevanta. 
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I det sista stycket anförs att en annan förälder ”förmedlat till personal att den känner stor 
oro över barnet och familjen”. Det är alltså en annan förälders upplevelse av ”oro” som 
förs in i sammanställningen, inga som helst konkreta omständigheter i sak. Det upplyses 
också i texten om att personalen ”inte kunnat fråga upp om denna oro”. Det ter sig 
anmärkningsvärt att i en sådan här sammanställning ta med en uppgift, där inte personal 
själva har någon kännedom om vad den som uttalat sig möjligen skulle kunna syfta på, vilket 
inte alls behöver vara något som ger stöd åt personalens uppfattningar. Oron skulle t.ex. 
kunna avse personalens eget uppträdande. Uppgiften är inte relevant då den avser en annan 
persons upplevelse och sakuppgifter kring familjen saknas helt. Till detta kommer att  
anonymiteten gör att den liksom alla övriga uppgifter (som är genomgående anonyma) 
saknar sakligt värde, då den inte kan kontrolleras med uppgiftslämnare. Det som redovisas 
kan t.ex. vara personalens egen tolkning och behöver inte stämma med hur personen själv 
avsett att uttalandet skulle uppfattas. Modern konstaterar i föräldrarnas kommentar att 
hon vet vem föräldern är (det fanns bara en möjlig) och att hon haft kontakt med föräldern 
samt att ”I detta fall är det en total feltolkning av vad hennes ”oro” grundar sig i. Det rörde 
sig inte om oro för barnets hemsituation, utan att vi oförskyllt fastnat i klorna på 
socialtjänsten.”  
 
8. Det förekommer vaghet, dvs. bristande preciseringar i sammanställningen. Vid vaghet är 
det svårt att veta vad som menas/avses. Det är även svårt att rikta invändningar mot vaga 
påståenden när det är oklart vad som avses. En misstanke rörande vaghet är ofta att tänkandet 
hos den som producerat det vaga påståendet varit föga preciserat, i sak undermåligt.  
Exempelvis påstås vagt att pappan varit på avd ”De flesta kvällar och nätter”, vilket är ett  
vagt och felaktigt påstående, trots att det hade varit så lätt att notera detta och få åtminstone 
ett så lätt kontrollerbart påstående korrekt. Ett sådant grovt fel säger en hel del om det sakliga 
värdet hos sammanställningen. Det påstås vagt att ”föräldrarna inte har rutiner för barnets 
mat och sovande”.  Det framgår inte vad som avses eller när under vårdperioden som detta 
skulle ha varit aktuellt. Det påstås att barnet ”har en flackande viktkurva” utan att det ens 
anges vilken tidsperiod som avses eller tidsintervall och storlek på fluktuationerna. Vid korta 
tidsintervall mellan mätningarna (under vårdperioden?) så uppkommer lättare fluktuationer än 
vid långa tidsintervall, så det kan t ex. vara en hela tiden ökande trend trots mindre 
fluktuationer (om man skulle t.ex. mäta dag för dag). Eventuellt är det ett sådant allmänt 
förekommande, statistiskt fenomen som här anförs mot föräldrarna. Enligt vad föräldrarna 
uppger så uppgav BVC den 16/2 att barnets vikt aldrig flackat före olyckan. Åtminstone läste 
jag påståendet som att viktkurvan nog hade flackat sedan en längre tid tillbaka. Här hade det 
vid ambition att vara saklig varit lätt för avd att redovisa en sådan uppgift, t.ex. i bilaga 
specificera påstådda fluktuationer (men kanske tål inte uppgifterna kritisk granskning?) Inget 
nämns om att vårdavdelningens personal rimligen har medansvar för viktkurvan under 
vårdperioden och själva kan ha medverkat till eller orsakat eventuella fluktuationer.  
 
Vad vi ser här är utövande av konsten att ljuga genom att i det första exemplet (med 
övernattningarna) slarva  (underlåta ansvarsfull kontroll) och i det andra exemplet (med 
rutiner) undanhålla vilken period det gällde och undanhålla att olyckor, smärtor och 
vårdrutiner kan påverka mat- och sovrutiner. I det tredje exemplet (med viktkurvan) 
undanhålls vilken period det gäller och de exakta mätdata. Det torde inte vara särskilt 
märkligt om viktkurvan skulle flacka under några dagar efter en olycka av det här formatet, 
men sådana reflektioner eller andra inverkande faktorer vid sidan av föräldrarna såsom 
personalens eget agerande är inte något avdelningens personal anser det lämpligt att diskutera 
i sammanställningen i sin strävan efter felmaximering hos föräldrarna. Eller kanske har 
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personalen noll koll när det gäller vad som kan hända med viktkurvor efter olyckor och under 
vårdstress ? Hur ser det ut med viktkurvefluktuationer över en större grupp små barn efter 
olyckor under närmaste tiden efter olyckan? Har personalen tillgång till sådan information. 
Om ja, så borde den redovisats. Antagligen är sakläget att personalen inte vet och den borde 
då formulera sig i förhållande till det egna kunskapsläget.  
 
9. Det är inte  så att iakttagare och bedömare inte skulle påverka de personer som iakttas 
och bedöms. Existensen av såväl observatörseffekter (att närvaron av observatör påverkar 
hur personer beter sig) och förväntanseffekter är vetenskapligt väl belagda. Förväntningar 
behöver inte ens vara uttalade utan överförs mellan personer via ett 30-tal kanaler typ blickar, 
ansiktsrörelser, tonfall, tystnader, gester etc. I ett av de hundratals experiment som utförts 
rörande förväntanseffekter så intalades försökspersoner i grupp A att de skulle få träffa en  
person ur grupp B och att dessa vara fientliga av sig. B-personerna var inte fientliga, men  
började efter ett tag bete sig fientligt mot A-personerna, vilket förklarades med A-personernas 
förväntningar att de skulle bete sig fientligt. En avsevärt starkare variant av detta experiment 
skulle kunna vara att ett tiotal personal på en vårdavdelning förväntar sig att en pappa är t ex. 
en obehaglig, aggressiv person och att han vistas mycket tid där och utsätts för ett mycket 
kraftfullare förväntanstryck än i vanliga socialpsykologiska experiment. Om pappan då  
börjar uppträda t.ex. irriterat mot personal, så kan det vara en effekt av personalens egen 
förväntan. Med tanke på vad som står i den ingivna sammanställningen borde nog personalen 
rannsaka sig själva och sin egen del i skeendet ur både saklig och etisk synpunkt och även ur 
juridisk synpunkt – frågan är väl hur pass acceptabla juridiskt sett som förtalsaktiga 
personliga upplevelser fästa på papper är. Mycket anmärkningsvärt är när personalen ger sig 
till att i skrivelsen mycket kränkande kommentera de visor pappan sjungit för sitt barn med 
orden ”Hans engagemang upplevs spelat och okänsligt av personalen.” Vem är okänslig här 
och vad har personalens upplevelse med sakfrågorna kring pappan och barnet att göra? Det 
hävdas även att pappan skulle ha uppvisat en ”nedlåtande attityd till personalen”. 
Personalens egen starkt negativa attityd till föräldrarna och kränkande vårdslöshet med 
uppgifter finns till skillnad från denna upplevelse väl belagd i sammanställningens text. Det är 
inte nödvändigt att fästa alla möjliga irrelevanta upplevelser och kränkande tankar om andra 
på papper. Det är lämpligt att hålla sig till konkreta, relevanta och rimligt säkerställda 
iakttagelser i enlighet med öppet redovisade frågeställningar.  
 
10. En kritisk fråga är hur ”socialtjänstens begäran” om sammanställning av iakttagelser och  
bedömning såg ut. Vad sades  muntligt? Finns en skriftlig begäran? Finns det frågeställningar 
i begäran? Exakt när inkom begäran? Hade en del av vårdperioden då förflutit eller hade den 
precis påbörjats? Gav socialtjänsten muntliga eller skriftliga direktiv om att enbart negativa 
uppgifter skulle sammanställas ? Om ja, varför? Det är ett odiskutabelt och mycket 
klandervärt faktum att sammanställningen består av en mängd negativa uttalanden.  
Vem bestämde att den skulle göras på det sättet och att t.ex. föräldrarnas resurser och positiva 
förhållanden och händelser skulle undanhållas ? Uppskattar socialtjänsten det här slaget 
av felmaximerande och resursförnekande sammanställningar ?  Har socialtjänsten lyckats få 
producenterna av uppgifter att anpassa sig? Begärde socialtjänsten någon komplettering i 
positiv riktning när den fick in en ensidigt negativ sammanställning?  
 
Grundläggande krav på uppgifter 
Materialet belyser väl vad jag brukar beteckna som ”skräp in – skräp ut” – principen. Om  
man matar in t.ex. avsaknad av styrande frågeställningar,  skräpmetoder och skräpuppgifter 
i en utredningsprocess eller del därav, så kan knappast något annat än skräpbedömningar  
komma ut. Jag skall här pröva uppgifterna (påståendena) i sammanställningen mot ett 
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antal grundläggande krav på uppgifter och göra det tydligt varför uppgifterna är att anse 
som skräp ur källkritisk synpunkt. Det rör sig här om viktiga och nödvändiga krav varför 
en viss övertydlighet kan vara befogad (i synnerhet som kraven ständigt ignoreras).  
 
1. Styrande frågeställning/ar/ saknas. Ett logiskt ostyrt klippkollage av uppgifter föreligger. 
    Det är mycket svårbegripligt varför en del av uppgifterna ansetts relevanta att ta med. 
 
2. Materialet är extremt tendensiöst (söker maximera fel och brister hos föräldrarna). 
    Tendens är ett klassiskt källkritiskt förkastelsekriterium.  
 
3. Metodiken/tillvägagångssätten vid skapandet av uppgifterna och sammanställningen 
    av dem är inte öppet redovisade. Dolda tillvägagångssätt utgör förstås ett källkritiskt 
    förkastelsekriterium.  
 
4. Principer för urval (inval, bortval) av material är inte öppet redovisade. Ännu ett källkritiskt  
    förkastelsekriterium föreligger. Det faktiska urvalet är extremt negativt.  
 
5. Evidensfabrikation föreligger på så sätt att diverse icke-relevanta upplevelser, känslor,  
    felaktiga/fabulerade påståenden etc. hos personal påförts sammanställningen. Vid brist på  
    sakargument tillgrips ofta icke-relevant material och icke-relevanta resonemang.  
 
6. Föräldrarnas resurser ignoreras eller förnekas i sammanställningen.   
 
7. Krav på allsidighet i förhållande till frågeställning/ar/ är inte uppfyllt då det inte finns 
    redovisade frågeställningar och det är uppenbart att ett extremt negativt urval gjorts. 
 
8. Krav på relevans i förhållande till frågeställning/ar/ är inte uppfyllt då det inte finns  
    redovisade frågeställningar. Det är även uppenbart att en del material kring personals 
    upplevelser, kännanden etc. inte kan vara relevant. Det är även uppenbart att uttalanden om  
    föräldrarnas resurser (som bör vara relevanta) saknas. 
 
9. Krav på korrekthet eller rimligt säkerställande av uppgifter är inte uppfyllt då det    
    förekommer felaktiga uppgifter och inte en enda uppgift är rimligt säkerställd enligt  
    vedertagna metodiska principer såsom bestyrkande av uppgiftslämnare, systematisk  
    replikering från berörd eller andra  kontroller och prövningar. Förekomst av stark negativ  
    tendens och förekomst av evidensfabrikation i materialet inger starka misstankar om att de  
    uppgifter som redovisas är felaktiga, förvrängda eller överdrivna. 
 
    Det är uppenbart att personalen haft en negativ förhandsinställning till föräldrarna när de  
    gjort sina iakttagelser och tolkningar och även när de efteråt sökt i minnet rekonstruera det    
    som inträffat eller sagts i samtal. Denna negativa inställning undergräver korrektheten. Det  
    finns således sakliga grunder för att misstänka att samtliga redovisade uppgifter är helt eller  
    delvis felaktiga. Att sammanställningen är  bedräglig på så sätt att den undanhåller positiva  
    uppgifter är ett obestridligt faktum som i sig räcker för att källkritiskt förkasta den.  
    Bedrägligt undanhållande av positiva uppgifter inger självfallet stark misstanke även om att  
    nyanserande iakttagelser och reflektioner rörande de valda negativa uppgifterna utelämnats.  
   Exempelvis nämns ingenstans att personal skulle  
   ha iakttagit, uppfattat eller tolkat olika – det är naturligtvis orealistiskt att ett tiotal personal 
   skulle uppfatta allt på samma sätt. Detta sakförhållande i texten belägger väl att den rymmer 
   förfalskningar i negativ riktning. Ingen av undertecknarna har bifogat reservation rörande  
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   någon enda uppgift eller preciserat exakt vad undertecknaren anser sig stå för av  
   påståendena.  
 
  Ett intressant och talande exempel är att det finns två versioner av vad som hände i   
  tvättstugan kring barnet. Enligt modern gick hon ”och bad om hjälp, d.v.s. jag gjorde det.       
  Hur det blivit  omvänt är en gåta)”. Enligt anonym källa i sammanställningen så ”erbjöd sig  
  en personal att titta till honom och avstyrde på så sätt en klart olämplig situation”.  
  Exemplet visar på betydelsen av systematisk replikering.  
  Det är samma inträffade situation som båda varit med om, men de minns den olika, en vanlig  
   minnessituation. Vad motsägelsen gäller är främst om modern bad om hjälp eller inte. 
 
  Ett par faktorer värda att påpeka är att modern bara har sig själv och sitt 
  barn att hålla reda på i minnet. En personal kan tänkas sammanblanda med händelser kring 
  andra föräldrar och barn i minnet. Felaktiga minnen genom sammanblandning av t.ex.   
  samtal  är vanliga.  
 
 En annan felkälla är personalens strävan att få ihop negativa uppgifter om  
 föräldrarna, vilket gör att det är möjligt med en negativ omtolkning i minnet, dvs. en erinring   
 i linje med personalens tendens – ett välkänt fenomen inom minnespsykologisk forskning.  
 En tredje faktor är de motsatta minnena kring tillgängligheten av rengöringsmedel i 
tvättstugan. Personalen menar att det var ”ett litet utrymme med en massa rengöringsmedel 
och annat olämpligt för barn”. Modern skriver att ”Alla rengöringsmedel stod på en hylla 
utom räckhåll för barnet,  men jag upptäckte då de moppar som hängde på väggen och avbröt 
klokt nog idén ifall han skulle dra ner dem. Gick då i stället och bad om hjälp”. Det framgår 
att personalens minne här är mer schablonartat och ospecificerat, medan modern redovisar två 
preciserade faktorer (moppar resp. positionen för rengöringsmedel, som inte var åtkomliga) 
och en exakt tanke om vad som kunde hända med mopparna och barnet. De omfattande 
saklighetsbristerna (t ex frånvaro av datum för händelse respektive frånvaro av redovisning av 
när och hur minnet redovisats) medför förstås att personalens påståenden inte kan godtas ur 
källkritisk synpunkt. Men om vi bortser från detta kan konstateras att ett övervägande kring 
minnets kvalitet/precision och felkällor leder till att  vi bör föredra moderns minne. Särskilt 
personalens jakt på och idoga fabrikation av påstådda fel rörande föräldrarna gör 
personalminnet suspekt. Det är inte så ovanligt med förvrängningar av minnet vid konflikter 
eller starka motiv och känslor. Under sådana psykologiska betingelser 
kan en efterkonstruktion långt efter komma att innehålla både bortfall av detaljer och tillförsel 
av falska tillägg. Detta är väl kända fenomen inom minnesforskningen och vardagslivet.   
 
10. Krav på precisering är inte rimligt uppfyllt för åtminstone en del uppgifter. Det framförs  
     vaga negativa uttalanden. Exempelvis: ”föräldrarna behöver stöd i basal barnavård och  
      föräldraskap”. Ingen som helst precisering görs i anslutning till detta misstänkliggörande 
      och helt intetsägande påstående. Det kan anmärkas att fadern har två andra barn (10  
      respektive 7 år gamla) och är verksam inom vård, men undertecknarna kan kanske  
     uppvisa bevis på att de trots avsevärt lägre vårdutbildning än fadern  kan så mycket mer att  
     de  med en billig, kategorisk fras kan döma ut föräldrarna på detta sätt.  Bevisbördan åvilar  
     den som hävdar något.   
 
11. Krav på källredovisning har ignorerats. Inte en enda uppgift är försedd med namngiven 
     källa som står för just den uppgiften.  
 
12. Krav på tidsredovisning har ignorerats för påstådda händelser (enbart själva  
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    sammanställningen har erhållit en datering – 090127).  
 
13. En del uttalanden har inte osäkerhetsmarkerats, trots att det i sak kunde varit lämpligt.  
      Kategoriska uttalanden är inte särskilt lämpliga när det inte finns redovisad saklig grund 
      eller när de kan visas vara felaktiga i sak. (Exempelvis: ”Barnet har en flackande  
      viktkurva”, ”De flesta kvällar och nätter är det han som varit med barnet”, ”Fadern 
      blir lätt irriterad…” ).  
 
14. Ett antal uttalanden är felaktiga (enligt föräldrarnas uppgift och några går att objektivt  
      kontrollera, t ex viktkurva). Det är naturligtvis ett grundläggande krav på uppgifter 
      att sakfel inte skall förekomma. Förekomst av sakfel innebär alltid grund för misstanke 
      att även andra uppgifter (som inte lätt låter sig kontrolleras) kan vara felaktiga.  
 
15. Sammanhanget kring uppgifterna med organisation, rutiner och lokaler finns inte alls  
      beskrivet i sammanställningen. Det framgår föga rörande t.ex. instruktioner till  
      föräldrarna,ansvars- och arbetsfördelning mellan personal och föräldrar kring barnet m.m.     
      Sådana faktorer som miljön, rutiner, otydlighet från personal, oklar ansvarsfördelning etc.  
      påverkar en förälders beteende på avd. Här har personal ett avsevärt ansvar för  
      vad som händer när personals otydlighet är inblandad.  
 
16. Det undanhålls hur begäran från socialtjänsten såg ut och exakt vilka informationer  
      och instruktioner som personalen fått från socialtjänsten. Det framgår inte hur beslutet om  
      att producera en felmaximerande skrivelse tagits.   
 
Det har punkt för punkt framgått att sammanställningen inte på någon av de 16 här nämnda 
punkterna uppfyller grundläggande krav på uppgifter.  
 
Sammanfattande bedömning 
Det kan inte bestridas att materialet i den granskade sammanställningen ligger utanför 
saklighetens domän. De mest grundläggande krav på saklighet är som visats inte 
tillgodosedda. 
 
Sammanställningen är med sitt negativt präglade urval av material starkt tendensiös och 
förstärkt genom tendensiös införsel av personalens egna icke-relevanta, påstått negativa 
upplevelser. Den evidensfabricerande strategin är mycket tydlig.  
 
Därmed kan starka misstankar om fel riktas mot samtliga i sammanställningen införda 
uppgifter (en del uppgifter är meningslösa p.g.a vaghet). En grundläggande metodisk princip 
vid källkritik är att uppgifter/dokument som med goda skäl (eller sakliga grunder) kan 
misstänkas vara felaktiga skall förkastas. Sådana skäl/grunder har i stor mängd påvisats.  
 
Det råder inte krav på att misstänkta uppgifter skall bevisas vara felaktiga (Skälet är att många 
felaktiga uppgifter inte kan bevisas vara felaktiga, t.ex. vid ord mot ord – situationer.) 
När det föreligger ett flertal skäl (sakliga grunder) för förkastande, ett s.k. källkritiskt  
kluster, är beslutet att förkasta uppgifter mycket väl grundat. I detta fall står klart att alla 
uppgifter i den granskade sammanställningen skall källkritiskt sett förkastas, då det 
föreligger ett ovanligt omfattande källkritiskt kluster (bl.a. tydliggjort i 16 punkter) 
kring uppgifterna/dokumentet.  
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Efterskrift i yttrandet 
Någon kanske invänder att dokumentet bara var avsett som en enkel sammanställning 
som inte var tänkt att uppfylla utredningsmetodiska krav (eller något likartat argument). 
Svaret blir att detta inte på något sätt förändrar den källkritiska situationen.  
Uppgifter som producerats med låg eller obefintlig saklighet kan naturligtvis aldrig 
godtas ur källkritisk synpunkt oavsett hur det var tänkt eller vilken ambitionsnivå man valt.  
 
Tillverkar man skräpuppgifter så får man ta konsekvensen att de också blir bedömda som 
skräpuppgifter. Det går inte att med intellektuell redlighet ta sig ur den situationen och hävda 
att uppgifterna skulle ha sakligt värde.  
 
Tankefel: en summering 
I denna version 2010 söker jag liksom i övriga fallgranskningar precisera och summera de 
tankefel som kunde bedömas förekomma i personalskrivelsen. Detta innebär att en del av 
det som sagts i föregående text upprepas.  
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.  
 
- allsidighetsfel i redovisningen kring föräldrarnas beteende 
 
- argumentum ad hominem, dvs. irrelevanta personargument används 
 
- basfrekvens (vanlighet) hos ett fenomen beaktas ej  
 
- bedrägligt undanhållande av neutrala och positiva uppgifter och positiva bedömningar 
 
- bevisbördan fullgörs inte för påståenden 
 
- bottenskrapning. dvs. irrelevanta, triviala och underliga argument anförs 
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. att personalen inte är med och påverkar föräldrarnas 
beteenden är underförstått 
 
- ensidigt bekräftelsesökande inriktad på föräldrarnas uselhet 
 
- evidensfabrikation, dvs. uppgifter efterkonstrueras, omtolkas etc. 
 
- felmaximering eftersträvas kring föräldrarnas beteende 
 
- frågeställningar som logiskt styr innehållet saknas 
 
- förtalsaktiga uttalanden (bristande självinsikt) skrivs ner 
 
- generaliseringsfel rörande föräldrarna 
 
- grupptänkande av destruktiv art, som satt omdömet ur spel, kan misstänkas. 
   Uppgifter kan ha skapats i en grupprocess.  
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- hämndfel, dvs. en nära tillhands liggande hypotes är här att personal på lägre nivå  
   när de får chansen ser till att hämnas på någon på högre nivå i samhället. Det  
   går alltid att hitta ”fel” om man skärper till kraven och använder den beprövade 
   ”tycka-tro-uppleva-känna-intryck” – metodiken och låter de egna känslorna 
   av hat, avundsjuka, bitterhet etc. få utlopp. Det tycks ha varit fritt fram att hugga kniven 
   i ryggen på här de aktuella föräldrarna. Mentaliteten i skrivelsen är otäck.  
 
- hörsägen används 
 
- konformitetsmyt, dvs. all personal antas göra samma bedömningar 
 
- källkritiska misstag på så sätt att uppgifter inte kritiskt prövas innan de anförs 
 
- källredovisning saknas för uppgifterna i skrivelsen. ”Personal” är ingen godtagbar källa. 
   En personkälla har för- och efternamn och dokumentkällor kan specificeras.  
 
- negativ människosyn genomsyrar skrivelsen 
 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik (”tycka-tro-känna-uppleva”- 
metodik). Detta arbetssätt innebär att vad som helst kan hävdas om människor.  
 
- relevansfel, när icke-relevanta uppgifter anförs 
 
- resursundvikande 
 
- sakfel, dvs. uppgifter som är fel i sak, anförs 
 
- säkerställandefel, då information som inte är säkerställd genom bestyrkanden från 
uppgiftslämnare och genom systematisk replikering och genom möjlig kontroll i övrigt samt 
genom källkritisk prövning anförs 
 
- skevt urval  
 
- tidsuppgifter redovisas inte  
 
- tolkningsfel rörande vad som sagts 
 
- urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval) redovisas inte 
 
- öppen redovisning av arbetssätt underlåts 
 
Fler tankefel förekommer.  
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