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Sammanfattning.  Vid en vårdnads- och umgängesutredning råder  
konflikt mellan modern NN och utredarna. I denna situation väljer utredarna, 
enligt deras egen text, att bete sig osakligt, vettlöst utagerande och förföljande 
gentemot modern. Detta resulterar i den ur saklig och etisk synpunkt värsta 
vårdnadsutredning jag kan erinra mig. Ett av de patologiska inslagen är 
användning av en skiss över personers positioner i ett rum för att belasta 
modern. Ett avsevärt antal metod- och tankefel listas i denna version 2010.  
 
Bakgrund 
Modern NN har 000510 gett mig i uppdrag att granska utredningsmetodik och 
tillförlitlighet i angiven vårdnads- och umgängesutredning  från K kommun 000412 med 
visst tillhörande material. Syftet är inte att utreda, tolka eller ta ställning i frågorna rörande 
vårdnad och umgänge. Mitt yttrande är avsett för användning i domstol. 
 
Jag har tidigare 990109 avgivit ett sakkunnigyttrande rörande en umgängesutredning 
980112 med visst tillhörande material med samma parter. Utöver detta har jag ingen 
tidigare kännedom om eller relation till parterna eller andra i målet berörda personer, 
inräknat utredarna och den aktuella socialförvaltningen. Däremot har jag samarbetat med 
och bedrivit forskning, utvecklingsarbete, handledning och utbildning på andra 
socialförvaltningar sedan många år tillbaka.  
 
Material 
Material som ingått i denna granskning är följande (obestyrkta kopior):  
- Vårdnads- och umgängesutredning från K kommun 000412 
- K kommuns journalanteckningar i umgängesutredningsärendet 
   under perioden 970825 - 980306 
- Skrivelse från K kommun till NN 000329 
- Skrivelse från NNs ombud till K kommun 000425 
- Skrivelse från mormor 000507 ang hembesök 000320 
- Anteckningar från CC rörande umgängestillfällen 
  under perioden 990306 - 991128 
- Skrivelse rörande umgängestillfällen från JJ 000110 
- Skrivelse till familjerätten från JJ 000313 
- Skrivelse rörande möte i hemmet 000327 från JJ 000401 
- Skrivelse rörande hembesök 000327 från PP 000416 
- Skrivelse rörande hembesök, odaterat, från QQ, odaterad 
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- Skrivelse rörande möte på socialkontoret 000314 från TT, odaterad 
- Skrivelse till familjerätten från CC, odaterad 
- Skrivelse, troligen till familjerätten, från CC 000407 
- Skrivelse med bemötanden m m till vårdnads- och umgängesutredningen 
 från NN, odaterad 
- Sjuk- och närvarointyg för perioden 000323-000403 från HH 000416 
- Två läkarintyg rörande vattkoppor hos barnet under perioden 000331- 
000411 från dr X. 
- Ett antal fax från NN till fax nr 0000000 (troligen K 
kommuns socialförvaltning) med följande dateringar: 000303 (troligen feldaterat), 000322, 
000331, 000405, 000408.  
Vid granskningen antas att kopiorna är korrekta i förhållande till originalen - det saknas 
anledning misstänka något annat. I bilagematerialet till vårdnads- och 
umgängesutredningen finns en anmärkningsvärd positioneringsskiss, där det markerats 
var i ett rum (vid utredarnas hembesök) som utredarna själva, modern och barnen stod 
under några minuter. Det verkar som utredarna ansett det vara av någon betydelse att 
modern stod närmare dem än vad det egna barnet gjorde. Utredarna hade rimligen valt sina 
egna positioner.  
Granskningen fokuseras på vårdnads- och umgängesutredningen.  
 
Den sakkunniges metodik 
Den metodik jag använder utgår från vad som är internationellt vedertagna saklighetskrav 
vid granskning av text i till exempel vetenskapliga rapporter, uppsatser och artiklar. Vidare 
beaktas av mig känd eller genomförd forskning och viss egen erfarenhet från psykiatri och 
socialtjänst.  
 
Ett fundamentalt krav i Sverige utgör kravet på "saklighet och opartiskhet" inom 
offentlig förvaltning (RF 1 kap 9§). Även kraven i EU:s direktiv om personuppgifter och i 
den svenska personuppgiftslagen på att personuppgifter skall vara korrekta och inte får vara 
missvisande förtjänar att nämnas. Mycket fundamentala förfaranden för att säkerställa 
uppgifters korrekthet utgör bestyrkande (inkl komplettering) efter genomläsning samt 
replik från berörd för att kunna rätta till felaktigheter och missvisning. Det bör observeras 
att en uppgift kan vara korrekt, men ändå ge en missvisande bild, t ex. därför att vissa 
sammanhang eller andra uppgifter inte finns med. 
 
För ytterligare klargörande av saklighetskrav och källkritiska frågor i samband med 
utredande hänvisas till min lärobok i "Kritisk utredningsmetodik" (1996, 2003) och till 
andra skrifter (bl.a. Edvardsson 1998abc). En grundläggande princip vid källkritiskt arbete 
är att uppgifter skall förkastas om det kan påvisas skäl att misstänka att de är felaktiga. 
Exempel på grundläggande kritisk-vetenskapliga saklighetskrav är öppen redovisning, 
noggrannhet, relevans hos uppgifter, allsidighet, logiska krav, krav på hållbar metodik och 
krav på prövning av alternativa hypoteser/tolkningar. Framläggande av tolkningar skall ha 
föregåtts av ett tolkningsarbete, där tänkbara tolkningar listas och prövas mot befintliga 
uppgifter och annan tillförlitlig information. Objektiv registrering, dvs. ljudbands- eller 
videoinspelning får ur forskningens synvinkel anses nödvändig för att åstadkomma en 
korrekt återgivning av samtal. Experiment med nerskrivning av samtalsinnehåll ur minnet 
vid Örebro universitet under min ledning har upprepat bekräftat omfattande förekomst av 
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bortfall, fel i återgivningen och konstruerade tillägg (t ex Edvardsson & Sund, 1998). Detta 
uppkommer även vid journalskrivningsexperiment, där noteringar förts under samtalet 
(Gunnarsson & Kolterjahn, 1997).   
 
Granskningen är textbaserad och jag har inte bedrivit utredande samtal med någon av 
parterna eller med den aktuella flickan. Resultatet av granskningen redovisas i form av ett 
antal punktvisa anmärkningar analogt med vad som brukar vara fallet vid inspektioner, 
revisioner och andra kvalitetsgranskningar. Flickans namn har av sekretesskäl 
genomgående bytts ut mot ord som "flickan", då ingen förväxling kan ske. 
 
Anmärkningar 
1. Jag har granskat många vårdnads- och umgängesutredningar, varvid konflikterna ofta 
verkar vara starka. Att parterna kommer med anklagelser mot varandra är inget ovanligt i 
de utredningsmaterial jag fått granska. Dock har jag aldrig någonsin tidigare stött på att en 
familjerättsgrupp formar sin utredning som en omfattande anklagelseakt mot den ena parten 
i konflikten. Detta är naturligtvis inte godtagbart vare sig ur saklig eller etisk synvinkel. 
Svensk lag tillåter inte sådana utredningsförfaranden inom offentlig förvaltning. Även om 
som det sägs i det ovanliga förordet "ärendet tagit på krafterna", så kan det inte anses 
förenligt med en objektiv tjänstemannaroll att uppvisa sådant beteende. Upplevda 
påfrestningar får inte utageras i själva utredningsarbetet på detta sätt. Jag kan inte heller 
påminna mig ha sett andra vårdnadsutredare i svåra konflikter bete sig på detta grova sätt, 
där man till och med skriver in starkt värderande tolkningar av typen "umgängessabotage", 
"duktig på att skapa förvirring", "försvåra och förhala utredningen", "stort behov av 
kontroll" och liknande rörande enskild person i texten. Det är inom socialtjänsten  brukligt 
att ventilera svårigheter och känslor med särskilt anlitade handledare, inte i själva 
utredningarna. Inom socialpsykologin har genom Janis och andra forskare klarlagts att 
arbets- och beslutsgrupper, även mycket kompetenta sådana, kan drabbas av s k 
"grupptänkande", där bland annat den självkritiska prövningen sätts ur spel, 
verklighetsrelaterandet försvagas och paranoida vanföreställningar, t ex om fiender och hot, 
uppkommer. Det är möjligt att det här förekommit sådana fenomen i den aktuella 
organisationen. Se gärna en kort artikel av Edvardsson (1995).  
 
2. Ett omfattande fokus på den ena parten i konflikten leder till att barnet och den andra 
parten ges förhållandevis mindre utredningsenergi och utrymme.   
 
3. Utredningen ger en ensidig och repeterad bild av att alla svårigheter är moderns fel. 
Fadern uppvisar inga fel och utredarna själva gör inga fel verkar det som. 
Utredarna verkar av texten att döma hävda den gamla kända doktrinen om nollpåverkan 
från utredarnas sida. Det ter sig högst sannolikt att utredarna själva är med och bidrar till 
det ansträngda samarbetsklimatet, speciellt med tanke på den mentalitet som uppvisas och 
de utfall mot modern som görs i texten samt de kommunikationsproblem som uppvisas från 
utredningsorganisationens sida.  
 
4. Principerna i utredningsmetodiken anges inte för läsaren. Vilka är till exempel 
principerna för urval av material kring parterna och kring barnet?  
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5. Det framgår inte att parterna skulle ha getts möjlighet till replik i utredningsprocessen på 
uppgifter och tolkningar innan utredningen gått in i bedömningsfasen. Därmed förs fel i 
uppgifter och i detta fall även tolkningar in i bedömningsfasen - detta innebär både 
saklighetsproblem och etiska problem i slutprodukten. 
  
Replikering är nödvändigt för ett sakligt utredningsarbete och tillhör elementär 
kontrollaktivitet, vanligt även inom journalistiken och vedertaget i demokratiska 
församlingar. Inom vetenskaplig verksamhet är det en etablerad princip att uppgifter 
kontrolleras innan de används i bearbetning eller slutlig analys och slutsatser. Det faktum 
att modern inte getts möjlighet till replik i utredningsarbetet kan även vara ägnat att 
försämra relationen mellan utredarna och henne, dvs. hon har mötts av utredare, som hon 
kan uppleva inte beaktar vad hon har att säga. Kommunicering av utredningen efter att 
utredarna i slutresonemangen (i detta fall omfattande sådana) använt icke replikerade 
uppgifter och tolkningar löser inte detta saklighetsproblem och tillhörande 
informationsetiska problem.  
 
6. Beskrivningen av flickan på sid. 1 ter sig anmärkningsvärd. Flickans utseende beskrivs 
och värderas ("ljust hår", "söt", "ljus hy med fina drag") och det talas i vaga ordalag om att 
hon har drag av både sin pappa och mamma. Sådana subjektiva påståenden ter sig föga 
relevanta i utredningar och kan lätt misstolkas (t.ex. som att utredaren har nazistiska tankar 
eller föredrar vissa utseenden) och vad skriver utredarna när de upplever ett barn som fult 
etc.? Däremot sägs inget om flickans nätverk av vuxna och barn/kamrater. Nätverken har 
till exempel en viss betydelse om man överväger en överflyttning av vårdnaden.  
 
7. På sid. 2 finns en uppgift om att flickan har haft ett umgängestillfälle med sin pappa 
sedan december 1999 och får det förmodas fram till utredningens undertecknandedatum. 
Inget nämns om förhållandena kring detta. Om det är så som moderns ombud hävdar i 
skrivelse 000425 till K kommun (punkt C), så är en orsak att fadern erbjudits umgänge men 
inte velat ha det av olika skäl. Undanhålls sammanhanget? Uppgifter utan sammanhang kan 
bli missvisande. En utredare skall tillse att inga uppgifter blir missvisande.  
 
8. Beträffande mötena den 3 april respektive den 10 april så nämns att ingen från mammans 
sida medverkade. Däremot nämns inget om att flickan båda dessa datum var sjuk i 
vattkoppor enligt intyg och enligt vad modern per fax meddelat utredarna. Därmed 
bibringas läsaren lätt ett felaktigt intryck och tekniken torde ur vetenskaplig synpunkt få 
betraktas som förfalskning genom undanhållande. Att inte med ett ord som relevant nämna 
och beakta att modern suttit vid en närståendes sjukbädd vid ett flertal tillfällen 23/3 -3/4 
och att barnet haft vattkoppor 31/3 - 11/4 innebär undanhållande av relevant information. 
Omedelbart efter uppgifterna om hennes bristande medverkan görs sedan i understruken 
form följande kategoriska konstaterande 
"om det inte blir i enlighet med  NNs villkor medverkar hon inte". (sid. 3) 
  
Hade detta konstaterande kunnat göras om utredarna redovisat relevant information kring 
moderns bristande medverkan? Har utredarna kontrollerat om det förekommit motexempel 
i form av situationer där NN faktiskt ställt upp på andras villkor/förslag (inom detta 
område)? Om noggrann sådan kontroll inte gjorts är uttalandet enbart av det skälet inte 
sakligt grundat. Inget tyder på att sådan kontroll skett.  
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Längre ner hävdas: 
"Att en vårdnadshavare inte medverkar i en vårdnads- och umgängesutredning är mycket 
ovanligt."  
Det kan rimligen inte vara särskilt ovanligt att människor blir sjuka och att möten måste 
bokas om i samband med vårdnadsutredningar. Att berörda som i detta fall inte i 
utredningsprocessen får möjlighet till replik på uppgifter och påståenden som berör dem är 
tyvärr ett vanligt fenomen i vårdnads- och umgängesutredningar.   
 
9. Ett annat ovanligt inslag i utredningstexten är ett antal citat från tidigare domar. Dessa 
citat hänför sig till historiska situationer - sakförhållanden ändras - och det förefaller mig 
källkritiskt och principiellt tveksamt att föra in detta slag av citat utan redovisad saklig 
grund i en senare utredning. En ny domstolsprövning bör göras utifrån ett sakligt 
utredningsunderlag och inte utifrån tidigare bedömningar i domstolar. Det kan för övrigt 
anmärkas att det enbart är ett negativt urval av citat från tidigare domar som görs kring 
modern i utredningstexten, något positivt tas inte upp. Det kan förefalla som om tekniken 
används för att stärka utredarnas argumentation, som om de i utredningen framtagna 
uppgifterna bedömts inte räcka till? 
 
10. På sid. 5 anges att utredarna inte har gått med på att NN spelar in möten på bandspelare. 
Detta är juridiskt felaktigt handlat. Det är tillåtet att spela in samtal i vilket man själv deltar 
i syfte att säkerställa vad som sägs. Detta kan inte utredarna hindra och de har själva samma 
rätt. Det finns här anledning fundera över om det är utredarna själva som har "stort behov 
av kontroll" eller om det är NN, vilket utredarna påstår? En intressant fråga är varför 
utredningsprocessen inte tål denna granskning? Inspelning skall en svensk socialtjänsteman 
utan vidare kunna tåla. Om man inte tål inspelning utgör det ett tecken på att något som inte 
tål dagens ljus försiggår.  
 
11. På sid. 5 anges att utredarna valt att inte samtala med de kontaktpersoner som 
medverkat vid umgängestillfällena under 1999 på grund av att de varit släkt och vänner till 
parterna. Detta är knappast en särskilt hållbar grund. Det är mycket vanligt i 
utredningssammanhang att jäviga personer används som informanter, när de kan ha eller 
har viktig information, t. ex. i brottmål och i sociala mål. Härvid måste givetvis relationer 
öppet redovisas och hänsyn tas till personers relationer vid värderingen av uppgifter samt 
viktiga informationer om möjligt prövas mot andra mer objektiva uppgifter. Vidare skall 
berörd person ges möjlighet till replik.  
I detta fall borde till exempel fadern i själva utredningsprocessen ges möjlighet till replik på 
uppgifter från kontaktpersoner.  
 
12. På sid. 6 anges provsvar angående cannabis utan att det klart anges 
vilken person som avses. Detta skall inte behöva utläsas på andra ställen i utredningen. Det 
kan även anmärkas att det förekommer fler preparat än cannabis bland narkotikaanvändare.  
 
13. På sid. 6-8 avhandlas möten med flickan den 27 mars. Att planera att utsätta flickan för 
två hembesök (hos respektive förälder) under en och samma dag framstår som okänsligt 
och olämpligt ur barnpsykologisk synpunkt och kan utredningsmetodiskt tänkas leda till 
snedeffekter, t.ex. uttröttning eller andra överföringseffekter mellan besöken. Det ter sig 
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inte rimligt i sak att anföra flickans uteblivande från det andra hembesöket samma dag som 
ett argument mot modern. Liknande okänslig inställning har socialinspektör SI uppvisat när 
han begärt att modern i april skulle infinna sig med flickan trots att flickan var sjuk i 
vattkoppor (moderns fax 000408 och ombudets skrivelse 000425).  
 
14.  Syftet med hembesöket framgår inte klart och det är svårt att förstå relevansen av den 
impressionistiska metodiken och inte minst relevansen av den vaga bilaga 3, där utredarnas, 
moderns och barnens positioner i ett rum angivits i en skiss. Modern befann sig under 
de aktuella minuterna närmare utredarna än vad barnet gjorde – ett fenomen som torde 
inträffa frekvent vid hembesök. Utredarna bör ha valt sina egna positioner. Jag har varken 
förr eller senare sett ett sådant märkligt material i en vårdnadsutredning.  
 
Exakta tidsangivelser (och mått i övrigt) för de rumsliga positionernas intagande saknas 
(exakt start- och sluttidpunkt, åtminstone på minuten). Dessutom utesluter inte de angivna 
fysiska positionerna ett givande innehåll i det sociala samspelet. Om utredarna ogillade 
positionerna varför gick de inte in aktivt och förändrade dem? Det verkar vara barnen som 
har valt rummet? Vad säger det om modern? Dessutom saknas skisser över andra positioner 
som intagits på andra platser inne eller ute, varför saknas dessa om nu detta kan anses 
relevant?  Utredarna har förföljande valt ut ett kort tidsavsnitt som de tycker kan anföras 
mot modern.  
 
Att skapa sig en uppfattning om barnet och studera samspel är relevant, men knappast en 
mängd av uppgifter som här relateras. Vid hembesök bör även en allsidig, systematisk och 
tydlig bild kunna skapas i utredningen kring barnets fysiska (inre och yttre) och sociala 
miljö hemma. Sådant som boendemiljö, rutiner, vanor, intressen, resurser, vuxennätverk, 
kamratnätverk, skolväg, lekmiljöer etc bör kunna klarläggas på ett mer klart sätt än här 
sker. Det går att komma åt mycket information även om modern en stund skulle råka 
befinna sig på i utredarnas tycke fel plats i ett rum. Att komma två stycken utredare torde 
även öka problemet med observatörseffekt. Utredarna vidgår inte att de själva kan vara 
påverkande faktorer i det som sker.  
 
Det verkar för övrigt finnas en motsägelse i framställningen. Utredarna säger sig vilja 
studera samspel mellan mor och dotter och verkar samtidigt ogilla att modern befinner sig i 
närheten av dottern eller ser efter vad som händer. Om modern inte intresserat sig för 
dottern när utredarna var där kunde hon i stället (vilket hänt en del andra föräldrar) ha 
anklagats för ointresse och för att förhindra observation av samspel mellan henne och 
dottern. Vad en förälder än gör så är det möjligt att tolka det negativt och som ett tecken på 
snart sagt vad som helst.  Och hur skall en förälder känna till de egna tolkningsprinciper 
som en utredare bestämt sig för?  
 
Det finns olika versioner om vad som hände vid hembesöket. Utredarna har inte redovisat 
hur de säkerställt sin beskrivning. Modern anser t ex. i sin kommentar att utredarna 
förväxlat hennes dotter med den andra flickan på platsen när de beskriver hur dottern skulle 
ha åkt rutschkana. Modern har inte getts tillfälle till replik i utredningsprocessen, dvs. före 
materialet från hembesöket använts i bedömningarna.  
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15. På sid. 8 upprepas, och även nu med fet stil, att modern inte medverkat vid möten den 
27 respektive 30 mars. Därefter förs tolkningen att modern inte vill medverka fram som ett 
faktum. Dessutom är det svårt att förstå formuleringen "Vi insåg att det var omöjligt att 
försöka fler gånger...". Varför skulle det vara omöjligt att försöka fler gånger - det måste 
vara fullt möjligt för utredare att försöka? Denna formulering och annan uttryckt ovilja kan 
även (men behöver inte) i den föreliggande helheten tolkas som att utredarna inte vill 
medverka till möten, då deras fetstils-"bevisning" mot modern därigenom skulle kunna 
förstöras! 
 
16. På sid. 8 redovisas referenssamtal med förskolläraren utan att datum och plats (eller är 
det per telefon?) anges. Dessutom är det knappast godtagbart med enbart uppläsning vid 
bestyrkande. En referent bör i lugn och ro få läsa igenom sina uppgifter och eventuellt 
ändra, stryka och tillägga. Ett grundläggande skäl till att uppläsning är en alltför svag metod 
är människans begränsade kapacitet för uppmärksamhet och begränsade arbetsminne. Det 
är t ex svårt att lyssna på vad som läses upp och kritiskt granska det föregående och 
helheten samtidigt. Denna kommentar gäller för övrigt även parternas uppgifter på 
sid. 9-11.  
 
17. På sid. 15 finns ett avsnitt om riskanalys. Där hävdas att det finns inget i utredningen 
som tyder på att fadern tagit sådan skada av sitt narkotikaanvändande att detta skulle 
påverka hans möjligheter att ha umgänge och vårdnad om dottern. Vidare bedöms att det 
inte finns någon risk för flickan att träffa sin pappa. Såvitt jag kan se har frågan inte utretts 
utöver de åberopade cannabisproverna och faderns egna uppgifter.  
Utredarna torde inte heller ha erforderlig klinisk kompetens för att själva kunna göra dessa 
bedömningar. Kompetensöverskridande föreligger och utredare är skyldiga att upplysa om 
kompetensförhållanden. Utredare får inte i en utredning förtiga att utredaren saknar den 
erforderliga kompetensen för en bedömning. Jag skulle inte heller kunna anses ha 
erforderlig kompetens för den här av utredarna gjorda bedömningen. Det krävs ett mycket 
mer ingående kunnande och erfarenhet kring drogeffekter.  
 
Det förekommer i dokumenten omständigheter som inte verkar ägnas uppmärksamhet av 
utredarna, men som borde föranleda en noggrannare utredning för att säkerställa situationen 
för barnets skull, och om inte annat för att dämpa moderns oro i frågan - detta synes vara 
moderns centrala fråga. Detta borde även kunna ligga i faderns intresse.  
 
(a) det förekommer på flera ställen i handlingarna uppgifter från fadern själv rörande 
narkotikaanvändning. Dessa uppgifter motsäger varandra delvis. Allmänt sett förekommer 
ofta bagatellisering hos dem som använt narkotiska preparat. Dock kan inte uteslutas att 
dessa motsägelser uppkommit i samband med dokumentationen t ex genom bortfall och 
minnesfel. Bestyrkanden saknas även från fadern.  
  
Exempel: Journalblad 971014: "I 20-årsåldern prövade fadern ibland amfetamin och även 
hasch....Mellan 20 och 30-års ålder rökte fadern emellanåt s k joints (hasch). Sedan snart 
ett år har fadern gjort valet att sluta helt med droger..." Enligt egen uppgift skulle fadern 
här vad jag förstår ha använt droger upp till mer än 34 års ålder.  
På ett annat ställe i journalbladet (971113) står: "I 20-årsåldern använde fadern amfetamin 
emellanåt. En gång till i livet har det hänt och det var på bästa vänners bröllop...". Här 
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finns inga uppgifter om andra droger än amfetamin. Hur länge "20-årsåldern" skall ha varat 
är oklart.  
Enligt en uppgift från mormor i journalblad 980108 så skall fadern i förtroende ha berättat 
för henne "om sin egen uppväxt och hur han började pröva hasch som 14-åring".  
 
(b) det förefaller mig vara en relativt lång period som fadern vad kan förstås av och till 
använt narkotika, storleksordningen 15 eller möjligen 20 år,om man utgår från de befintliga 
uppgifterna. I vad mån alkohol funnits eller finns med i bilden är inte alls klargjort. Vad jag 
uppfattat har dock ingen påstått det.  
 
(c) det har förekommit anmärkningsvärda uttalanden från fadern, vilket även fadern 
medgivit. Det är inte självklart hur dessa skall tolkas.  
 
(d) att döma av de skriftliga redovisningarna från kontaktpersonerna JJ och CC (utredarna 
har inte velat inhämta information från dessa) har det förekommit en avsevärd irritabilitet 
från fadern i samband med umgängestillfällen och med bråk inför barnet. Huruvida detta, 
om det är korrekt, sammanhänger med ett allmänt personlighetsdrag, med tidigare eller 
aktuell droganvändning eller med just den aktuella vårdnads- och umgängeskonflikten eller 
något annat såsom faktorer i situationen, t ex kontaktpersonernas association med modern, 
själva övervakningen etc, låter sig inte avgöras på grundval av dessa iakttagelser. Det finns 
inte heller någon replik från fadern på dessa uppgifter.  
 
18.  På sid. 15-16 går utredarna även in på "hypoteser" om varför utredarna inte får träffa 
flickan själv eller med sin pappa. Detta anses tydligen som ett utgångsfaktum, vilket inte är 
odisputabelt. Det kan noteras att ingen av hypoteserna pekar på att utredarna själva skulle 
kunna ha bidragit eller på att modern skulle kunna ha en äkta oro eller anse sig ha goda 
grunder i sak. Själva innehållet och urvalet av spekulationer säger något om utredarnas 
negativa mentalitet gentemot modern, men knappast något om modern. Frågan är väl hur 
alla dessa anklagande "kan" och "kanske"-påståenden (utredarna vet inte hur hypoteser 
skall formuleras) bidrar till att skapa ett sakligt underlag för beslut? De borde liksom det 
spekulativa avsnittet "Sidospår" på sidan 16 utgå.  
 
19. På sid 16 hävdas att "Vi bedömer fadern som en helt adekvat förälder".  
Det finns enligt min mening ett logiskt problem med detta påstående i den språkliga form 
det har. Av utredningen att döma har inte fadern något annat barn, som han haft boende hos 
sig, och har ännu inte haft den här aktuella dottern boende hos sig. Att klara av umgänge 
och att klara av den ständiga vårdnaden om ett barn är två kravnivåer med stort avstånd 
emellan. Det är möjligt att han framledes kan bli en "helt adekvat förälder", men att hävda 
att han är det 000412 ter sig förhastat och ännu inte väl sakligt grundat. Prognoser är mer 
osäkra än bedömningar om vad som gäller nu. Påståendet borde åtminstone uttryckts som 
en prognos. Även prognoser skall vara sakligt grundade. Frågan är vilka sakliga grunder 
utredarna har? 
 
20. Utredarna diskuterar överflyttning av vårdnaden till fadern. Det kan förtjäna att påpekas 
att det inte nödvändigtvis är så att barnet vill bo hos fadern även om barnet vill träffa 
honom. Utredarperspektiv och barnperspektiv behöver inte sammanfalla. I samband med 
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umgängestillfällen har det enligt kontaktpersoner förekommit att barnet inte velat följa med 
fadern.  
 
21. På sid 17-18 i avsnittet "Sammanfattning" ägnar sig utredarna mycket åt 
psykologiserande tolkningar av ganska kränkande slag rörande modern (inte fadern). Till 
exempel anklagas NN för att ha "stort behov av kontroll" och som ett godtyckligt belägg 
anförs just att hon önskat spela in möten på bandspelare, vilket hon har laglig rätt till. 
Vidare anklagas hon bland annat för att ha uppfattningen att det skall vara "nollumgänge", 
trots att hon inte uttalat något sådant. Med fet stil anklagas NN dessutom för att "ha 
intresse av att målet förskjuts och förhalas".  
 
Jag har aldrig tidigare läst en vårdnadsutredning som spårat ur från det grundlagsstadgade 
kravet på saklighet och opartiskhet så mycket och in i så omfattande osakligt förföljande 
skriverier som denna. Att iaktta och beskriva beteende kan vara svårt nog. Samma beteende 
kan oftast tolkas på ett flertal sätt vad gäller de bakomliggande faktorerna. Skall man 
komma fram till en rimligt säkerställd tolkning krävs ett sakligt tolkningsarbete. Ofta kan 
en rimligt säker tolkning inte göras. Tolkandet i denna utredning utmärks av godtycke och 
subjektivitet utan övervägande av alternativ. Dessutom behövs inte alla dessa tolkningar i 
en vårdnadsutredning. De verkar ingå som osaklig förstärkning i en argumentation mot 
modern. Utredningsmetodiken verkar här utmärkas av en vanföreställning att det går att 
genom detta lösliga tyckande tolka sig fram till vad som rör sig i  en människas psyke. 
Utredare har lika lite som andra något öppet kikhål in i en människas psyke... 
 
22. Resursanalyser saknas för parterna och för barnet, även om det förekommer enstaka 
uppgifter som kan betecknas som resurser.  
 
23. Det framgår av handlingarna att fadern i sin rörelse tar emot personer för rehabilitering 
från missbruk. Journalblad 971014: "Fadern samarbetar med sociala och andra 
myndigheter som stöder dessa personer i rehabiliteringen". Om det funnits eller finns 
sådana kontakter mellan K kommuns socialförvaltning och fadern bör det tydligt framgå av 
utredningen, då det kan innebära ett objektivitetsproblem. Om sådana kontakter inte funnits 
kan det även vara lämpligt att klargöra detta.  
 
24. En fyra sidor lång skrivelse från moderns ombud 000425 med frågor angående 
vårdnads- och umgängesutredningen 000412 och ställd till K kommun, soc insp SI, 
Familjerättsgruppen, har inte ännu besvarats enligt vad parten uppger. Om man har lagt 
fram detta slag av utredning bör man som offentlig organisation även skyndsamt besvara 
frågor från en inbegripen part rörande utredningen. Agerandet tyder på allvarliga 
kommunikations-, attityd- och samarbetsproblem hos organisationen och torde inte vara 
förenligt med förvaltningslagens anda.  
 
Sammanfattande bedömning rörande utredningsmetodiken 
Utredningsmetodiken är som påvisats långtifrån sakligt godtagbar standard.Till de mer 
grundläggande felen hör att utredningen konstruerats som ett omfattande 
anklagelsedokument mot modern och med förföljande metodik (ang förföljande strategier 
se Edvardsson, 1998d), t ex undanhållanden av information och ett ovanligt mått av 
negativa tolkningar utan att sakligt tolkningsarbete företagits. Just kombinationen av 
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undanhållande och evidensfabrikation utgör ett återkommande fenomen i förföljande 
utredningar. Att parterna inte fått replik på påståenden och tolkningar i själva 
utredningsprocessen utgör ett grundläggande utredningsmetodiskt fel som förs vidare in i 
de slutliga tolkningarna och bedömningarna. Denna vårdnads- och umgängesutredning är 
den utredningsmetodiskt sämsta jag någonsin granskat.och källkritiskt sett skall givetvis 
utredningen förkastas.  
 
Utredare inom socialtjänsten bör kunna hantera en upplevt svår situation med en förälder på 
ett avsevärt mer sakligt sätt och bör inte uppvisa det slag av samarbetsproblem som 
dokumenteras i handlingarna. En offentlig organisation  har att arbeta under lagens 
saklighetskrav oavsett hur besvärliga de människor organisationen har att göra med 
upplevs. Utredande får inte urarta till skriftliga eller muntliga trakasserier mot människor. 
Till det mest beklagliga i sammanhanget hör att utredande av detta förföljande slag kan 
försämra det psykologiska klimatet kring barnet. Det är uppenbart att det krävs effektiva 
åtgärder inom denna organisation.    
 
Tankefel: en summering 
Utredningen innehåller ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 
2004; Reisberg, 2007) eller antydningar till eller misstankar om sådana. 
Bakom metodfel finns ofta tankefel. De tankefel som summariskt listas nedan 
kan överlappa eller ibland avse samma fenomen.  
 
- alternativa hypoteser ignoreras 
 
- anklagelsefel, dvs. utredningen utformas som en anklagelseakt 
 
- barnets uppfattningar ignoreras/barnperspektivfel  
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs på grundval av icke rimligt säkerställt 
   och icke fullständigt material. 
 
- cirkulär ”logik” övergripande på så sätt att utredarna söker bekräfta och 
återvända till sin utgångspunkt med hjälp av diverse tankefel/kognitiva 
oegentligheter 
 
- ”den onda modern” framstår som en underliggande tes, möjligen av  
projektiv karaktär utifrån utredarnas egen uppvisade aggressivitet 
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredarna uppvisar ingen medvetenhet om 
sin egen  påverkan 
 
- evidensfabrikation, dvs. skräpuppgifter konstrueras för att belasta modern 
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- förbiseenden av relevanta inverkande faktorer och av utredares egna 
valmöjligheter när en skiss över personers positioner i ett rum anförs 
som belastning av modern 
 
- förtigande av kompetensbrist (kan leda till att en beslutsfattare beaktar 
eventuellt felaktig uppgift från icke kompetent person)  
 
- godtyckligt tolkande 
 
- grupptänkande på så sätt att osaklighet uppkommer eller förstärks 
 
- ”hur du än gör, så gör du fel” - principen 
 
 - imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. alternativa orsaker, 
tolkningar etc. övervägs inte. 
 
- juridiskt tankefel beträffande klientens rätt att spela in samtal i vilket 
klienten själv deltar  - den form av säkerställandefel vad gäller klientens 
möjligheter att säkerställa vad som sagts 
 
- kikhålsfelet, dvs. att tro sig veta hur någon tänker eller känner utan att ha 
frågat 
 
- kommunikations- och samarbetstänkandet hos utredarna uppvisar brister 
 
- kompetensöverskridande 
 
- källkritiskt misstag, dvs. uppgifter används utan att kritiskt prövas. 
 
- källredovisningsförsummelse, dvs. källor anges ej och kontroll kan ej ske 
mot källor. 
 
- motsägelser mellan uppgifter hanteras inte 
 
- nätverk ignoreras 
 
- omöjlighetstänkande, dvs. hävda att något som är möjligt skulle vara 
omöjligt 
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- partiskhet, dvs. ena parten gynnas eller missgynnas i arbetssätt. 
 
- personförväxling vad gäller lekande barn (kommenterat barn var inte 
moderns)  
 
- projektivt fel, när utredare hävdar att klienten  har ”stort behov av kontroll” 
och utredningstexten uppvisar utredarnas egna stora behov av kontroll, t.ex. 
att inte tillåta laglig inspelning av samtal, att vilja ha kontroll över rumsliga  
positioner, tider för möten m.m.  
 
 - relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter förs in i utredningen. 
 
- resursundvikande, dvs. inga resursinventeringar/resursanalyser görs 
 
- riskbedömning utan utredning, dvs. intuitivt eller tunt underlag 
 
- skevt urval (tendensiös utredning) 
 
- skevt valda historiska citat 
 
- spekulativa påståenden kring person förekommer 
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter säkerställs  inte på  rimligt sätt genom  
bestyrkanden från uppgiftslämnare, genom systematisk replikering från 
berörda familjemedlemmar, genom möjliga kontroller i övrigt och genom 
källkritik i övrigt. 
 
 - tolkningsfel, dvs. godtyckligt tolkande utan sakligt tolkningsarbete, där 
tänkbara tolkningar listas upp och jämförs med befintliga, rimligt säkerställda 
uppgifter och elimineringsarbete rörande listade tolkningar utförs.  
 
- undanhållande av relevant information 
 
- undanhållande av sammanhang kring enskild uppgift 
 
- underlåtenhet att svara på ett juridiskt ombuds skrivelse (ett 
kommunikations- och samarbetsfel) 
 



 13

 - urvalsfel, dvs. principer för urval (inval respektive bortval) av informationer 
redovisas inte och kan vara ogenomtänkta eller medvetet skeva i syfte att 
manipulera utredningens resultat och övertalningskraft. 
 
- utagerande från utredarna i handlande och i utredningstext -  detta är osakligt 
 
- utredarpatologi på så sätt att utredarna tillåter sig att angripa och trakassera 
modern och ignorerar saklighetskrav och en anständig etisk hållning, dvs. 
materialet antyder bristande metakognitiv aktivitet (bristande självinsikt och 
bristande självreflektion) hos utredarna 
 
- utseende på barn kommenteras – relevansfel och etiskt fel 
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter uttalas – dessa är meningslösa då det inte 
framgår vad de betyder.  
 
Fler tankefel kan förstås förekomma.  
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