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Sammanfattning. En grovt partisk barnavårdsutredning med  associerad vårdplan och intyg från 
en skolpsykolog granskas. Utredningen gäller en 15-årig pojke som efter moderns död bor hos 
sin styvfar och som inte vill bo hos sin biologiska far  (tillika vårdnadshavare och förmyndare).  
Omfattande osaklighet, förtal  och förfalskningar med udd mot den vårdnadshavande biologiska 
pappan kan konstateras från såväl socialtjänst som intygsskrivande psykolog. I rådande konflikt 
mellan styvfadern och den biologiska fadern går socialtjänst och psykolog okritiskt in på 
styvfaderns sida. En fyrtiotal tankefel summeras avslutningsvis. Avidentifierad version av 
psykologintyget bifogas här för att tydliggöra utredarpatologin.   
 
Bakgrund 
Anders Karlsson (fader) har 2008-09-19 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund 
göra en granskning av en barnavårdsutredning 2008-02-17 gällande hans son Rickard Karlsson, 
15 år. Granskningen skall innefatta även bilagd vårdplan 2008-02-17 och bifogat psykologintyg 
2008-06-03. 
 
Granskningen är avsedd för användning i domstol eller i annat sammanhang enligt 
uppdragsgivarens bestämmande.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer. Inte 
heller är jag släkt med någon berörd.  
 
Min granskning innebär inte att jag utreder eller tar ställning i sakfrågor, t.ex. gällande placering 
och boende eller vad som faktiskt hänt, för den unge Rickard Karlsson. Jag utreder 
utredningsmetodiken så långt den framgår av det skriftliga materialet i en s.k. metautredning 
(utredning om en utredning). Det kan även finnas fenomen i utredningsmetodiken som inte syns i 
materialet och det är i regel inte heller möjligt för mig att avgöra om påståenden i textmaterialet 
är korrekta eller felaktiga. Men det går att se om de är sakligt godtagbart underbyggda. 
Bevisbördan ligger självfallet på utredarna och granskningen kommer att vara strikt källkritisk. 
Alla påståenden där det finns grund/er/ för misstanke att påståendet är felaktigt eller där 
erforderlig underbyggnad inte redovisats skall enligt grundprincipen vid källkritiskt arbete 
avvisas. Det ligger således ingen bevisbörda på den kritiske granskaren kring den granskade 
utredningens påståenden mer än att påvisa grunder för misstankar om fel (se t.ex. Edvardsson, 
2003). En grundläggande utgångspunkt för mig som granskare är Regeringsformen 1 kap 9§ om 
att ”iaktta saklighet och opartiskhet” inom offentlig förvaltning. Kommunens befattningshavare 
har att anpassa sig till detta krav i vårt demokratiska rättssamhälle.  
 
Granskningen har skett genom noggrann läsning av texten i utredningen och inga muntliga 
kontakter har förekommit med någon, inte ens med uppdragsgivaren (enbart skriftlig kontakt).  
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De iakttagelser och reflektioner som jag gjort vid läsningen sammanfattas i en punktlista med 
preciserade anmärkningar för varje dokument. Dessa punkter kan jämföras med de hårda, 
ovedersägliga textdata som finns i utredningen. Utredningsmaterial som inges till domstol skall 
självfallet hålla en mycket hög saklig nivå både vad gäller logisk struktur och mer specifika 
påståenden. Exempelvis duger det inte med t.ex. frånvaro av underlag för hävdade påståenden, 
skeva urval av uppgifter eller med vagt prat, fabulerande och tyckande som inget tillför i sak.  
 
 
Material 
Jag har haft tillgång till barnavårdsutredning 2008-02-17 med vårdplan samt intyg från 
skolpsykolog 2008-06-03. Dessa tre dokument skall enligt uppdraget granskas. Vidare har jag 
erhållit Rickard Karlssons terminsbetyg vt 08, ett läkarintyg gällande Rickard Karlsson från 
husläkaren DD, upprättat 2008-08-12. Även har jag erhållit ”anmälan” 2008-04-28 från 
familjehemssekreterare FF, Socialstad kommun, till överförmyndarnämnden, förmyndarens 
(faderns) svar på denna 2008-05-18 och svar från överförmyndarkontoret 2008-05-20 att 
kontoret infordrat yttrande från förmyndaren (fadern).  
Det har även tillställts mig en lång (1 sida) journalanteckning daterad 2006-02-24 från Socialstad 
kommuns socialtjänst ur Rickard Karlssons journal. I denna journalanteckning, som återger 
innehåll i ett telefonsamtal från styvfadern till handläggaren, förekommer en mängd uttalanden 
om Rickard Karlssons far.  
 
Det bör sägas att jag inte innehar några andra senare myndighetsdokument därutöver och därmed 
inte har någon beskrivning av vad som senare möjligtvis kan ha skett i fallet i 
utredningsmetodiskt avseende. Uppgifterna i barnavårdsutredningen är när detta skrivs redan 
drygt 7 månader gamla eller mer.  
 
 
I. Anmärkningar: Barnavårdsutredning 2008-02-17 
Barnavårdsutredningen är behäftad med ett stort antal felaktiga tillvägagångssätt. 
 
1. Logisk styrning 
Ingen specificerat kunskapsbehov och logiskt styrande frågeställning/ar/ för utredningen anges. 
Vilka frågeställningar är utredningen tänkt att besvara? En sådan situation kan leda till att 
relevant information inte inhämtas och till att icke-relevant information tillförs en utredning. 
Resultatet blir i många fall ett logiskt förvirrat klippkollage av uppgifter som felaktigt betecknas 
som ”utredning”.  
 
2. Problemlösning 
Det är inte givet att det behövs en utredning eller i vart fall inte av någon större omfattning 
för att lösa situationen med att Rickard inte vill bo hos sin pappa (= vårdnadshavare).  
Exempelvis skulle diskussioner kunna leda till att Rickard omvärderar situationen. En nära 
tillhands liggande misstanke, av sammanhangen att döma, är att Rickards styvpappa kan på 
något sätt motverka att Rickard närmar sig sin egen far. Dennes agerande borde 
utredningsmässigt granskas närmare, inte minst eventuella ekonomiska motiv till att ha Rickard 
kvarboende och hur omsorgen faktiskt sköts.  
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3. Sammanfattning i utredningen 
Sammanfattningen (sid. 1-2) innehåller ett antal kritiska påståenden om Anders Karlssons 
påstådda agerande. Det är svårt att se att dessa generaliserande och vaga uttalanden skulle ha 
något stöd i vad som senare anförs i utredningens text och utan att Anders Karlsson fått yttra sig 
om dessa påståenden i utredningsprocessen måste de anses tillkomna på icke sakligt sätt 
(uppgifterna i utredningens text är inte rimligt säkerställda genom bestyrkanden från 
uppgiftslämnare, genom systematisk replikering från berörda och möjliga kontroller och 
källkritik i övrigt). Det bör väl för övrigt kunna anses vara ett naturligt ansvarstagande att fadern 
söker få till stånd att sonen bor hos honom som är vårdnadshavare. Det skulle närmast te sig 
underligt om Anders Karlsson inte skulle verka i den riktningen.  
 
Socialtjänstens utgångspunkt verkar vara att sonen skall fortsätta bo hos styvfadern, något som 
ter sig mer diskutabelt och inte är underbyggt med någon analys av den situation som råder hos 
styvfadern. Ett dokument där socialtjänsten undviker att utreda kring det tilltänkta 
familjehemmet/styvfadern och ägnar sig åt att ta fram uttalanden om fel och brister hos den 
unges far kan inte rimligen betecknas som någon utredning i saklig mening utan förtjänar 
närmast beteckningar som manipulation eller förfalskning.  
 
I övrigt kan anmärkas att diverse motsättningar och skillnader i uppfattningar etc. torde vara 
mycket vanligt i familjer med tonåringar (s.k. basfrekvenser i relevant population) utan att detta 
föranleder vare sig anmälningar, utredningar eller förslag om LVU-baserade placeringar.  
Det finns här anledning ifrågasätta socialtjänstens inställning att den unge skulle behöva en  
placering i annat hem än sin egen far och vårdnadshavare. Den psykologiska låsningen är det 
socialtjänstens uppgift att arbeta med. I vårt samhälle är det normalt sett så att barn bor hos sina 
egna föräldrar även när de tycker illa om dem, vilket är ett val ett barn gör även om det kan ha 
svårt att hantera valmöjligheterna. Det är ju här inte så att fadern tar avstånd från sin son utan 
gärna vill ha denne boende hos sig. I detta fall saknas för övrigt en psykosocial belastnings-
/riskbild kring fadern (inget missbruk, ingen kriminalitet, ingen psykiatrisk historia, ingen 
fattigdom etc., tvärtom välbeställd och skötsam far), vilket är något som många barn i vårt land 
tvingas stå ut med utan att få en familjehemsplacering.  
 
4. Förslag till beslut 
 I ”Förslag till beslut” (sid. 2) föreslås LVU-placering, men det är svårt att begripa vad som 
skulle utgöra de sakliga grunderna. Ett antal svepande påståenden och fabuleringar om Anders 
Karlsson utgör ingen sakligt godtagbar grund. Argument för omhändertagande skall förstås 
innehålla substans i sak och inte innebära enbart språkliga uppvisningar (retorik). Särskilt med 
tanke på att ingen utredning av det tilltänkta LVU-hemmet redovisats finns anledning påpeka att 
det kan finnas risk (kanske större) för att den unges hälsa och utveckling och relation till fadern 
skadas i detta hem och även genom att socialtjänsten inte vill arbeta för ett närmande mellan far 
och son. Att påstå att det finns risk i ett hem och sedan föreslå ett annat utan att ens försöka 
utreda detta närmare ter sig inte som en sakligt godtagbar logik.  
 
5. Urvalsprinciper 
Inget sägs om urvalsprinciperna (principer för inval och bortval) för uppgifter i utredningens 
text. Det är möjligt att genom urvalet av uppgifter manipulera en utredning, t.ex. är maximering 
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(inkl. fabrikation) av negativa uppgifter om en person och minimering/undanhållande av positiva 
en ofta använd teknik för skevt urval inom socialtjänstens utredningar. En utredning som denna, 
där urvalsprinciperna inte är öppet och tydligt redovisade och där urvalen av uppgifter är 
uppenbart skeva skall självfallet förkastas ur källkritisk synpunkt.  
 
6. Gamla uppgifter 
Under rubriken ”Tidigare kännedom” på sid. 3-4 refereras uppgifter från tidigare 
utredningsmaterial. Det framgår av dateringarna att dessa referat gäller uppgifter som  
är fyra år gamla (eller nästan fyra år gamla). I materialet förekommer påståenden som  
inte längre behöver ha någon giltighet. Hur människor tänker, känner och beter sig kan  
ändras flera gånger om på fyra år.  
 
7. BBIC-rubriker 
Med början på sid. 4 blir det av använda rubriker och senare även av BBIC (Barns behov i 
centrum)-beteckningen på vårdplanen tydligt att utredningen inspireras av det av socialstyrelsen 
påbjudna BBIC-konceptet (se socialstyrelsens webbplats). Vad jag upprepat kunnat se är att 
utredningar som utgår från BBIC-mallarna saknar för det enskilda fallet angivna kunskapsbehov 
och saknar logiskt styrande frågeställningar och därför ibland får mindre relevant innehåll och 
inte sällan med tendenser till överutredande (onödiga uppgifter) 
samt missar relevant information, ibland utreds fel saker. Mycket allvarligt är att BBIC inte 
uppmärksammar behovet av rimligt säkerställande av informationen (genom bestyrkande av 
uppgiftslämnare, systematisk replikering från berörda, kontroller i övrigt och källkritisk prövning 
därutöver). Detta betyder att inom BBIC-utredandet tillämpas ”skräp in – skräp ut”- – principen 
för utredningsarbete (många andra slags utredningar inom socialtjänsten gör det också). I en 
större granskning och jämförelse av äldre barnavårdsutredningar och BBIC-utredningar inom 
samma region (Hedlund & Lovén, 2008) framgick att inga förbättringar i saklighet skett efter 
införande av BBIC-konceptet. Samma bedömning gör jag själv på grundval av ett tiotal av mig 
granskade BBIC-utredningar från olika håll i riket. Snarare än förbättring föreligger en viss risk 
för att mer irrelevant material tillförs och att det fylls på 
sakligt ohållbart material under rubrikerna i mallen. Källkritiskt hämningslöst pratande 
förekommer i BBIC-utredningarna. Se även Edvardssons (2003, sid. 204-207) tidigare kritik av 
BBIC-konceptet.  Granskning har gett vid handen att vetenskaplig underbyggnad saknas, trots att 
påståenden om sådan framförs. Acceptans saknas i relevanta delar av forskarsamhället.  
  
8. Bestyrkande från uppgiftslämnare 
I avsnittet om ”Utredningens genomförande” (sid. 3) sägs inget om att uppgiftslämnare  
(inkl. far och son och referenspersoner) skulle ha fått bestyrka de uppgifter som tillförts 
utredningen under arbetets gång, dvs. FÖRE analys och sammanfattande bedömningar görs. Den 
genomförda kommuniceringen av hela utredningen efter att uppgifter inskrivits och använts löser 
inte detta problem med korrekt underlag för analys och bedömningar som görs förhastat före 
kommuniceringen. I regel justeras analysen inte oavsett hur mycket invändningar en förälder kan 
ha mot utredningen. Ett mycket frekvent klagomål från klienthåll är att utredningar innehåller 
avsevärda mängder fel och att felen ofta inte rättas till.  
 
Det framgår inte att uppgifterna under rubrikerna i BBIC-mallen skulle vara bestyrkta av 
respektive uppgiftslämnare under utredningsprocessen och så som de återges under rubrikerna i 
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mallen. De är därmed inte att anse som rimligt säkerställda och skall inte användas som underlag 
för analys och bedömningar. Av uppgiftslämnare obestyrkta (inkl. korrigerade, förtydligade, 
kompletterade etc.) uppgifter skall inte införas och spridas i en utredningstext.  
Om bestyrkanden skett, så skall det framgå av utredningens text hur och när det skett 
(tydlighetskrav).  
 
9. Systematisk replikering från uppgiftslämnare 
I avsnittet om ”Utredningens genomförande” (sid. 3) sägs inget om att de personer som berörs 
av uttalanden (i synnerhet fadern och sonen, men även styvpappan) skulle ha givits möjlighet till 
systematisk replikering (dvs. möjlighet att replikera på alla uttalanden som berör dem på något 
sätt) och då FÖRE uppgifter används som underlag för analys och bedömningar i 
utredningsprocessen. Inte heller denna brist häves genom kommuniceringen av ett material där 
analys och bedömningar gjorts förhastat på grundval av icke rimligt säkerställda uppgifter. Av 
berörda icke replikerade uppgifter skall inte införas och spridas i en utredningstext.  
 
Det framgår inte att uppgifterna under rubrikerna i BBIC-mallen skulle vara systematiskt 
replikerade (eller åtminstone erbjudande därtill) av berörda personer. Uppgifterna är därmed inte 
att anse som rimligt prövade och säkerställda och skall inte användas som underlag för analys 
och bedömningar. Om systematisk replikering genomförts så skall det framgå av utredningens 
text (tydlighetskrav) och om justeringar inte görs så kan repliker behöva skrivas in.  
 
Fadern har i en kommentar skrivit en belysande precisering av hur frågan om replikering 
hanterades på ett förkastligt sätt i hans fall. 
”Först efter genomförd utredning, ett 10-tal telefonsamtal, fax till utredarens chef, dennes chef 
och slutligen till socialchefen fick jag se texten. Och då i definitiv slutversion och hade gått 
vidare till socialnämndens ledamöter.” 
Faderns skrivelser finns inte förtecknade i utredningen (inkommande skrivelser skall åtminstone 
finnas förtecknade med datum och innehållslig inriktning även om de inte återges) och 
förfarandet han beskriver har även det bedrägligt undanhållits i texten.  
 
10. Referat av brev 
I detta fall har en av referenspersonerna tillfört uppgifter genom ”brev”, som såvitt jag uppfattar 
texten inte återges utan görs till föremål för referat, vilket innebär både att urvalsprinciper blir 
aktuella och att överföringsfel från grundtext till referat kan ske. Brev från referensperson måste 
därför redovisas i sin helhet, åtminstone i bilaga. I detta fall är det uppenbart att referatet inte 
innehåller något relevant uttalande om fadern, medan ett flertal positivt inriktade uttalanden 
kring styvfadern refereras. Frågan är vad som stod i hela brevet? Eftersom utredningstexten i 
stort utmärks av skevt urval till faderns (och kanske även sonens) nackdel, så finns källkritiskt 
anledning misstänka att skevt urval skulle kunna föreligga beträffande brevet – det bör upp på 
bordet.  
 
11. Uppgifter från styvfadern 
I avsnittet ”Utredningens genomförande” (sid. 3) uppges att ett ”referenssamtal hållits  
2007-11-20” med styvfadern. Med tanke på dennes centrala roll ter sig ett samtal (av oredovisad 
tidslängd) som ett svagt underlag och särskilt då denne föreslås som vårdgivare i vårdplanen.  
 



6 
 

12. Källor och förväntningar 
 Det är ibland svårt att begripa vem som är källan till en viss uppgift i texten. 
Till exempel:  
”Det finns hos referenspersonerna en stor försiktighet att inte uttrycka sig för vidlyftigt i relation 
till Anders Karlsson, då de månar om den relation de har till honom.” (sid. 12) 
Är detta utredarnas egen tolkning/fantasi eller har någon/några av referenspersonerna faktiskt 
sagt något sådant? Det kan här förefalla som om utredaren önskat mer kritiska uttalanden 
gentemot Anders Karlsson. Knappast ett lämpligt inslag i en utredningsprocess. Skulle det vara 
särskilt anmärkningsvärt att en referensperson väger sina uttalanden noga och granskar 
sammandraget till utredningen noga? Det verkar även vara så att fadern fått med endast en av 
honom själv anvisad referensperson, som enbart yttrat sig skriftligt. Fadern har skrivit en nog så 
allvarlig kommentar till frågan om referenspersoner. 
”De var två initialt, men den ena backade ut dagen före det att utredningen skrevs ut och fick sin 
text annullerad. Huvudskälet till att person nummer två inte längre ville medverka, var att 
utredaren försökte få henne att uttrycka sig på ett visst sätt om mig.” 
Detta agerande, som fadern hävdar, ligger väl i linje med det skeva och partiska urvalet i 
utredningens text med dess förföljande av fadern. Det finns med anledning av det påtalade även 
t.ex. skäl att ifrågasätta hr mycket av det som faderns två barn påstås ha sagt som kommer från 
dem respektive från den förfalskande utredaren.  
 
13. Terapeutiskt ”kvackande” 
På sid. 12 under rubriken ”Socialtjänstens observationer” beskrivs vad jag förstår som ett 
misslyckat försök med vad som här kallas ”gestaltning” gentemot Rickard. Att använda detta 
slags terapeutiska grepp i utredningsarbete är inte lämpligt och bör dessutom kräva en tydlig 
överenskommelse om att arbeta med en terapeutisk metodik gentemot klienten. Sedan är frågan 
om utredaren har lämplig kompetens i använd metodik? Exempelvis kan ångest lätt aktiveras och 
långvariga eller bestående försämringsförlopp uppstå. I texten beskrivs just hur en reaktion som 
knappast är konstruktiv uppkommer.  
 
14. Hörsägen 
På t.ex. sid. 12-13 låter utredaren Rickards syster uttala sig en hel del om Rickards reaktioner på 
faderns kontaktförsök och vägrade passansökan. Den lämpliga källan till Rickards reaktioner 
är han själv, inte andra personer.  
 
15. Retorik 
Utredaren använder sig av retoriska uttryck. På sid. 14-15 står två gånger att fadern skulle ha 
”villkorat utredningsarbetet”. Såvitt kan förstås av texten skall fadern ha ställt kritiska 
motfrågor kring styvfadern och utredarna skall ha fått anpassa tidpunkter för sammanträffanden 
med hänsyn till faderns arbete. Det hör till en utredares roll och uppdrag att kunna ta emot och så 
gott det går svara på kritiska frågor. Varför skulle inte kritiska frågor kunna ställas kring 
styvfadern? En mer lyhörd utredare kan också få incitament till att ta reda på saker, i detta fall 
kring styvfadern. Men antagligen har fadern talat för döva öron här av utredningens innehåll att 
döma. Att utredare skulle kunna ta sådana tidsmässiga hänsyn att inte ett antal patienter drabbas, 
t.ex. att de får vänta längre på att få träffa läkare och få sina bedömningar och insatser, finner jag 
rimligt och lämpligt.  
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Socialtjänsten kan inte kräva att få försteg före varje annan viktig verksamhet utan bör rimligen 
uppvisa ett minimum av samhällelig solidaritet och mänskliga hänsyn mot människor som har 
det mycket svårare än dem själva. Skulle en brandman sluta släcka för att socialutredaren just när 
det brinner vill tala med honom? Det är ett utomordentligt ynkligt och människofientligt gnäll 
som här står inskrivet i utredningen och knutet till begreppet ”villkorat utredningsarbete”.  
 
Ett annat retoriskt uttryck som jag i en senare punkt tar upp är ”psykisk misshandel”.  
 
16. Analys och bedömning 
På sid. 13-16 finns avsnittet ”Analys och Bedömning”. Detta har såvitt kan förstås utarbetats 
utan att underlagsmaterialet har rimligt säkerställts genom 
- bestyrkanden från alla uppgiftslämnare (även far och son) 
- systematisk replikering från de av uttalanden berörda (främst far, son och styvfar) 
- möjliga kontroller i övrigt 
- källkritik i övrigt 
Ett avsnitt av typen ”Analys och bedömning” skall självfallet utgå från rimligt säkerställda 
uppgifter och så är inte fallet här. Kommunicering EFTERÅT förändrar inte detta.  
 
17. Assymmetrisk felsökning 
I avsnittet ”Analys och Bedömning” ägnas mycket utrymme åt påståenden  om Anders Karlsson 
och åt dennes påstådda brister, medan styvpappan är nämnd med namn några gånger och inte 
verkar skärskådas närmare utan verkar mer tas för given i sammanhanget. Det skulle faktiskt 
kunna vara så att vårdnadshavaren Anders Karlssons bedömning att styvpappan är olämplig har 
fog för sig, men detta verkar inte vara något som intresserat utredarna att undersöka. 
Assymmetrin i letandet efter fel hos fadern respektive hos styvpappan är uppenbar och innebär 
upprepning av ett vanligt mönster förekommande i partiska vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar inom socialtjänsten. Leta/fabricera negativt kring den ene och 
leta/fabricera positivt kring den andre – mönstret är tydligt även i detta fall.  
 
18. Förtal  och dåligt omdöme från styvfadern 
Av den journalanteckning 2006-05-24 från Rickard Karlssons journal inom socialtjänsten, där 
ett långt telefonsamtal från styvfadern refereras, framgår styvfaderns inställning till Rickard 
Karlssons far. Både vagheten och intensiteten i angreppen på fadern är mycket 
anmärkningsvärda. Inledningsvis skall han dessutom ha särskilt påpekat ”att han kommer att stå 
för det”, dvs. stå för vad han säger.  
 
Exempelvis talar styvfadern om att fadern utsätter barnen för ”grym terror bedriven på ett 
mycket subtilt sätt” (citat-tecken även i journalanteckningen). Det står avslutningsvis att han 
”sammanfattar med att Anders förgriper sig på barn och att Rickard har en hemsk pappa.” 
Han tillägger att han ”tycker inte om att tala illa om andra personer på detta sätt men känner sig 
tvingad för barnens skull”. Texten i övrigt motsäger detta.  
 
Journalanteckningen pekar på styvfaderns högt uppdrivna tonläge som inte kombineras med 
några preciseringar om vad det konkret skulle vara frågan om, dvs. texten framstår som 
affektdrivna fabuleringar. Om, som det påstås av honom, fadern skulle haft en rättsprocess mot 
bostadsrättsföreningen så har det inte något med hans omsorg om barnen att göra på så sätt att 
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det skulle innebära att han har mindre omsorgsförmåga. Journalanteckningen visar att styvfadern 
inte kunnat föra fram något konkret om faderns beteende och att han ägnat sig åt avancerat 
förtalsaktiga och fabulerade uttalanden. Inte ens socialtjänsten med sin uppgift att springa på 
anmälningar och misstankar verkar ha fäst något sakligt avseende vid dessa uttalanden av 
styvfadern (av anteckningen att döma har han inte anfört något i sak).   
 
Styvfaderns dåliga omdöme framgår tydligt. Det är inte svårt att förstå att fadern som far och 
vårdnadshavare idag inte kan tänka sig att sonen skall bo hos en styvfader med sådana 
omdömesbrister. Det är även uppenbart att utredarna har i barnavårdsutredningen bedrägligt 
undanhållit/förtigit sådana här (och kanske andra) allvarliga kontraindikationer på styvfaderns 
lämplighet som vårdgivare/familjehem för Rickard Karlsson. Det figurerar däremot andra gamla 
uppgifter från just 2006 i barnavårdsutredningens text.  
 
 
 
19. Icke relevanta känsliga uppgifter 
Vid utredningsarbete bör försiktighet iakttas med känsliga uppgifter om t.ex. religion, politisk 
inställning, sexualliv, sjukdom m.m., och i synnerhet när sådana uppgifter är icke relevanta, 
obehövliga. På sid. 4  påstås att fadern som vuxen ”konverterat till katolicismen och har på olika 
sätt varit aktiv inom katolska kyrkans verksamhet”. Om styvfaderns religion får vi inget veta, 
kanske är denne också katolik? Obehövliga uppgifter av detta slag skall inte förekomma  
i utredningens text, om nu inte den berörde särskilt begär det. Det påstås av utredarna även  
om den avlidna modern att hon gift sig med en ”amerikansk desertör”, en klart politisk uppgift 
och dessutom en speciell politisk synvinkel från utredarens politiska tankevärld (jfr t.ex. med 
termer som ”Vietnamkrigsmotståndare”, ”fredsaktivist”) som är helt obehövlig i utredningen. 
Det kan te sig märkligt att det är viktigare  att skriva detta än att skriva ut mannens namn, vilket 
inte står, men för all del knappast behövs.  
 
20. Okänd skolplikt 
På sid. 9 omtalas den av fadern nekade passansökan för semesterresa under skoltermin. 
I Sverige råder sedan 1972 skolplikt, dvs. en skyldighet för barn i åldern 7-16 år att följa 
undervisning i grundskola eller motsvarande. Eftersom det råder lagstadgad skolplikt så vill inte 
skolorna ha sådana resor under schemalagd tid och ger direktiv till vårdnadshavare om detta. 
Säkerligen har även Anders Karlsson fått sådana direktiv.  Det framgår inte heller hur 
klassföreståndare och rektor skulle ställt sig och särskilt med tanke på den omfattande frånvaro 
som Rickard Karlsson haft, om frågan om ledighet med det tvivelaktiga skälet ”semester” 
aktualiserats av fadern. Utredarna verkar inte ha kännedom om att det råder skolplikt eller 
förtiger lögnaktigt detta. Fadern kan förstås även ha haft andra invändningar kring resan och har 
att ta ställning som vårdnadshavare till t.ex. risker. Om fadern gått med på passansökan och resa 
så kunde socialtjänsten lätt vänt det mot honom, enligt den förekommande 
maktutövningsprincipen om att ”hur du än gör så gör du fel”. Socialtjänsten kunde använt även 
godkännande som tecken på hur han brister i omsorgen. Uppmärksammandet av den nekade 
passansökan belyser väl socialtjänstens teknik att vränga uppgifter mot utredda personer. Som 
kommer att framgå använder även psykologen den nekade passansökan i sitt intyg.  
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21. Pladdra i stället för fråga 
På sid. 14 står  t.ex.  
”Pappa förfaller (skall väl stå ”förefaller”) utesluta möjligheten att hans eget förhållningssätt till 
Rickard skulle kunna vara fel….” 
Osäkerhetsmarkören ”förefaller” ter sig anmärkningsvärd. Det har varit möjligt att tillfråga 
fadern själv om detta i utredningsarbetet och att låta fadern bestyrka lämnade uppgifter.  
Osäkra uttalanden om vad som rör sig i andras medvetande bör undvikas. Utredare förfogar inte 
över några ”kikhålsmetoder” in i människors medvetande.  
 
22. Kompetensöverskridande 
På t.ex. sid. 5 står kategoriskt ”Rickard är fysiskt frisk”. Det finns ingen hänvisning till 
läkarintyg och inget angivande av att utredaren skulle inneha läkarlegitimation och ha genomfört 
en hälsoundersökning. Socialtjänstens utredare uttalar sig gärna om hälsa, men saknar nästan 
alltid medicinsk kompetens. I avsnittet på sid. 2 om ”Utredningens genomförande” nämns inget 
om barnmedicinsk undersökning. Sådan är ofta befogad vid barnavårdsutredningar och bör 
ersätta utredares intuition och kvasimedicinska prat.  
 
23. Kriterier på ”psykisk misshandel”? 
På sid. 15 (bedömningsavsnitt) står t.ex. 
”Anders Karlssons handlande i samband med Rickards mammas död, sekretesskraven gentemot 
Rickards vuxna i vardagen liksom nekandet att erhålla pass kan enligt utredarens bedömning 
jämställas som en form av psykisk misshandel gentemot Rickard.” (min understrykning) 
 
Om jag begriper detta argument rätt så skulle  
- snabb inbjudan till samtal efter mammans död (om fadern väntat skulle det också kunna anförts 
mot honom),  
- följande av sekretesslagstiftning (om fadern inte följer denna kan det lätt anföras mot honom) 
och  
- skyddande av sonens intressen gentemot en av honom som olämplig boendeförälder bedömd 
styvfar (om han inte gör det kan det  lätt anföras mot honom) och  
- hävdande av lagstadgad skolplikt (kan lätt anföras mot honom om han inte följer skolplikten; 
detta argument har ibland använts för omhändertagande av barn) 
  
vara att anse som ”psykisk misshandel”??? 
 
Socialtjänstens etablerade, förföljande princip om ”hur du än gör så gör du fel” framkommer här 
övertydligt. Det bör påpekas att utredarna inte på minsta sätt har visat att styvfadern skulle 
vara lämplig som boendeförälder/vårdgivare/familjehem.  
  
Samma princip tillämpas för övrigt på en del andra ställen. Ett annat exempel är den 
generaliserande anklagelsen (utan anförd konkretiserande utredning, saklig grund???) att 
”pappan hållit sig anmärkningsvärt passiv i sin relation till Rickard”. Hade fadern trängt sig på 
mer kunde det t.ex. ha stått att han varit” anmärkningsvärt efterhängsen, påstridig” etc. och inte 
låtit Rickard vara ifred och ta kontakt när denne ville.  
Utredarna borde här och där stanna upp och kritiskt ställa frågor om sina egna svepande 
formuleringar: Var har vi den sakliga grunden för detta? Är grunden rimligt säkerställd? 



10 
 

Grundlöst prat hör inte hemma i utredningstexter. Att anklaga en förälder som korrekt följer 
skolplikten för ”psykisk misshandel” kan te sig som ett svårslaget rekord i dumhet inom 
socialtjänsten. Med detta synsätt så skulle stora mängder rektorer och plikttrogna vårdnadshavare 
utsätta skolbarn för psykisk misshandel… Tillvägagångssättet kan tolkas som en strävan att 
fabricera så mycket evidens mot fadern som möjligt, dvs. förfalska utredningen.  
 
24. Konstruktion av stereotyp i texten 
I utredningens text konstrueras en stereotyp, generaliserande, negativ bild av fadern Anders 
Karlsson som en person som gentemot sin son ”brister i omsorgen”, ägnar sig åt ”psykisk 
misshandel” etc. – ord och uttryck som flyter runt utan någon medföljande saklig grund. Det ter 
sig mycket anmärkningsvärt eller snarare otroligt att Anders Karlsson inte skulle ha en 
uppsättning goda sidor/egenskaper/resurser i relation till sin son, som förtjänar att nämnas i 
texten? Textens karaktär av propaganda mot Anders Karlsson är tydlig (skevt urval, vaghet, 
upprepning av negativa påståenden, generaliseringar, avsaknad av redovisade sakliga grunder till 
påståenden, fraser, ord och uttryck etc.) En nära tillhands liggande misstanke är att utredaren 
okritiskt tagit till sig den extremt negativa bild av Anders Karlsson som bevisligen existerat (se 
tidigare anförd, skvaller- och förtalsartad journalanteckning från 2006-02-24, där styvfadern 
ringt till handläggare hos socialtjänsten och då även hänvisar till att hustrun (Rickard Karlssons 
mamma) skulle stå bakom de uttalanden som styvfadern framför. Rickard Karlsson kan inte ha 
undgått att påverkas av inställningen i hemmet hos styvfadern.  
 
25. Patologiseringsförsök 
I detta fall är fadern föremål för patologiserande ansatser, dvs. att söka framställa honom som 
psykiskt eller personlighetsmässigt störd. En etiskt ful teknik som här verkar ha använts är att 
förvänta eller uppmuntra Rickard och dennes syster till negativa uttalanden om sin far (se t.ex. 
sid. 12, avsnitt ”Grundläggande omsorg” med generaliserande uttalanden - utan 
situationsspecifikationer - från systern) och utan att söka allsidigt balansera med att efterfråga 
positivt material kring fadern. Det är generellt förkastligt att vaga negativa uttalanden införs i 
utredningstext när de inte är försedda med (a) preciserade situationsbeskrivningar, (b) inte är 
bestyrkta av uppgiftslämnaren , (c) inte är replikerade av den berörde (eller att replik erbjudits). 
  
Det bör för övrigt generellt påpekas att det förekommer kognitiv patologi hos utredare. 
Den av mig specificerade kognitiva patologi (illa fungerande tänkande) som uppvisas i de här 
granskade dokumenten (barnavårdsutredning respektive psykologintyg)  lär Anders Karlsson 
svårligen kunna överträffa.  
 
 
26. Osaklighet och förtal i ”Anmälan till Överförmyndarnämnden” 
Familjehemssekreterare FF, IFO, Socialstad kommun gör 2008-04-28 en anmälan till 
Överförmyndarnämnden rörande Rickard Karlsson. Frågan är väl om denna anmälan är förenlig 
med rådande sekretesskrav. Anmälan framstår i texten inte som grundad på någon seriös och 
nöjaktig ekonomisk utredning kring Rickard Karlsson. I anmälan uttalas i vissa formuleringar 
skarpa och osakliga angrepp gentemot den vårdnadshavande fadern, tillika förmyndare. En del 
påståenden framstår som fabulerade, då anmälaren utan utredning inte kan hävda dem. Det 
hävdas t.ex. att ”Fadern…agerar inte i sonens intresse” och påstås att Rickard ”farit illa pga. 
…faderns agerande”. Vaga, fabulerade anklagelser riktas mot fadern/förmyndaren utan att 
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anmälaren (som agerar i tjänsten med de krav på saklighet som då föreligger) har något redovisat 
underlag och utan erforderliga preciseringar. En nära tillhands liggande tolkningsmöjlighet av 
anmälans logiskt förvirrade text är att socialtjänsten här tänker sig möjligheten av en överföring 
av förmynderskap till styvfadern och utan att kunna utgå från någon ekonomisk utredning kring 
denne.  
 
Fadern/förmyndaren ger i sitt svar 2008-05-18 sådana ekonomiska upplysningar och farhågor 
kring styvfadern att det inte ter sig som särskilt välbetänkt att denne skulle kunna ta över 
förmynderskapet. Förmyndaren talar t.ex. om att det är ”mycket anmärkningsvärt att så litet 
kapital finns i boet att en tvångsförsäljning (av bostaden) skulle behöva ske” och talar om  
ekonomiskt obestånd som ingen idag kan förklara. Fadern/förmyndaren sammanfattar sin kritik i 
följande formulering: 
”Min bedömning är att socialsekreterare FF gör sig till ombud för styvfadern i mycket 
tveksamma syften som på intet sätt gynnar Rickards trygghet, vare sig ekonomiskt eller rumsligt. 
Jag har aldrig träffat FF och hon grundar sig uppenbart på mycket begränsade sekundärkällor 
och hörsägen.” 
Fadern/förmyndaren har påpekat att anmälan skedde innan förvaltningsrättens beslut i 
placeringsfrågan vunnit laga kraft. Det är tydligt att socialtjänsten här agerat förhastat och utifrån 
omfattande frånvaro av sakliga grunder, när anmälan skrevs. Socialtjänsten tycks inte heller det 
allra minsta snudda vid hypoteser som lätt kan komma upp när signaler finns att någon har 
svårförklarliga problem med ekonomin, t.ex. förekomst av förlustbringande affärer, 
drogmissbruk, lyxkonsumtion eller spelmissbruk – inom socialtjänsten relativt välbekanta 
fenomen. Socialtjänsten bekymrar sig för förmyndarens stringenta ekonomihantering och 
bekymrar sig inte alls över styvfaderns förhållande till ekonomihantering.  Det kan också 
anmärkas att socialtjänsten inte sällan vid konflikter väljer att låta sig påverkas och styras av den 
ena parten och förföljer den andra (det finns gott om t.ex. vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar som uppvisar detta mönster i kognitiv patologi). Hypotesen att 
socialtjänsten här agerar spelbricka åt styvfadern ligger nära till hands.  
 
27. Kommunicering 
Om uppgiftslämnare inte fått bestyrka använda sammandrag av lämnade uppgifter och/eller inte 
fått systematiskt replikera på uppgifter som berör dem eller deras kännedom FÖRE det att 
uppgifterna används för analys- och bedömningsavsnitten, så löses inte det problemet 
genom att synpunkter skulle inkomma vid kommunicering. Analys och bedömning har då redan 
genomförts felaktigt på ett icke rimligt säkerställt underlag. I praktiken förekommer dessutom en 
mycket stor tröghet vad gäller att förändra texten i en utredning. Bestyrkande och systematisk 
replikering är alltså lämplighetsfrågor under utredningsprocessen för att få fram en utredning på 
rimlig saklig kvalitetsnivå.  
 
Det beskrivs vagt på sid. 16 att Rickard skulle ha delgivits information och ha informerats 
om övervägda insatser och utredning.  Det redovisas inte närmare hur detta gick till och när och 
var det skedde. Det framgår t.ex. inte om och när och var Rickard har läst utredningen (om han 
nu skulle ha fått göra det). Det bör krävas en avsevärt tydligare redovisning.  
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Sammanfattande bedömning 
Den anförda barnavårdsutredningen saknar en rimlig logisk struktur (med styrande 
frågeställning/ar/) som skall besvaras. De anförda uppgifterna har inte rimligt säkerställts  
genom bl.a. bestyrkanden från uppgiftslämnare och systematisk replikering från berörda.  
Analys och bedömning görs förhastat på grundval av icke rimligt säkerställda uppgifter FÖRE 
kommuniceringen. Utredaren har eftersträvat att redovisa mycket och vag kritik kring fadern, 
undviker positiva uttalanden om fadern, och verkar undanhålla uppgifter kring styvpappan. Det 
är även uppenbart att det förekommer detaljuppgifter och påståenden i texten där utredarens 
omdöme allvarligt brister, dvs. kognitiv utredarpatologi föreligger.  
 
Den påstådda barnavårdsutredningen skall tveklöst förkastas ur ett kritisk-vetenskapligt, 
källkritiskt perspektiv. Ur i vart fall etisk synpunkt har den även karaktären av förfalskning 
(i förhållande till verkligheten) och förtal av fadern genom utredarens sätt att genomföra och 
skriva den.  
 
II. Anmärkningar: Vårdplan 2008-02-17 
 
1.Brister i omsorg och risker 
Under rubriken ”Anledning till placering/insats” finns två meningar, vilkas innehåll inte  
rimligt säkerställts i den anförda utredningen. Att den unge inte vill flytta till sin far innebär 
inte nödvändigtvis att det finns ”brister i omsorgen” eller föreligger ”påtaglig risk”. Inte heller 
har på något sakligt nöjaktigt sätt visats att den unge har sin ”trygghet” hos styvfadern eller att 
den unges ”behov av omsorg kan tillgodoses” genom placering hos styvfadern. Det saknas 
redovisad utredning, eller hänvisning till sådan, kring denne och boendet där. Det  
kan inte utan utredning uteslutas att det kan finnas brister i omsorg och förekomst av risker  
kring det tilltänkta familjehemmet.  
 
2. Frånvaro av saklig grund 
På sid. 2 i vårdplanen talas om att Rickard har ett ”vårdbehov” som kan tillgodoses i ett 
”familjehem”.  Detta är inget som visats på något rimligt säkerställt sätt i den anförda 
utredningen.  
 
3. Förslag utan utredning av familjehemmet 
På sid. 2 i vårdplanen föreslås styvfadern som ”familjehem”. Det saknas redovisad utredning 
kring denne och den unges boende hos denne. Ett förslag av detta slag bör  
rimligen föregås av en utredning rörande lämpligheten hos den föreslagne och miljön 
samt omständigheter i övrigt kring denne. En närmare undersökning skulle kunna ge 
vid handen kontraindikationer på lämpligheten och då bör lösning sökas i annan riktning.   
 
När vårdplanen framläggs finns enligt dateringen inte det psykologintyg, som granskas i nästa 
avsnitt av mitt yttrande, med i underlaget, men som kommer att framgå i följande avsnitt är det 
sällsynt undermåligt och tillför föga av sakligt värde. 
  
Sammanfattningsvis kan konstateras att vårdplanen inte är sakligt underbyggd och bör  
förkastas. Det är mycket anmärkningsvärt att det tilltänkta familjehemmet inte utretts. 
Det föreligger inte sakliga förutsättningar för att lägga förslaget i vårdplanen.  
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III. Anmärkningar: Psykologintyg 2008-06-03 
Psykologintyget (cirka 1,5 sida; avidentifierad version bifogas här sist för att klargöra 
utredarpatologin) föranleder följande anmärkningar: 
  
- Det framgår att det skrivits av en psykolog på Storskolans papper.  
 
-Det framgår inte vem som är uppdragsgivare eller mottagare. 
 
- Det saknas uppdragsformulering. 
 
- Det saknas uppgifter om psykologens kommunikation med socialtjänsten, t.ex. om vad 
socialtjänsten skrivit eller sagt till psykologen före utfärdande av intyget. 
  
- Det framgår inte vad intyget är tänkt att användas till, t.ex. anges inte av intygsgivaren att det är 
avsett för användning i domstol.  
  
- Det saknas exakta datum för perioden som psykologen haft kännedom om Rickards situation. 
 
- Omfattningen (inkl. datum och tidslängder) av psykologens påstådda kontakter med Rickard 
framgår inte. En intygsgivare som inte kan hålla reda på och redovisa datum för samtal kan  
knappast förväntas hålla väl reda på särskilt mycket annat.  
 
 - Det saknas angivande av frågeställning/ar/ som logiskt skall styra innehållet och som skall 
besvaras. Intyget blir därmed att anse som ett logiskt förvirrat ”klippkollage” av uppgifter.  
 
- Det framgår inte att psykologen skulle ha haft någon som helst kontakt med styvfadern.  
 
- Det framgår inte att psykologen skulle haft någon som helst kontakt med den vårdnadshavande 
fadern.  
 
- Det framgår inte att psykologen skulle haft någon som helst kontakt med Rickards 
lärare. 
  
- Psykologen uttalar sig om styvfadern och om dennes relation till Rickard utan att såvitt 
kan förstås någonsin ha träffat styvfadern. Inte heller framgår att psykologen skulle ha träffat 
styvfadern och Rickard tillsammans. Ändå uttalar sig psykologen kategoriskt om deras relation i 
flera påståenden.  
 
- Det hävdas att Rickard inte haft kontakt med sin pappa på 4-5 år. Denna uppgift skiljer sig 
mycket från uppgiften 2,5 år i barnavårdsutredningen (daterad ca 3,5 månader tidigare). 
 
- Psykologen uttalar sig om faderns relation till Rickard utan att såvitt kan förstås någonsin ha 
talat med fadern och har såvitt kan förstås inte observerat dem tillsammans.  
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- Det framgår inte att psykologen skulle ha besökt vare sig hemmiljön hos styvfadern eller hos 
fadern och saknar därmed observationer gällande samspel i relevanta miljöer.  
 
- Det framgår inte att Rickard skulle ha fått kontrollera och bestyrka (inkl. korrigera, förtydliga, 
stryka etc.) sammandraget av de uppgifter han påstås ha lämnat.  
 
- Det framgår inte att fadern skulle ha givits möjlighet att systematiskt ge replik på de uppgifter 
kring honom som hävdas i det bakom hans rygg producerade psykologintyget och på uppgifterna 
i övrigt. 
 
- Det framgår inte heller att styvfadern skulle ha givits möjlighet till replikering på uppgifter.  
 
- Det framgår, särskilt i sammanfattande avsnitt, att intyget innehåller övertalningsargumentation 
till förmån för ett permanent boende hos styvfadern.  
 
- Psykologen ägnar sig åt övertalningsargumentation i stället för att söka mer sakligt pröva  
olika möjligheter. 
 
- Psykologen klarar inte av att upprätthålla den logiska skillnaden mellan vad barnet sagt och vad 
som är fallet,  i formuleringarna i texten. Exempelvis står: ”Däremot har pojken känt ett stort 
stöd från styvpappan och känner det fortfarande.” Det  borde rimligen ha stått något i stil med 
”Pojken säger sig ha känt…och säger sig känna det fortfarande”. Samma logiska och källkritiska 
invändning gäller flera andra påståenden i texten. Det är fullt möjligt att säga något utan att det 
som sägs stämmer med verkligheten, t.ex. i strategiska uttalanden för att nå något mål, eller vid 
felbedömning, vid minnesfel etc. Det påtalade sättet att tänka och skriva innebär bristande kritisk 
prövning kring uppgifterna.  
 
- Psykologen har inte alls utrett om styvfadern, vars levnadsförhållanden psykologen inte utrett, 
är lämplig som familjehem ö.h.t. Det har t.ex. påtalats av fadern att styvfadern veckopendlar till 
ett arbete något 30-tal mil bort. Det har t.ex. även påtalats av fadern att styvfadern saboterar 
faderns hantering av sonens ekonomi (förmyndare) genom att sedan länge inte vidarebefordra 
ekonomiska försändelser till fadern. Styvfaderns utfall mot fadern i journalanteckning från 
socialtjänsten 2006 har psykologen antagligen ingen kännedom om som underlag för bedömning 
(någon sådan kännedom redovisas i vart fall inte).  
 
- I frånvaro av kontakt med och utredning av styvfadern är det inte möjligt för psykologen att 
sakligt grundat skriva t.ex. följande om denne: ”kan ge den trygghet och närhet som krävs för en 
positiv utveckling för Rickard till vuxen ålder”.  
 
- Psykologen tycks inte alls reflektera över möjligheten att hon används som spelbricka för  
någon eller några aktörers intressen i en konflikt. Att enbart förlita sig på en persons version 
gör att man blir mer lättmanipulerad.  
 
- Det är påtagligt att intygets text på sidan 1 (efter inledningen) nästan enbart handlar om  
kritiska uttalanden från pojken om pappan. Där finns inga positiva uttalanden om pappan 
(samma utrednings- och urvalsprincip som i barnavårdsutredningen) och det verkar inte som 
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psykologen skulle ha efterfrågat några sådana (en sådan allsidighet skall en intygsgivande 
psykolog uppvisa). Där finns en mening (ovan citerad)  i vilken pojkens positiva inställning till 
styvfadern framgår. I övrigt finns inget rörande styvfadern mer än att pojken är 
”familjehemsplacerad” hos denne. Som påpekats har fadern inte hörts och inte fått kommentera 
sonens påståenden.  
 
- I det näst sista stycket på sidan 1 refereras händelsen då fadern vägrat skriva under passansökan 
för utlandsresa under pågående termin. Inte ett ord antyds av den inom skolan anställde 
psykologen om att det faktiskt råder lagstadgad skolplikt och att semesterresor under terminer 
inte är något som rektorer normalt bör godta. Om fadern gått med på passansökan kunde det lätt 
av skola och socialförvaltning ha anförts mot honom som bristande omsorg etc. 
Det kan onekligen te sig som argumentbrist när detta undermåliga argument anförs mot fadern i 
både barnavårdsutredningen och psykologintyget – det verkar råda brist på något 
att anföra och ”bottenskrapande” efter något att anföra.   
 
- På sidan 2 i intyget finns ett avsnitt med rubriken ”Sammanfattningsvis”, vilket innehåller 
påståenden om pojkens och styvfaderns relation, vilka knappast utgör en sammanfattning av text 
på föregående sida utan är påståenden som föga grundas i föregående uppgifter.  
Som redan påpekats har psykologen inte hört styvfadern och inte låtit honom kommentera  
pojkens uppgifter.  
 
- I avsnittet ”Sammanfattningsvis” finns inskrivna bedömningar (Tre meningar startar med 
”Undertecknad bedömer…”) som inte godtagbart kan grundas på några redovisade uppgifter. 
Det krävs mer uppgifter än enbart samtal med Rickard. Styvfadern nämns i anslutning till alla tre 
bedömningarna och vårdnadshavarens (faderns uppfattningar) skall självfallet efterhöras. 
Uppgifter skall jämföras med varandra (s.k. triangulering) och kritiskt prövas.   
 
- Den sista meningen i intyget är anmärkningsvärd. Det står: 
”Med denna skrivelse intygar undertecknad på heder och samvete att innehållet är med 
verkligheten överensstämmande.”  Det ter sig inte logiskt möjligt att psykologen skulle kunna 
intyga att uppgifter från pojken är ”med verkligheten överensstämmande”. Psykologen har inte  
talat med eller fått repliker på pojkens uppgifter från vare sig fadern eller styvfadern och 
psykologen har inte heller gjort några som  helst observationer av det som skett mellan pojken 
och fadern eller mellan pojken och styvfadern. Inte heller psykologens egna bedömningar kan 
”intygas” vara med verkligheten överensstämmande, då det redovisade underlaget i sak är 
mycket svagt, partiskt och består av icke rimligt säkerställda uppgifter (frånvaro av bestyrkande 
från uppgiftslämnare och av systematisk replikering från berörda).  
 
- Det är uppenbart att resursanalyser saknas kring pojken, kring fadern och kring styvfadern.  
 
- Det saknas konkreta uppgifter om hur pojkens liv och boende löper tillsammans med 
styvfadern och hur planeringen framgent ser ut.  
 
- Psykologen har såvitt jag förstår inte haft tillgång till någon som helst utredning som visat att 
styvfadern är lämplig som familjehem.  
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- Om psykologen, utan att det nämns i intyget, har haft tillgång till barnavårdsutredningen 
så innebär det dels ett icke godtagbart döljande av information och dels ett icke-redovisat 
beroende av denna sakligt undermåliga och partiska utredningstext. Psykologen bör inte ha fått 
del av barnavårdsutredningen. I intyget borde tydligt angivits vilket underlagsmaterial som 
psykologen disponerat alternativt att det inte funnits något.  
 
Sammanfattande bedömning 
Det granskade psykologintyget framstår som ett logiskt förvirrat och utredningsmetodiskt 
ohållbart dokument, där de ingående uppgifterna/påståendena inte har rimligt säkerställts och där 
flera viktiga informanter (fadern, styvfadern, pojkens lärare) inte vare sig fått komma till tals 
eller fått möjlighet till att ge repliker. Inte ens de uppgifter som hävdas i texten håller för 
källkritisk granskning, då pojken inte ens har fått bestyrka textinnehåll som påstås komma från 
honom. Intyget uppvisar sådana tecken som man finner i övertalningsdokument eller i 
propaganda:  
- skeva urval av uppgifter rörande både fadern och styvfadern fast med olika riktning,  
- vaghet kring uppgifter,  
- undanhållanden av uppgifter genom att undanhålla nyckelinformanter,  
- undvikande av motevidens,  
- evidensfabrikation (t.ex. genom att dra fram påståenden om inträffade händelser, där det ofta 
finns helt andra versioner och tolkningar att pröva, ofta triviala fenomen och påhitt som anförs) 
- frånvaro av kritisk prövning (systematisk replikering) från berörd person,  
- frånvaro av rimligt säkerställande (genom bestyrkande, replikering och kontroller i övrigt) av 
presenterade uppgifter,  
- förvirrad eller ohållbar logik i dokumentets struktur och i enskilda påståenden.  
 
Psykologintyget skall utan tvekan förkastas ur saklig och källkritisk synpunkt. 
 
Sammanfattande bedömning för de tre dokumenten 
De anförda dokumenten är som tydligt bör ha framgått gravt undermåliga vad gäller 
saklighet/logik och etik och bör ur kritisk-vetenskapligt, källkritiskt perspektiv förkastas. 
Dokumenten torde strida mot svensk grundlag (RF 1 kap 9§ om att ”iaktta saklighet och 
opartiskhet”) och framstår som manipulativa övertalningsdokument (t.ex. genom skeva urval 
och vaghet) som därigenom ger en förfalskad bild av problemsituationen. 
 
Tankefel: en summering över de tre dokumenten 
De granskade materialen innehåller ett antal tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; 
Reisberg, 2007) eller antydningar till sådana. Bakom metodfel finns ofta tankefel. De tankefel 
som summariskt listas nedan kan överlappa eller ibland avse samma fenomen. Genom att förse 
yttranden med tankefelslistor försöker jag göra det tydligare hur det går snett i utredningsarbete. 
Tankefel i ett stort antal granskade fall kommer även att sammanställas.  
 
-  alternativa hypoteser/handlingsvägar prövas inte utan låsning föreligger i utredningsarbetet vid 
en redan vald syn på parterna och en redan vald handlingsväg 
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- bedömningsfel, dvs. i avsnittet med analys och bedömning används som underlag uppgifter 
som inte är rimligt säkerställda (genom bl.a. bestyrkanden från uppgiftslämnare, systematisk 
replikering från berörda, kontroller i övrigt och källkritiskt prövade i övrigt) eller som inte är  
allsidiga (skevt urval) eller som inte är rimligt preciserade eller är icke relevanta. 
 
- ”bottenskrapning” efter saker att anföra mot just fadern (inte mot styvfadern).  
Sysslande med bottenskrapning efter skräpuppgifter kan avleda från att införskaffa viktig 
information.   
 
- cirkulär ”logik”, dvs. med hjälp av olika tankefel eftersträvas bekräftande av 
utgångsföreställningen. Exempelvis används undvikande av alternativa hypoteser, ensidigt 
bekräftelsesökande, undvikande av eller icke uppmärksammande av motevidens, skevt urval av 
evidens, argumentation och tolkningar till förmån för utgångsföreställningen, undvikande av 
motstridande tolkningar, irrelevanta associationer m.m. Det skall mycket till för att 
utgångsföreställningen skall kullkastas när utredningsarbete läggs upp för att bekräfta den och 
för att undvika att något annat alternativ får stöd.  
 
- dualistiskt (två kategorier) tänkande om personer 
 (fadern = svart; styvfadern = vit) 
 
- ensidigt bekräftelsesökande (negativa uppgifter och påståenden om fadern; positiva uttalanden 
om styvfadern) 
 
- evidensfabrikation, t.ex. anförande av småsaker, alldagliga händelser, triviala fenomen, 
påhittade uppgifter, eller undanhållande av sammanhang kring en uppgift (jfr undanhållandet av 
skolplikten vid en av de anförda uppgifterna i båda utredningarna). 
 
- fabulering, dvs. uttalanden utan täckning. Munnen eller fingrarna på tangenterna går fortare än 
tänkandet eller kritiskt tänkande är frånkopplat när en utredare pratar eller skriver. Affektdrivna 
fabuleringar blir lätt så laddade, ologiska och orealistiska att de slår tillbaka mot källan.  
 
- felsökning och felmaximering, dvs. att beträffande fadern söka efter eller genom språkliga 
formuleringar fabricera mycket fel och brister  
 
- föråldrade, ”gamla” uppgifter används 
 
- frågeställningsfel, dvs. logiskt styrande frågeställning/ar/ saknas i utredningar. En 
grundläggande logisk egenskap hos utredningar är att minst en frågeställning skall 
besvaras så väl det låter sig göra. 
 
-förfalskning, t.ex. genom att arbeta med skeva urval av uppgifter, undvika vissa uppgifter och 
genom att producera falska uppgifter t.ex. genom att påverka eller felaktigt referera källor. 
 
- förvirrat tänkande, t.ex. styrande frågeställning saknas, allvarliga informationsluckor, skeva 
urval, avsaknad av möjlig logisk struktur, insamling av uppgifter och delvis icke relevanta 
uppgifter 
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- generaliseringsfel vid uttalanden om person 
 
- ”hur du än gör så gör du fel” – välkänd teknik förekommande även i dessa utredningsmaterial; 
den åsyftade är chanslös mot godtycket 
 
- hörsägenfel, dvs. använda sig av uppgifter om person som passerat en eller flera mellanhänder 
med de bortfall, förändringar och falska tillägg som då kan uppstå vid överföringarna mellan 
personer 
 
-icke-lyssnande från utredare vad gäller ledtrådar eller uppgifter som behöver kontrolleras/följas 
upp 
 
- kikhålsfel, dvs. att tro sig ha ett ”kikhål” in i någons medvetande och kunna bedöma hur 
personen tänker eller känner 
 
- klippkollagefel, dvs. utredarna tycks arbeta fram utredningar/intyg som är logiskt förvirrade 
klippkollage av uppgifter utan styrande frågeställningar och med godtyckliga bedömningar och 
dessutom baseras klippkollage i regel på icke rimligt säkerställda uppgifter 
 
- kompetensöverskridande vad gäller medicinsk bedömning och inblandning av  
i sammanhanget inte lämplig terapeutisk metodik 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan att kritiskt prövas 
 
- lagtrotsfel, dvs. bl.a. skolplikten ignoreras. Utredningsmaterialen trotsar som helhet kravet på 
saklighet och opartiskhet i RF (Regeringsformen) 1 kap 9§. 
 
- logiskt omöjliga uttalanden, t.ex. positiva om styvfadern utan att denne är utredd eller  vid 
intygande att utredningsinnehåll ”är med verkligheten överensstämmande”  
 
- mallstyrning av utredningsarbete – att låta mallrubriker (och inte frågeställningar eller 
hypoteser) styra kan leda till att behövlig information missas eller att icke-behövlig information 
produceras eller till att utredningen ges helt fel inriktning. Det viktiga problemet 
kan missas. Olika frågeställningar kan kräva olika utredningsmetodiska tillvägagångssätt och en 
och samma mall kan inte användas för alla frågeställningar (om man nu ens har tydligt 
formulerade frågeställningar…) Mallstyrda klippkollage är fortfarande klippkollage och inte 
utredningar som skall ge svar på specificerade kunskapsbehov uttryckta i frågeställningar. 
 
-negativ människosyn som här kommer till tydligt uttryck i den textmässiga hanteringen av 
fadern/vårdnadshavaren 
 
- okunnighetsfel, dvs. skollagen med föreskriven skolplikt verkar vara okänd för både 
socialtjänstens utredare och den inom skolan verksamma psykologen 
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- patologisering, dvs. försök i socialtjänstens utredande att få fadern att framstå som psykiskt 
störd eller personlighetsstörd   
 
- relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter figurerar 
 
- resursundvikande, dvs. undvikande av att söka och redovisa resurser hos och kring fadern 
 
- retorikfel, dvs. vaga språkliga formuleringar utan angiven anknytning till konkreta 
förhållanden, situationer etc. eller missbruk av ord och begrepp 
 
- rigiditetsfel, dvs. envetet fasthållande vid en föreställning i utredningen (samma spår hela 
tiden), vilket innebär att det inte blir någon utredning i saklig mening  
 
- saklig grund till uttalanden anges ej på en mängd ställen. Bevisbördan ligger hos utredaren. 
 
- skeva urval av både negativt (kring fadern) och positivt (kring styvfadern) material 
i båda utredningarna 
 
- ”skräp in – skräp ut” – principen innebär att material av undermålig kvalitet används som 
underlag för analyser och bedömningar. Exempelvis av uppgiftslämnare själv obestyrkta 
sammandrag av uppgifter och av berörda icke systematiskt replikerade uppgifter och när möjliga 
kontroller i övrigt inte utförts (t.ex. mot register, mot nyckelpersoners kännedom) 
och källkritisk prövning inte skett.  
 
-spelbrickefel, dvs. i detta fall att utredare och handläggare agerar spelbrickor åt styvfadern och 
dennes ekonomiska intressen (detta är en tolkning med betydande stöd; utredarna har ignorerat 
att pröva den)  
 
- stereotypisering av personer, dvs. en förenklad, ensidigt negativ bild av fadern (”den onda 
fadern”) konstrueras och en förenklad, ensidigt positiv bild av styvfadern (”den goda föräldern”)  
konstrueras i texten – hur verkligheten ser ut är en annan fråga.  
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter används utan att vara rimligt säkerställda och kritiskt prövade  
 
-terapeutiska ansatser blandas in i utredningsarbete, något som kan innebära påverkan, förstöra 
saklighet och leda till psykiska skador 
 
- tidsvärderingsfel, dvs. utredarna anger  inte en del datum och tidpunkter. Det är vid 
utredningsarbete generellt viktigt att ange var på tidsaxeln som saker händer eller pågår.  
Exempelvis finns i psykologintyget inte angivet när de påstådda samtalen ägde rum (datum),  
något som normalt anges i psykologintyg.  
 
- tydlighetsfel, dvs. utredningar är inte informationsmässigt nöjaktiga, t.ex. kring 
utgångsinformation, uppdragets formulering m.m. 
 
- undanhållande av uppgifter, t.ex. om styvfaderns utfall mot fadern 2006, skolplikt m.m. 
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- underlåtenhetsfel, dvs. i detta fall underlåtenhet att utreda det tänkta familjehemmet 
med avseende på lämplighet 
 
-undvikandefel, se underlåtenhetsfel  
 
- urvalsfel, dvs. principer för inval respektive bortval av uppgifter till utredningens text anges 
inte och utredaren behöver inte ens vara särskilt medveten om principerna. Urvalsprinciper 
behöver inte heller nödvändigtvis synas för läsaren. Om t.ex. uppgifter av typ A är bortvalda och 
därmed inte finns i texten så vet ofta inte läsaren att de valts bort (men misstanke kan uppstå). 
Urvalet är mycket avgörande i utredningsarbetet och skall tydligt preciseras i sina principer 
i utredningen. Att ta med allt material är ofta inte praktiskt möjligt eller ens lämpligt.  
 
- vaghetsfel, dvs. det går inte att veta vad en vag uppgift betyder och den har inget sakligt värde. 
Precisering och verklighetsanknytning krävs för att uppgiften skall ha sakligt värde.  
 
- öppen redovisning saknas av metodiken eller delar av den, vilket innebär att den inte kan 
kritiskt prövas. Om t.ex. utredare, såsom i detta fall, arbetar med skevt urval av uppgifter kring 
en eller flera personer (som i det här fallet) så skall det finnas klart angivet i utredningens text. 
I detta fall är texten i både barnavårdsutredningen och psykologintyget att anse som bedräglig, då 
öppen redovisning av arbetsprinciper och urvalsprinciper inte sker.  
 
- överkonfidensfel, dvs. överdrivet säkra eller kategoriska uttalanden, i detta fall främst om 
personer 
 
- övertalningsfel, dvs. utredningen läggs upp som ett övertalningsdokument och information söks 
och noteras utifrån övertalningssyfte. Detta har inte med utredningsarbete att göra.  
Vanliga tekniker i övertalningsdokumenten (propagandatexter) är vaghet, skeva urval, 
undanhållanden, upprepning, evidensfabrikation genom påhittade uppgifter, triviala och 
irrelevanta uppgifter, känsloladdade termer, retoriska argument m.m. Både 
barnavårdsutredningen och psykologintyget är i det här fallet att anse som 
övertalningsdokument, inte som utredningar.  
 
Fler tankefel kan säkerligen tänkas förekomma i fallet.   
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Bilaga: Det granskade psykologintyget (oavkortat) 
 
 STORSKOLAN 
                                                               2008-06-03                             
 
                                                                INTYG 
 
Ang. Rickard Karlsson  f nr 93 00 00 – 0000, Långa gatan 100, 000 00 Socialstad 
tel 000-00 00 00. 
 
Härmed intygas att undertecknad har haft kännedom om Rickards situation sedan han gick i åk 6 
på Annanskolan. Rickard går nu i åk 8 på Storskolan. 
Undertecknad har vid flera tillfällen gett stöd till Rickard i skolan genom att ordna en plats med 
lugn och ro, när han behövt det.  
Undertecknad har haft utredande samtal och stödsamtal med Rickard.  
 
Rickards situation är den att han är familjehemsplacerad hos Nils Sunesson, Långa gatan 100,  
000 00 Socialstad.    
 
Rickards tidigare familjeupplevelser är att han alltid varit mest fäst vid sin mamma sedan han 
blev adopterad, kom till Sverige och under hela sin uppväxt.  
Rickard beskriver att han aldrig har varit nära sin pappa känslomässigt. Däremot har Rickard 
känt ett stort stöd från Nils och känner det fortfarande.  
 
Rickard har nu inte haft kontakt med sin pappa på 4-5 år. Rickard minns att de sista gångerna 
endast var möten på högst 2 tim vid ett par tillfällen. 
Rickard beskriver att han otaliga gånger blivit besviken på sin pappa. Det handlar om så många 
situationer och händelser att Rickard upplever det som omöjligt att stå ut med att bo hos sin 
pappa.  
 
Ett exempel på händelse, som Rickard nämner, är att pappan krävde att Rickard skulle ha en viss 
boendetid kvar hos pappan trots att Rickard själv ville bo hos sin mamma och Nils på heltid. Det 
blev då en vårdnadstvist, när han var 11 år, vilket var jobbigt och onödigt och bara försämrade 
kontakten med pappan.  
 
Som exempel kan också nämnas en händelse i höstas, då Rickards familj skulle åka på semester 
till X-land. Pappan var tvungen att skriva under ansökan om pass men vägrade,  
vilket föranledde att Rickard inte kunde följa med och då stannade också Nils hemma med 
Rickard.  
 
Rickard menar att pappan inte förstår sig på barn och Nils beskriver hur pappan kan skriva långa, 
svåra, krångliga mail, som gör att Rickard inte förstår vad han menar eller vill. Rickard upplever 
att hans pappa har för avsikt att förstöra för Rickard på alla möjliga sätt, t ex genom att överklaga 
var Rickard vill bo fast han själv, som pappa, inte på något sätt visar att han kan tänka sig att få 
bättre kontakt med Rickard. 
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Sammanfattningsvis 
Undertecknad bedömer att Rickard har hela sin trygghet hos Nils och sina systrar. Då Rickard 
genomlider en svår period efter mammans snabba bortgång och varit beroende av ett emotionellt 
stöd, vilket han fått av Nils, är det ytterst angeläget att Rickard får möjlighet att få permanent 
boende hos Nils, där tryggheten finns. 
                                                                                                                               
Undertecknad bedömer att Rickard har stort förtroende och tillit till Nils, som kan ge den 
trygghet och närhet som krävs för en positiv utveckling för Rickard till vuxen ålder.  
 
Rickard uttrycker att han inte står ut med tanken att han skulle bo hos sin pappa.  
Undertecknad bedömer Rickards egen önskan att bo hos Nils som seriös och livsavgörande för 
Rickard. 
 
Med denna skrivelse intygar undertecknad på heder och samvete att innehållet är med 
verkligheten överensstämmande.  
 
 
I tjänsten 
 
Blomma Blomdahl 
Leg psykolog 
Storskolan, Socialstad 
Mobil 000-000 00 00 
 
På båda sidorna finns längst ner post-, fax-, telefon- och epost-adresser till Storskolan. 
 
 
 
  
 


