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Sammanfattning.  En kritisk granskning görs av utredningsmetodiken 
i en vårdnadsutredning och i ett associerat psykologutlåtande.  Ett stort 
antal metod- och tankefel förekommer i dokumenten. Särskilt 
psykologutlåtandet är mycket omdömeslöst och anklagande gentemot den ena 
parten. I denna version 2010 har en summering av tankefelen gjorts.  
 
Bakgrund 
Roland Svensson har 2000-11-20 gett mig i uppdrag att granska 
utredningsmetodik och tillförlitlighet i en vårdnadsutredning från Socialstads 
kommun, daterad 2000-11-02. Min granskning avser inte 
något ställningstagande i frågor om vårdnad och/eller umgänge och utgör 
ingen utredning av dessa frågor. Yttrandet är avsett för användning i domstol 
och i andra sammanhang som uppdragsgivaren finner lämpliga.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till någon av de i målet 
berörda personerna.  
 
Jag har haft tillgång till följande material: 
- Vårdnadsutredning 2000-11-02 + Svenssons kommentar, odaterad 
- Intyg från Storskolan 001117 
- Ansökan om stämning, odaterad + Svenssons kommentar 991105 
- Protokoll från Socialstads tingsrätt 991124, 000606 
- Utlåtande från Psykologavdelningen, Landstinget L + Svenssons kommentar 
991105 
- Två skrivelser från vardera sidans advokater 
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Min granskning är kritiskt  textgranskande och avser enbart 
vårdnadsutredningen samt psykologutlåtandet.   
 
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. Ett fundamentalt krav i Sverige utgör kravet på 
"saklighet och opartiskhet" inom offentlig förvaltning (RF 1 kap 9§). För 
ytterligare klargörande av saklighetskrav och källkritiska frågor i samband 
med utredande hänvisas till min lärobok i "Kritisk utredningsmetodik" (1996;  
2: rev. uppl., 2003) och till andra skrifter (bl.a. Edvardsson 1998abc; 
Edvardsson & Sund, 1998). En grundläggande princip vid källkritiskt arbete är 
att uppgifter skall förkastas om det kan påvisas sakliga skäl att misstänka att 
de är felaktiga. Exempel på grundläggande saklighetskrav är öppen 
redovisning, noggrannhet, rimligt säkerställande av uppgifter, logiska krav, 
krav på hållbar metodik och krav på prövning av alternativa 
hypoteser/tolkningar. Vid utredande samtal med barn måste krav ställas på 
utredningsstrategin (allsidighet, inte ensidighet), på frågetekniken (icke 
förutsättande, icke ledande, icke pressande etc.) och på noggrannhet i 
dokumentationen av vilka påståenden och frågor som riktats till barnet och 
samma noggrannhet vad gäller barnets svar och andra uttalanden. Objektiv 
registrering, dvs. ljudbands- eller videoinspelning anses nödvändig för att 
åstadkomma en korrekt återgivning. Upprepade experiment med nerskrivning 
av samtalsinnehåll ur minnet vid Örebro universitet under min ledning har 
upprepat bekräftat omfattande förekomst av bortfall, fel i återgivningen och 
konstruerade tillägg. Detta uppkommer även vid journalskrivningsexperiment, 
där noteringar förts under samtalet (Gunnarsson & Kolterjahn, 1997).   
 
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal punktvisa 
anmärkningar analogt med vad som ofta brukar vara fallet vid inspektioner, 
revisioner och andra kvalitetsgranskningar.  
 
Anmärkningar 
I. Vårdnadsutredning 2000-11-02 
 
1. Allmänt kan konstateras att ett relativt stort antal samtal förekommit och att 
mycket material redovisas, dock med en viss upprepning. Sidomfånget är 
ovanligt stort. Kvantitet bör dock inte förväxlas med kvalitet.  
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2. I avsnittet om "Utredningens genomförande" saknas platsangivelser för 
föräldrasamtalen, saknas tidslängder för samtal och hembesök, och saknas 
referens för Kälvestensmetoden (som är vetenskapligt svagt underbyggd) - all 
särskilt angiven metod skall kunna kontrolleras mot vetenskapliga referenser 
och manualer för metoden. Här beskrivs inte ens vad som är utmärkande för 
Kälvestensmetoden.  
 
Vidare redovisas inte på vad sätt utredarna skulle ha säkerställt sina uppgifter 
och det redovisas inte de urvalsprinciper som utredarna använt när de valt ut 
uppgifter för redovisning i utredningens text. Omnämnande av förfaranden för 
bestyrkanden resp. replikmöjligheter saknas.  
 
Vidare inblandas en argumentation som fadern framfört i detta avsnitt. 
Varför? Det saknas här datum och antal gånger för faderns kontakt med 
utredarna och det framgår inte att detta referat är bestyrkt av fadern och det 
borde dessutom, om det skall vara med (jag ställer mig frågande till 
relevansen), ha placerats på annat ställe i utredningen, t.ex. ett avsnitt med 
parternas värdering och kritik av utredningsförfarandet. Det framgår här inte 
ens om kontakten varit genom telefon eller genom besök.  
 
3. Redovisningarna i avsnittet "Socialregistret" av uppgifter rörande 
ekonomiskt bistånd torde vara föga relevanta och det är etiskt olämpligt att ta 
med sådana känsliga uppgifter som via parternas tillgång till utredningen lätt 
kan komma att spridas bland bekanta. Dessutom hävdar fadern i en 
kommentar att han tvärtemot vad som sägs inte har uppburit ekonomiskt 
bistånd - om faderns uppgift är riktig, hur kan en sådan uppgift bli fel? 
Felaktiga personuppgifter får inte förekomma och skall korrigeras.  
 
4. Beträffande moderns "oro" för att fadern skulle ha utsatt ett av barnen för 
sexuella övergrepp, så finns det inget i de anförda argumenten som talar för att 
så skulle ha skett. En mors "oro" kan inte utgöra någon saklig grund i detta 
sammanhang, då den är ett förhållande hos modern och inte utgör något 
sakförhållande kring fadern och dottern. Inte heller kan ev. påstådda inslag i 
moderns och faderns tidigare sexuella relation utgöra någon saklig grund.  
Vad gäller förekomst av underlivsbesvär, så torde sådana sällan vara 
föranledda av sexuella övergrepp och basfrekvensen torde vara rätt hög bland 
mindre flickor för tillfälliga besvär. Socialtjänstens beslut att inte polisanmäla 
och inte utreda torde vara det sakligt korrekta. Datum för kontakten med 
polisen borde angivits. Det bör tilläggas att det är allmänt påtalat i den 
internationella vetenskapliga litteraturen kring sexuella övergrepp (se t.ex. 
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Underwager & Wakefield, 1990) att anklagelser om sexuella övergrepp i 
samband med just vårdnads- och umgängestvister i stor utsträckning saknar 
sakliga grunder. Överhuvudtaget framstår det som vanligt beträffande 
anklagelser med ingen eller svag saklig grund att de framförs i samband med 
konflikter, dvs. även andra konflikter än vårdnads- och umgängeskonflikter. 
Det är därför viktigt att granska relationen och närmast föregående händelser 
mellan den anklagande personen och den anklagade. Det finns även anledning 
beakta anklagarens psykologi, t.ex. sådant som benägenhet för sexuell 
tolkning, orosbenägenhet, hämndgirighet, benägenhet att fabulera eller ljuga 
etc.  
 
5. Det är ett grovt utredningsmetodiskt och utredningsetiskt fel att fadern inte 
fått avge replik på den i texten förekommande anklagelsen om sexuella 
övergrepp. Att sprida detta slag av misstankar utan att fadern fått 
föra in sin uppfattning måste anses förkastligt och omdömeslöst.  
 
6. Det framgår inte att de uppgifter som refereras från föräldrarna är  bestyrkta 
av dem, dvs. uppgifterna kan innehålla (och brukar ofta innehålla) 
felaktigheter på grund av missuppfattningar, minnesfel, skevt urval etc. från 
utredarna (utöver fel som finns i uppgifter redan hos uppgiftslämnaren). Detta 
betyder att uppgifterna inte är säkerställda i förhållande till källan innan de 
används i den avslutande analysen, vilket ur saklig synpunkt är icke 
godtagbart. Den slutliga analysen skall inte genomföras förrän underlagen är 
säkerställda i förhållande till källorna och källkritiska överväganden gjorts 
kring uppgifterna. Detta problem löses inte genom senare iakttagande av 
kommunikationsprincipen enligt förvaltningslagen, vilken avser utredningen 
som helhet, inte säkerställande av material i arbetsprocessen.  
 
7. En del av vad som refereras från föräldrarnas påståenden ter sig föga 
relevant och framstår som etiskt problematiskt. Många påstådda detaljer 
framstår som obehövliga för utredningens syfte. Till exempel låter utredarna 
modern i texten anföra grava problembilder rörande ett antal angivna 
släktingar till fadern, ett ovanligt inslag i detta slag av utredningar. Sådant kan 
diskuteras både vad gäller relevans och tillförlitlighet (modern är inte den bäst 
informerade källan). Det bör även påpekas att sexuella påståenden och 
uppgifter anses som känsliga och utredare bör vara restriktiva och varsamma 
med sådana uppgifter. Det kan även t.ex. diskuteras lämpligheten och etiken i 
att i utredningstexter ange vilka slag av filmer människor påstås titta på 
hemma. Det är även sakligt och etiskt olämpligt att låta den ena parten uttala 
sig tolkande om den andra partens tanke- och känsloliv (t ex "han är rädd", 
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"han vågade inte tro") - en vida bättre källa är den berörde själv. Syftet med en 
vårdnadsutredning är inte att avslöja så mycket påstådda detaljer om en 
familjs föregående privata liv som möjligt. Syftet är heller inte att återge en 
mängd föreställningar och spekulationer från parterna. Utredningen skall ges 
barnfokus, inte förstärka parternas konflikt genom att erbjuda en arena för 
smutskastning. En överlastning av utredningen med föga relevanta och 
otillförlitliga uppgifter kan avleda uppmärksamheten och energin från de 
väsentliga förhållandena och dessutom förvärra situationen för lång tid framåt. 
I förlängningen kan barnen så småningom komma att få läsa vad föräldrarna 
sagt om varandra.  
 
8. Det framgår inte att parterna skulle ha fått replikmöjlighet på varandras 
uppgifter (i de avseenden den andra berörs) i arbetsprocessen, dvs. icke 
replikerade uppgifter från parterna har förts in i den slutliga analysen. Detta är 
inte godtagbart ur saklig synpunkt. Med tanke på hur grava anklagelser som 
parterna riktar mot varandra utgör frånvaron av replikmöjlighet även en tung 
etisk problematik i utredningstexten.  
 
9. Beträffande utredande samtal med barnen och hembesök så har ett flertal 
sådana ägt rum. Det framgår dock inte vilka frågeställningar som skulle 
besvaras genom hembesök, genom gemensamma samtal och genom enskilda 
samtal och genom de använda hjälpmedlen. Frågeställningarna skall styra 
metodiken. Det är även svårt att förstå vad redovisning av tillfälligheter typ att 
ett barn visar dockor, att mamma gjort tårta etc. har i en utredningstext att göra 
samtidigt som redovisningen av hemförhållandena (yttre o inre miljö), rutiner 
kring barnen, barnens sociala nätverk (vuxna och lekkamrater, avstånd till 
dessa, kontaktfrekvens) etc. brister avsevärt.  
 
Utredarna har använt s k Emmadockor, men inget som helst sägs om denna 
metodiks reliabilitet (stabilitet vid upprepad mätning) respektive validitet (att 
den mäter vad den avser att mäta) - ingen som helst vetenskaplig referens ges. 
Vad är det som säger att ett barn ställer upp dockorna på samma sätt nästa 
gång (reliabilitet) och vad är det som säger att dockornas positioner skulle 
återge faktiska förhållanden i familjen (validitet) ? Barnet kan t ex återge 
önskade positioner eller enbart leka eller vara påverkat av tillfälliga 
stämningar. Framställningen präglas av mätteoretisk omedvetenhet. Projektiva 
metoder av detta slag saknar i regel påvisad reliabilitet och saknar påvisad 
validitet för aktuellt syfte, dvs. bygger i hög grad på trosföreställningar.   
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10. Även referentsamtalen  är obestyrkta av uppgiftslämnarna. Det är 
dessutom oklart vem som lämnar uppgifterna då såväl daghemspersonalen 
som förskollärarna hörs två och två. Det skall alltid vara tydligt vilken 
namngiven person som lämnat en uppgift. Uppgiftslämnare från samma 
verksamhet bör höras var för sig varefter uppgifterna kan jämföras med 
avseende på överensstämmelse. Ett sådant arbetssätt höjer tillförlitligheten. 
 
11. Den långa sammanfattningen på tre sidor borde kunna utgå och brukar inte 
finnas i detta slag av utredningar. Så här korta utredningar skall vara såpass 
koncentrerade att långa sammanfattningar av de lämnade uppgifterna inte 
skall behövas. Det är anmärkningsvärt att sammanfattningen innehåller så 
många detaljer, t ex upprepas betydelselösa tillfälligheter från kontakterna 
med barnen än en gång. Det verkar som om utredarna förlorar sig i detaljer 
och har svårt att urskilja det väsentliga även när de skall skriva en 
sammanfattning.   
 
12. I slutavsnittet kallat "Bedömning" uttalar utredarna en hel del subjektiva, 
tolkande påståenden. Detta är mycket vanskligt ur saklig synpunkt, speciellt 
som det inte framgår att utredarna skulle ha bedrivit något sakligt 
tolkningsarbete. Vid tolkningsarbete måste de tänkbara tolkningarna listas och 
prövas mot tillgängliga uppgifter (för respektive emot). De tillgängliga 
uppgifterna skall utmärkas av allsidighet, relevans och tillförlitlighet - krav 
som kan allvarligt diskuteras om de är uppfyllda i detta fall. Det är vid 
tolkningsarbete ofta inte fallet att någon tolkning kan säkerställas, utan flera 
olika tolkningar kvarstår ofta sedan några tolkningar eliminerats. Allmänt sett 
utmärks tolkningar av mycket större osäkerhet än iakttagelser/observationer. 
Tolkningar utan genomfört tolkningsarbete bör anses ha säkerheten noll. Det 
slag av godtyckligt tolkande aktivitet som utredarna här visar upp i 
bedömningsavsnittet torde vara mer rimlig i en behandlingskontext än i en 
utredningskontext. Vid behandling kan felaktiga tolkningar ofta korrigeras i 
det löpande arbetet. I till domstol ingivna utredningar bör kraven på rimlig 
säkerhet i påståendena upprätthållas. Godtyckliga tolkningar bör då inte 
tolereras. Speciellt inte när tolkningarna genomförts på ett icke säkerställt 
underlagsmaterial.  
 
13. Det är uppenbart att bedömningsavsnittet är partiskt på så sätt att det 
innehåller ett avsevärt antal anklagelser (ungefär ett dussin) från utredarna mot 
fadern och samtidigt tendenser till försvarstal för modern.   
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14. Nya uppgifter skall inte föras in i bedömningsavsnittet utan alla använda 
uppgifter skall redovisas i det tidigare uppgiftsunderlaget.  
 
15. Beträffande den förekommande diskussionen om att barn bör sova i egen 
säng, så kan påpekas att det enligt en forskningsöversikt av forskaren Okami 
inte finns några belägg för att det skulle vara skadligt för barn att sova i 
föräldrarnas sängar. Det rör sig här mycket om individuella och 
familjekulturella variationer.  
 
16. Det kan med anledning av både underlagsavsnitten och 
bedömningsavsnittet onekligen diskuteras hur långt offentliga utredare bör gå 
vad gäller rotande i familjers privatliv och i att ägna sig åt kvasipsykologiska 
funderingar om familjemedlemmarnas relationer.  
Arbetssättet torde kunna anses kränkande.  
 
17. Resursanalyser för respektive förälder saknas i utredningen.  
 
Sammanfattningsvis är vårdnadsutredningen inte vare sig 
utredningsmetodiskt/sakligt eller etiskt godtagbar och kan även tänkas 
förvärra den rådande konflikten och försvåra för barnen.  
 
II. Psykologutlåtande 1999-10-06 
Detta s.k. utlåtande är skrivet på begäran av moderns advokat. Det framgår 
inte att det skulle vara avsett för användning i domstol. Inget uppdrag 
preciseras. Det framgår inte att den av de två undertecknarna som kallar sig 
"Behandlande psykolog" skulle inneha socialstyrelsens legitimation (vid 
denna tidpunkt), vilket möjligen är ett skäl till att den andra undertecknaren 
finns med ("leg psykolog/handledare") för att göra papperet formellt 
godtagbart. Även i familjerättens utredning används beteckningen "psykolog" 
(icke skyddad beteckning) och inte beteckningen "leg psykolog" (vilken 
kräver socialstyrelsens godkännande). Det verkar alltså som om den 
behandlande psykologen befinner sig under utbildning och t ex. gör praktik 
eller upprätthåller vikariat, vilket i så fall borde tydligt angivits.  Om 
psykologen inte var legitimerad är sättet att skriva i det närmaste att betrakta 
som ett bedrägeri genom undanhållande av information - mycket svårt för en 
lekman utanför branschen att genomskåda. Huruvida psykologen innehade 
legitimation låter sig lätt kontrolleras med berörd psykolog eller 
socialstyrelsen vad gäller datum för erhållande av legitimation.   
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Det framgår inte vad som är syfte och/eller frågeställning/ar/, dvs. vad det är 
för något som utlåtandet skall ge information om, vad skall utredas och 
bedömas???. Det saknas på slutet en sammanfattande bedömning eller 
liknande, där svar avges på frågeställningar (vilka ju saknas). Den löpande 
texten verkar bara klippas av högst upp på sidan 6 utan några slutsatser eller 
bedömningar eller rekommendationer. Det går inte att förstå syftet med 
papperet mer än att det handlar om att utifrån motpartens uppgifter rikta 
mängder av anklagelser mot fadern på brevpapper från Landstinget i L län, 
dvs. i princip att agera som ett slags ombud för modern. Psykologer skall 
naturligtvis inte sätta sig i knät på den ena parten i en konflikt, när de avger ett 
utlåtande.  
 
Det framgår att psykologen träffat modern 11 gånger. Första gången var 
990301, övriga datum framgår inte., inte ens det sista datumet.  
  
Det framgår att psykologen enligt moderns önskemål deltagit vid två 
samarbetssamtal mellan modern och fadern, såvitt jag förstår som något slags 
stöd till modern. Att delta i samarbetssamtal och därefter presentera ett 
utredningsdokument till domstol ter sig som en tveksam 
rollsammanblandning. I många kommuner tillåts inte personal som genomfört 
samarbetssamtal att agera utredare (Dahl & Filipsson, 1995). JO har i ett 
beslut 1994-12-15, Dnr 3280-1993, hänvisat till Reg. prop 1981/82:168 och 
anfört att det är ändamålsenligt att samarbetssamtalen förs under s.k. 
familjerådgivningssekretess. JO hänvisar även till tidigare JO-beslut (JO:s 
ämbetsberättelse 1985/86 s 273) som stöd. Socialstyrelsen har samma 
uppfattning. Enligt socialstyrelsen bör även behandlare (en partsstödjande 
roll) inte agera utredare (en objektiv roll) och det är ett grundläggande 
saklighetskrav som här åsidosätts i utlåtandet. Utredarrollen och 
behandlarrollen bör inte förenas mer än på det sättet att någon kan vara 
utredare först och sedan behandlare. Det finns även anledning fråga vilket 
avtal som gällde för psykologens medverkan i samarbetssamtalen. Har 
psykologen verkligen klargjort att hon skulle kunna komma att skriva ett 
utlåtande till stöd för moderns sak? Och fått detta godkänt av fadern? 
Information från samarbetssamtal bör inte användas till annat än vad som 
avtalats eller från början tydliggjorts. Enligt socialstyrelsens Allmänna råd 
1985:2 skall syftet med samtalen och villkoren bl.a. rörande sekretess 
klargöras för föräldrarna innan arbetet påbörjas. Turerna i det här aktuella 
fallet ter sig anmärkningsvärda ur saklig och etisk synpunkt och det står klart 
att åtminstone rollsammanblandning skett. Troligen har inte överenskommelse 
gjorts om hur informationen från samarbetssamtalen skulle kunna komma att 
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användas. Det är naturligtvis mycket anmärkningsvärt att en i 
samarbetssamtalen deltagande psykolog efteråt levererar ett utlåtande till stöd 
för den ena parten.  
 
Det framgår att psykologen inte träffat fadern i samband med utarbetandet av 
utlåtandet och fadern har uppenbarligen inte fått möjlighet att avge replik på 
det material som modern har anfört. Givetvis är detta ett utredningsmetodiskt 
sett orimligt förhållande i ett papper som inges till domstol under 
tjänsteansvar.  
 
Det framgår att psykologen inte träffat barnen. Det sägs att "Den information 
som behövts angående barnen har inhämtats genom modern". Inte heller detta 
förhållande är utredningsmetodiskt rimligt i detta fall.  
 
Det står även klart att psykologen inte kan ha gjort några egna iakttagelser 
kring moderns samspel med barnen. Inte heller detta är utredningsmetodiskt 
rimligt i detta fall. 
 
Det står likaledes klart att psykologen inte kan ha gjort några egna iakttagelser 
kring faderns samspel med barnen. Även detta är inte utredningsmetodiskt 
rimligt.  
 
Det framgår inte på vad sätt psykologen har säkerställt referaten av vad 
modern sagt, det framgår inte att modern bestyrkt materialet. Dessa frågor 
skall vara klargjorda.  
 
Vid läsning av själva texten i utlåtandet består denna av referat av enbart 
moderns uppgifter om relationen till fadern samt enbart moderns uppgifter om 
barnen och enbart moderns uppgifter om relationen mellan fadern och barnen. 
Några få formuleringar med försök till teoretiska reflektioner och 
sammanfattande konstateranden görs insprängt i stora mängder anklagelser 
mot fadern.  
 
Exempelvis följande två konstateranden är anmärkningsvärda i relation till 
vad de påtalade begränsningarna i metodiken kan tänkas medge: 
 
"Utifrån vad modern berättar om sina barn och inte minst hur hon berättar 
anser jag att hon har en god insikt om barns behov. Jag  hör att modern har 
förmåga att ge barnen närhet, trygga gränser, respekt och förståelse." 
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Det går inte att med anspråk på saklighet hävda detta enbart utifrån vad 
"modern berättar". Psykologen saknar helt egna eller andra källors 
iakttagelser. Psykologen begår här ett grovt tankefel genom att förväxla vad 
modern säger med hur hon faktiskt uppträder. Det är ett länge och väl känt 
problem inom beteendevetenskapen att människor i mycket stor utsträckning 
inte beter sig som de säger att de beter sig, den bristande överensstämmelsen 
mellan ord och handling är välkänd, men inte för denna psykolog och 
handledare. Mer invändningsfritt hade varit att skriva exempelvis att modern 
har framställt sig vid träffarna som en person som har god insikt om barns 
behov etc., vilket inte ger någon tillförlitlig information om hur hon faktiskt 
beter sig. Ett rimligt minimikrav här borde varit att psykologen observerat 
modern och barnen vid åtminstone tre i tiden skilda tillfällen om minst 1 
timma per gång. En annan möjlighet kunde varit att utnyttja referenter som 
sett modern tillsammans med barnen i större utsträckning/vid flera tillfällen 
och som inte var associerade med någon av parterna. Psykologen uttalar sig 
utan att ha nödvändig täckning, dvs. fabulerar.  
 
"Genom dessa och många fler exempel som modern berättat framtonar en bild 
av fadern som en förälder som på flera olika sätt verkar sätta de egna 
behoven före barnens behov." 
Ingen källkritik iakttas här. Psykologen verkar även här begå tankefelet att 
förväxla vad modern säger med hur fadern faktiskt är. Modern befinner sig i 
stark konflikt med fadern och otillförlitligheten hos uppgifter från parter i 
konflikter är ett väl känt fenomen. Psykologen saknar här helt egna eller andra 
källors iakttagelser. Mer invändningsfritt hade varit att skriva exempelvis att 
den angivna bilden av fadern finns i moderns föreställningsvärld och att denna 
inte behöver stämma med faktiska förhållanden och kan vara behäftad med fel 
på grund av den rådande konflikten. Även här vore ett rimligt minimikrav ett 
flertal egna observationstillfällen av psykologen själv och utnyttjande av 
referenter som ett flertal tillfällen iakttagit fadern och barnen och känner till 
förhållandena mellan fadern och barnen. Psykologen uttalar sig även här utan 
att ha nödvändig täckning, dvs. fabulerar.  
 
Sammanfattningsvis är psykologutlåtandet inte utredningsmetodiskt 
godtagbart, i avsaknad av källkritik och dessutom en ovanligt grov partsinlaga. 
Modern kunde nästan lika gärna ha skrivit utlåtandet själv, möjligen med 
jurists hjälp. Det är mycket anmärkningsvärt att sådana här papper produceras 
"I tjänsten" och på bekostnad av skattemedel inom Landstinget i L län och 
papperet bör ligga långt utanför vad Psykologförbundets etiska principer 
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medger. Även detta slag av anklagelsepapper kan förvärra den rådande 
konflikten.  
 
Sammanfattande bedömningar 
1. Vårdnadsutredningen 2000-11-02 från Socialstads kommun är som visats 
inte utredningsmetodiskt godtagbar, partisk och därmed inte tillförlitlig. Ur 
källkritisk synpunkt skall den förkastas. Vidare bedöms vårdnadsutredningen 
vara kvantitativt överarbetad och med stora utredningsetiska brister och 
vårdslöshet vad gäller känsliga förhållanden. En sådan här utredning kan 
mycket väl förvärra en konflikt och försvåra för de berörda barnen och 
föräldrarna.  
 
2. Psykologutlåtandet 1999-10-06 från Landstinget i L län är som visats inte 
utredningsmetodiskt och utredningsetiskt godtagbart, i avsaknad av källkritik, 
utredningsstrategiskt konstruerat som en utpräglad partsinlaga, innehåller 
tankefel och är därmed inte tillförlitligt. Ur källkritisk synpunkt skall det 
förkastas. Ett utlåtande av detta extremt tendentiösa, anklagande slag kan 
förvärra en konflikt.  
 
Det är uppenbart att såväl Socialstads kommun som Landstinget i L län har 
anledning att diskutera igenom sina utredningsmetoder, utredningsetik och 
utredningspapper i samband med vårdnads- och umgängeskonflikter för att 
inte framledes upprepa detta sätt att utreda och vålla skador, inte minst för 
barnens del.  
  
Tankefel: en summering över båda dokumenten 
Utredningen 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 år 2010 kan överlappa eller 
ibland avse samma fenomen.  
 
- alternativ hypotes om fadern ignoreras 
 
- andrahandsinformation (från modern) används om barnen 
 
- anklagelsefel, dvs. ett utlåtande används som ensidig anklagelseakt mot ena 
parten. Objektivitetskrav föreligger (se Regeringsformen 1 kap 9§) inom 
offentlig förvaltning. Beteendet att förfölja ena parten framstår som svår 
utredarpatologi.  
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-barnens uppfattningar beaktas ej nöjaktigt och irrelevant metodik används 
 
- bedömningsfel, dvs. icke säkerställda uppgifter och ett undermåligt 
psykologutlåtande används för bedömningar 
 
- behandling och utredning sammanblandas 
 
- detaljfixering rörande personer (jfr skvaller och kvällstidningar) 
 
- fabulering, dvs. uttalanden utan täckning i sak 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder, dvs. den mycket populära  
”tycka-tro-känna-uppleva-intryck” – kulturen figurerar 
 
- frågeställningsfel på så sätt att för utredningsarbetet styrande frågeställningar 
saknas – beteckningen klippkollage av uppgifter kan vara lämplig för den 
påstådda utredningen 
 
- godtyckliga tolkningar framförs, dvs. sakligt tolkningsarbete har underlåtits 
 
- hembesöksfel på så sätt att triviala uppgifter eller uppgifter av tillfällig 
karaktär framförs, medan sakligt sett viktiga och bestående uppgifter ignoreras 
 
- hyenafel, dvs. kränkande arbetssätt med omfattande rotande i privata detaljer 
   (jfr skvaller och kvällstidningsjournalistik) 
 
-integritetsfel, dvs. icke relevant rotande i familjers privatliv och förekomst av 
kvasipsykologiskt struntprat om familjemedlemmar. 
 
-kikhålsfel, dvs. att tro sig kunna se in i någons tanke- och känsloliv och uttala 
sig kategoriskt om sådant 
 
 - ”kikhålsfelet”, dvs. icke sakligt grundade påståenden görs om hur någon 
tänker eller känner  
 
- kvasipsykologiska funderingar, dvs. funderingar som inte håller för kritisk 
prövning framförs i text som sprids 
 
- källkritiska misstag, dvs. påståenden/uppgifter godtas utan kritisk prövning 
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-källredovisningsfel, när det inte framgår vem som lämnat vissa uppgifter 
 
-logiska förväxlingsfel, dvs. vad moderns säger om sin förmåga förväxlas med 
faktiskt beteende och vad modern säger om fadern förväxlas med dennes 
faktiska beteende. Särskilt vid en konflikt kan en utredare inte utgå från att 
vad den ena parten säger om sig själv och om den andra överensstämmer med 
faktiskt beteende. I en saklig utredning måste de logiska och källkritiska 
skillnaderna mellan olika informationstyper upprätthållas. Det är för övrigt så 
att fadern inte givits möjlighet till systematisk replikering på moderns 
uppgifter.  
 
- partiskhet av extremt slag 
 
-projektiv metodik utan vetenskaplig underbyggnad används och resultat från 
sådan anförs 
 
- påståenden omvandlas till uttalanden om faktiskt beteende, vilket inte alls 
behöver överensstämma med hur en person sagt att den beter sig 
 
- relevansfel på så sätt att icke relevanta uppgifter anförs 
 
- resursundvikande 
 
- rollsammanblandning uppvisas 
 
- sakfel används 
 
-skvallerfel, dvs. informationer av samma kvalitet som skvaller förs in i texten 
 
- spekulationsfel på så sätt att spekulativa uttalanden rörande person anförs 
 
-spelbrickefel, dvs. utredare gör sig till spelbricka för ena partens intressen 
mot den andra parten, ägnar sig åt att sätta sig i knät på den ena parten 
 
- säkerställandefel på så sätt att bestyrkanden från uppgiftslämnare och 
systematisk replikering från berörda familjemedlemmer inte iakttas och 
kontroller i övrigt och källkritisk prövning underlåts 
 
- tidsredovisning underlåts för en del uppgifter, t.ex. saknas datum och 
tidslängder för samtal 
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- undanhållande av uppgifter 
 
- urvalsfel på så sätt att medvetna urvalsprinciper (principer för inval 
respektive bortval av uppgifter) inte redovisas  
 
Fler tankefel förekommer säkerligen.  
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