
Skolans könsdiskriminerande referentbeteende och 
socialtjänstens bristande källkritiska ansvarstagande i en partisk 
vårdnads-, boende- och umgängesutredning – en kritisk 
granskning av intellektuell oredlighet 
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
2011 
 
Sammanfattning. Syftet är att genom kritisk-vetenskapligt grundad analys påvisa hur  
en kommun kan åstadkomma en extremt undermålig och könsdiskriminerande vårdnads-, 
boende- och umgängesutredning, något som är av både vetenskapligt intresse och lärointresse.  
Utredningen har utarbetats som en anklagelseskrift mot fadern och med benäget bistånd från  
intellektuellt oredliga referenter inom barnets skola. Bristande barnperspektiv, bristande 
säkerställande av uppgifter och ett stort antal tankefel påvisas och  specificeras.  
 
Bakgrund 
Part A (fadern) har 2010-03-08 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodiken i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning från Socialstads 
kommun, daterad 2010-01-21.  
 
Granskningen avser inte något ställningstagande till tvistefrågor kring vårdnad, boende eller 
umgänge för berört barn från min sida.  
 
År 2002 utförde jag en sakkunnig granskning av en utredning gällande samma parter och 
samma barn. Frånsett detta tidigare uppdrag har jag ingen tidigare kännedom om eller relation 
till i utredningen berörda personer och saknar även släktskap med någon berörd. 
 
Yttrandet är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang enligt 
uppdragsgivarens bestämmande. 
 
Det bör med tanke på typen av utredning som granskas nämnas att jag genomfört många 
granskningar och att det förekommit något fler uppdrag från kvinnliga parter än från manliga 
parter – i de flesta fall åtar jag mig ingen granskning alls.  
 
Material 
Följande material har ställts till mitt förfogande. 
 
- Vårdnads-, boende- och umgängesutredning, Socialstad kommun 
   2010-01-21 (det granskade dokumentet) 
- Protokoll 2009-09-10, mål nr 00, Socialstads tingsrätt 
- Part A:s skrivelse 2010-02-02 med anledning av utredningen.  
- Upplysningar 2009-08-06 från Socialstads kommun till Socialstads tingsrätt 
- Utdrag (sid. 5 och 15) ur BBIC-utredning, Socialstads kommun, ca mars  
   2009 
- Utdrag ur barnets blogg 2010-02-02 
- Uppföljning av pedagogisk utredning 2008-04-07, daterad 2008-09-09 
   och undertecknad av speciallärare LL 
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- Journalanteckning, BUP av kurator 2007-02-02 
 
Arbetssätt 
Jag har läst igenom mig tillställt material och mer noggrant granskat 
den aktuella vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Grundläggande 
utgångspunkter för granskningen är kravet i svensk grundlag (RF 1 kap 9§) 
på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” inom offentlig förvaltning samt 
grundläggande krav rörande logik och källkritisk prövning vid kritiskt-vetenskapligt arbete 
likaväl som vid utredningsarbete. För närmare preciseringar se min universitets- och 
högskolelärobok ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” (2:a rev. 
uppl. Stockholm: Liber, 2003. Omtryckt 2008, 2009, 2010).  
 
En till domstol ingiven kommunal utredning måste uppfylla grundläggande saklighetskrav. 
Om den inte uppfyller grundläggande krav på saklighet skall den förkastas. Grundprincipen 
vid källkritisk prövning är att om det finns sakliga grunder (eller goda skäl) att misstänka att 
en uppgift eller ett dokument är felaktigt, så skall uppgiften eller dokumentet förkastas. 
I praktiken föreligger ofta flera grunder att förkasta, ett s.k. källkritiskt kluster (grupp av 
grunder att förkasta) existerar. Beslutet att förkasta är då oproblematiskt. Bildspråkligt 
uttryckt sjunker en båt snabbare ju fler hål det finns i botten av den. Vid källkritisk prövning 
behöver en uppgift inte bevisas vara felaktig. Bevisbördan (eller åtminstone evidensbördan) 
för en uppgift/ett påstående åvilar den som hävdar uppgiften/påståendet.  
 
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal anmärkningar. Avidentifiering har 
skett i min text.  
Parterna betecknas i texten mest som part A respektive part B och det idag drygt 12-åriga 
barnet  benämns ”barnet”.  
 
Anmärkningar 
 
1. Logiskt styrande frågeställningar saknas 
På sid. 1 anges området för utredningen och en tidsavgränsning görs till förhållandena efter 
hovrättens dom i juni 2003. Dock saknas helt preciserade frågeställningar för logisk styrning 
av utredningsarbetet. Sådana frågeställningar baseras på konstaterade kunskapsbehov och de 
skall besvaras så långt möjligt i utredningsarbetet.  
Exempel på en sådan skulle kunna vara en mer noggrann beskrivning av barnets utveckling 
från juni 2003 till slutet av 2009. En annan frågeställning skulle kunna vara hur barnet 
uppfattar situationen och vad barnet vill.  
Frånvaro av logiskt styrande frågeställning/ar/ leder som i detta fall lätt till logiskt 
förvirrade klippkollage av uppgifter, vilka inte bör betecknas som utredningar.  
 
2. Undertecknande saknas 
På sid. 2 påstås att ”Vi båda utredare står bakom bedömningen”, men det är enbart utredaren 
från Socialstads kommun  som har undertecknat utredningen 2010-01-21 och den andra 
utredaren står  inte ens nämnd vare sig utan eller med namnteckning på utredningens 
avslutande sida. Dokumentet ger bara besked om att en av utredarna står bakom 
bedömningen. Ingen som  helst förklaring till förhållandet ges. Det saknas även kontaktadress 
och telefon till den andra utredaren, vilket är uppgifter som bör finnas.  
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3. Sök- och urvalsprinciper ? 
Material produceras genom några slags sökprinciper och måste i regel reduceras genom urval 
för att bli hanterligt och överskådligt. Det anges i utredningen inga som helst logiskt styrande 
principer för urval (sökprinciper och principer för inval respektive bortval) av uppgifter till 
den slutliga utredningstexten.  
 
Dolda/outtalade sök- och urvalsprinciper kan inte källkritiskt sett accepteras. Det inses lätt att 
ett utredningsmaterial där inte sök- och urvalsprinciperna öppet angetts och åtföljts kan vara 
medvetet eller omedvetet manipulerat i frågan om urval.  
 
4. Hembesök 
Utredarna redovisar ett hembesök hos vardera föräldern, där barnet i båda fallen finns med. 
Inga tidslängder redovisas, vilket borde skett. Det är ett faktum att hembesöket hos pappan 
beskrivs på 5,5 rader och ytterst lite framkommer. 
Hembesöket hos mamman beskrivs på 17 rader, dvs. får tre gånger så mycket utrymme och 
något kring barnets nätverk framkommer. Trots att barnet befinner sig hos mamma anges det 
här ha sagt: 
”Innan vi går ner nämner han för oss att han tycker att det är bättre att bo hos pappa och att 
K (part B:s sambo) kan vara konstig mot honom och tar upp en händelse med en bil. ” 
Tydligen vill utredarna inte beskriva mer vad saken gällde eller följde inte upp uppgiften.  
Redovisningarna av båda hembesöken följer gängse utredningsmetodiskt 
undermålig praxis att nöja sig med att redovisa några godtyckligt valda fysiska eller sociala 
fragment. Det skall absolut krävas av utredare att de gör relevanta, systematiska redovisningar 
i anslutning till hembesöken av sådana objektiva omständigheter som boendemiljö, lekmiljö, 
skolväg, barnets nätverk, viktigare rutiner och subjektiva omständigheter som vad barnet 
tycker om miljön och boendet och nätverket. Tillfälliga skeenden vid själva hembesöket är 
inte lika angelägna att redovisa som mer stabila faktorer och förhållanden och upprepade 
skeenden. Det är svårt att förstå hur två av samhället avlönade utredare kan lyckas få fram så 
lite information i samband med hembesök.  
 
Det framgår inte heller på vad sätt beskrivningarna av hembesöken skulle ha rimligt 
säkerställts – kanske är de enbart nerteckningar ur minnet från en av utredarna? Det framgår 
inte att respektive förälder och barnet givits möjlighet att korrigera, förtydliga, komplettera 
etc. beskrivningarna av hembesöken FÖRE  (inte EFTER) avsnittet ”Bedömning” utarbetas.  
 
5. Samtal med barnet 
Endast ett samtal med barnet redovisas på 18 påbörjade rader och utan angiven tidslängd. 
Detta måste bedömas som klart otillräcklig kommunikation med barnet och det kan 
misstänkas att utredarna undvikit att samtala mer med barnet, då de inte varit intresserade av 
mer  material som strider mot deras egen uppfattning om den dåliga fadern. Att undvika 
sådana intervjuer, material etc. som går emot utredarens egen tendens är ett vanligt förfarande 
i socialtjänstens utredningar.  
 
Som jämförelse kan nämnas att utredarna uppger sig ha haft två samtal med vardera föräldern 
och redovisade på ca 2 sidor för vardera föräldern (part A 88 påbörjade rader, part B 80 och 
part B:s sambo har fått 30 påbörjade rader, dvs. betydligt mer än barnet). Minst tre enskilda 
samtal med ett barn vid olika tidpunkter är att rekommendera. De båda ”tunna” hembesöken 
är naturligtvis inte att anse som enskilda barnsamtal.  
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Det anges att utredarna som ”samtalsverktyg” använt dels ”en tidslinje” och dels ”Emma-
dockor”. Av referatet att döma så styrde utredarna fram det redovisade innehållet. Frågan är 
om barnet gavs tillfälle eller tillräckligt utrymme att uttrycka vad det ville säga från egna 
utgångspunkter. Diverse i denna bransch förekommande, påstådda ”samtalsverktyg” kan 
dessvärre fungera som sätt att avleda från vad barnet vill framföra och kan innebära att 
barnperspektivet försvagas. De påstådda samtalsverktygen kan mer handla om hantering av 
utredarnas egen osäkerhet och behov att fylla samtalstiden än om att de leder till relevant och 
viktig information.  En kritisk fråga är om samtal som starkt styrs av utredare bör 
utredningsmetodiskt godtas som ”samtal med barn” och om de ansluter särskilt väl till artikel 
12 i FN:s barnkonvention. Ges barnet rätt att komma till tals, när utredaren med 
samtalsverktyg styr (eller stör eller hindrar) samtalet ?  
 
Barnet refereras dock tvärtemot utredarnas uppvisade tendens ha sagt (har skaffat sig något 
utrymme att säga):  
”Han berättar att han länge velat bo hos pappa och som han har det nu önskar han att det 
ska vara i framtiden också…han vill att pappa ska få ensam vårdnad så att mamma  inte kan 
sätta stopp för att han får vård, vilket hon har gjort.” 
Det framgår inte om och på vad sätt referatet av barnsamtalet skulle ha rimligt säkerställts. 
Barnet är så pass gammalt att det kan läsa igenom och bedöma materialet självt. Materialet 
används såvitt kan förstås obestyrkt av källan, när utredarna utarbetar bedömningen. Vid 
bedömningsarbete skall rimligt säkerställt material användas, dvs. krav på bestyrkande, 
systematisk replikering från berörda, kontroller i övrigt och källkritisk prövning skall vara 
uppfyllda FÖRE materialet används i bedömningsarbete.  
Det framgår inte heller om utredarna frågat barnet om det ville ha ytterligare något samtal.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att barnet kommit alltför lite till tals och att allvarlig 
misstanke om undvikande från utredarnas sida föreligger, då det måste ha varit uppenbart för 
utredarna att barnet kommit lite till tals. Som kommer att framgå får även skolans referenter 
tio gånger mer textutrymme än barnet.  
 
6. Uppgifter från skolan 
Rektor och en lärare har intervjuats tillsammans – ett mycket olämpligt förfarande, då 
uppgifterna från respektive källa blandas och eventuella skillnader i bedömningar etc. kan 
försvinna. Att en lärare befinner sig i beroendeställning anställningsmässigt m.m. till en rektor 
är ytterligare ett  problem med att samintervjua. Det framgår här inte hur länge rektor  har 
haft kontakt med barnet och inte vilken omfattning kontakten haft. Sådana kunskapsmässiga 
förutsättningar kring använda referenter skall klart framgå.  
 
Referatet anges ”Genomläst och godkänt 2010-01-12”, men det framgår inte att båda 
intervjupersonerna har godkänt referatet eller om det bara är en av dem. Med tanke på hur 
extremt osaklig och etiskt undermålig som texten är, så är ansvaret för påståendena en mycket 
viktig fråga. Självklart bör stå ”Genomläst och godkänt av LL och av RR 2010-01-12”.  
Men det klart bästa förfarandet är att referenterna intervjuas separat och var och en skriver 
under på enbart sina egna uppgifter. Vem som är källa till respektive uppgift skall klart 
framgå och ingen skall gå i god för någon annans uppgifter.  
 
Mycket anmärkningsvärt är att det inte på minsta sätt framgår att rektor  och läraren skulle 
haft med sig några slag av underlagsmaterial i form av betyg, material från utvecklingssamtal, 
anteckningar etc. till intervjun utan snarare sitter och pratar på ett vagt sätt. Att två eller flera 
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bedömare skulle vara helt eniga i komplexa frågor, en bild som sådana här intervjureferat i 
regel uppvisar, är orealistiskt.  
 
Part A är omnämnd i referatet och på ett negativt sätt. Det är sakligt sett inte acceptabelt att 
part A och part B inte fått systematiskt replikera på referenternas påståenden FÖRE dessa 
används i bedömningsarbetet på slutet av utredningen. I en skriftlig kommentar till 
utredningen har part A påvisat felaktigheter i vad som står, tydligen utan att detta föranlett 
förändringar i utredningens text. En sakligt och etiskt mycket allvarlig vägran att korrigera 
verkar ha förelegat. Felaktiga eller missvisande uppgifter skall alltid rättas till. En text kan bli 
felaktig eller missvisande även genom att vissa uppgifter utelämnats eller inte eftersökts. Det 
undermåliga, icke-korrigerade materialet är vad som använts som underlag för 
bedömningsavsnittet – givetvis ett icke sakligt godtagbart förfarande.  
 
Det saknas en klar tidslinje/tidsaxel och precisering av hur det gått för barnet i skolan under 
terminernas lopp – saknas en precisering som grundas på empiriskt material och inte på vaga 
minnen och negativa utfall mot part A. Barnets utveckling i skolan är förknippad med 
problembeteenden och svårigheter att lära och utgör en mycket central fråga i utredningen. 
Påtagligt är att skolan i sina vaga, förvirrade uppgifter sänker sig ner till att leta upp små 
anmärkningar  kring barnet, t.ex. ”tuggar tuggummi” eller några enstaka saker barnet sagt. 
Detta är typer av skvaller som är rätt vanliga i skolmiljöer. Skolans referenter verkar inte 
kunna precisera sig kring vad som är väsentligt för barnet – inlärningssvårigheterna -  utan 
svävar ut i alla möjliga påståenden av ringa betydelse kring barnet.  
 
Det förtjänar även att påpekas att såvitt kan förstås har barnet inte fått möjlighet att 
systematiskt replikera på skolans referenters påstådda påståenden och alla uppgifter om barnet 
faller därmed källkritiskt sett. Ett 12-årigt barn skall inte på detta sätt förnekas rätten att 
komma till tals (se FN:s barnkonvention artikel 12). Barnet har i referatet av barnsamtalet 
tilldelats 18 påbörjade rader i utredningstexten. Skolans referenter har tilldelats ca 4 sidor 
(178 påbörjade rader; rubriker och rader med godkännanden ej medräknade), dvs. barnet har 
fått endast 10% av det textutrymme som skolans referenter fått. Detta är inte rimligt.  
 
Ett avsevärt antal påståenden i texten innehåller kritiskt formulerade uttalanden om part A. 
Den extremt subjektiva, vitt spridda ”tycka-tro-känna-uppleva” – kulturen figurerar i 
uppgifterna. ”Skolan/referenterna upplever/uppfattar…”etc. Det går förstås bra att ”uppleva” 
precis vad som helst. Det kan verka som om skolan är mer intresserad av att kritisera och 
personangripa part A än av att klargöra barnets utveckling och problembild.  
 
Till bakgrunden hör, som skolans referenter nämner, att part A har anmält skolan till 
Skolverket två gånger. Part A har inte heller skrivit under åtgärdsprogram (som han inte 
ansett tillräckliga). Part A är kritisk till skolans agerande eller brist på agerande (vilket part A 
har grundlagsskyddad rätt till) och skolan har tydligen svårt att hantera detta, vilket är ett 
problem hos skolan. Ofta vill dock inte skolor se några problem hos sig själva utan tycker att 
problemen ligger hos elever och föräldrar, något som ofta påtalats av forskare m.fl.  
Frågan om skolors förnekande attityd har ofta varit aktuell i samband med mobbningsfall och 
undersökningar av mobbning i skolorna.  
 
I uppgifterna från skolans referenter är det tydligt hur part A, som mycket engagerat sig och 
varit kritisk nästan enbart framställs som ”svart”, medan part B som inte (av texten att döma) 
engagerat sig lika mycket och inte agerat kritiskt utan mer ja-sägande framställs som nästan 
enbart ”vit”.  
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Exempel:  
”R och L uppfattar att pappans (part A) engagemang i barnet är otroligt stort och inte riktigt 
sunt, han lever för sin son. ” 
”R och L upplever att barnet berövats den sunda, goda kontakt han tidigare haft med sin 
mamma (part B).” 
Vad som  mer exakt menas med ”sunt”/”sund” framgår inte och inte heller vad för slags 
observationer som skulle utgöra underlag i sak för detta osakliga struntprat i ”tycka-tro-
känna-uppleva” – kulturens anda.  
 
Samma svart-vit-tänkande förekommer även i skolsköterskans uppgifter.  
”S har en känsla av att pappan knyter pojken intill sig och att deras relation inte är sund. ” 
(svart) 
”Hon uppfattar att det är lätt att ha med mamman att göra.” (vit) 
Detta är ytterligare ett exempel på den populära ”tycka-tro-känna-uppleva” – kulturen och 
dess oberättigade fakticitetsanspråk. Vem som helst kan förstås påstå sig  ha fått ”en känsla” 
av vad som helst. Inga som helst grunder i form av observationer redovisas för dessa 
anmärkningsvärda uttalanden. Det sista citatet gör tydligt att referenten fäster vikt vid att en 
förälder är lätt att ha att göra med.  
 
Ett annat exempel är följande uttalande: 
”Mamma står för stabilitet och ´vanlig´ vardag, vanlig familjesituation där barnet får viktig 
social träning och vardagskrav som t.ex. läxläsning.” 
Frågan är hur referenterna R och L kan veta detta utan att ha gjort observationer. Och skulle 
det inte i samma mått kunna gälla för fadern som de inte heller observerat i någon vanlig 
familjesituation…?  
Könsdiskriminerande fantiserande blir tydligt i detta slag av uttalanden.  
 
En anmärkningsvärd föreställning tycks figurera hos skolans referenter 
att om ett barn har god kontakt med sin mor så är det ”sunt”, men om ett barn har god kontakt 
med sin far, så är det ”inte riktigt sunt”. Det är en mycket förvirrad tankevärld som blottas hos 
referenterna. Hur referenterna skall klara av bevisbördan för sina omfattande fabuleringar 
är en intressant kritisk fråga. Det är inte svårt att tänka sig att faderns kritik och anmälningar 
rörande skolan var sakligt befogade med tanke på hur omdömeslöst och osakligt skolans 
företrädare uttalar sig. Det ter sig inte meningsfullt att uppta tid och utrymme med att  
här gå igenom alla uttalanden i utredningen från denna anmärkningsvärda tankevärld.  
 
Kort sagt: Referenters känslor, upplevelser etc. är inte relevant material.  
Det är relevanta sakuppgifter som skall tillföras utredningar.  
 
De båda utredarna borde tillsett att uppgifterna från skolans referenter stramats upp ur både 
saklig och etisk synpunkt och inte minst utifrån frågan om könsdiskriminering i 
utredningsmaterial. Utredningar är ingen lämplig plats för fördomar och fantasier.  
Utvecklingen av barnets inlärningssvårigheter/framgångar och eventuellt några  
mer betydelsefulla problembeteenden borde noga tydliggjorts och preciserats längs en 
tidsaxel. Bortsett från okunnighet i utredningsmetodik kan möjliga grunder till den bristande 
preciseringen vara dels att skolan agerar problemförnekande gentemot barnet och dels att 
skolan inte velat att faderns insatser skulle framstå som positiva.  
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7. Part A:s replikerande skrivelse 2010-02-02 
Part A har ingivit en skrivelse där han påtalar ett omfattande antal sakfel och brister i den här 
granskade vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Part A har varit i kontakt med 
rektor RR, som av texten i skrivelsen att döma har medgett en del felaktigheter. Såvitt jag 
förstår har dessa påpekanden inte föranlett omarbetning av utredningens text (i vart fall inte 
den text jag fått), trots att part A skrivit att han förväntar sig korrigeringar. Att låta kända fel 
kvarstå är inte sakligt godtagbart och oavsett den juridiska skyldigheten att revidera texten så 
föreligger en saklig och  etisk skyldighet. Utredare som agerar på detta sätt förstör naturligtvis 
förtroendet för socialtjänstens utredningsverksamhet och bidrar till att bibehålla en mycket 
”osund”/osaklig utredningskultur.  
 
Part A tar även i sin skrivelse upp frågan om barnets utveckling och kommenterar den. Vidare 
tar part A upp frågan om barnets inställning. Båda dessa frågor borde den aktuella 
utredningen tydligt ha tagit upp och de kunde funnits med som tydligt angivna 
kunskapsbehov med åtföljande logiskt styrande frågeställningar. Som utredningstexten 
faktiskt ser ut kan det verka som utredarna haft som dolt syfte (men det syns på radernas 
innehåll) att producera maximalt med negativa uttalanden kring part A, något som givetvis 
inte kan vara ett sakligt godtagbart syfte eller frågeställning. Som tidigare påtalats är det ringa 
utrymme som det 12-åriga barnet fått i utredningens text i linje med ett sådant dolt syfte.  
 
8. Bedömningsavsnittet i utredningen 
Det är inte sakligt godtagbart att material som inte är  rimligt säkerställt genom bestyrkande 
av uppgiftslämnare och systematisk replikering från berörd läggs till grund för 
bedömningsresonemang. I detta fall föreligger bestyrkande från uppgiftslämnare för en 
mycket stor del av materialet (ej för barnsamtalet). Däremot har systematisk replikering inte 
iakttagits för part A, part B och barnet (ett 12-årigt barn skall ges möjlighet att systematiskt 
replikera) och därigenom uppkommer att fadern först EFTER att utredarna skrivit 
bedömningsavsnittet får möjlighet att i en skrivelse på 5 sidor mer systematiskt replikera på 
och korrigera en stor mängd felaktiga uppgifter som utredarna använt – inte som saklig, men 
väl ”osaklig grund” för bedömningsavsnittet. Material skall vara systematiskt replikerat av 
berörda och i övrigt kontrollerat och källkritiskt prövat FÖRE (inte EFTER) det används som 
underlag för analys och bedömningar.  
 
I bedömningsavsnittet finns även anmärkningsvärda påståenden och ett fortsatt svart-vit-
tänkande i könsdiskriminerande anda. Part A påstås, utan att saklig grund anges, ha ett antal 
brister.  
”Utredarna ifrågasätter starkt faderns stora inblandning i skolan. Utifrån 
de referensuppgifter som lämnats har utredarna förstått att fadern stört barnet i skolan, något 
som inte gagnat barnets utveckling.” 
Inga belägg har redovisats för att fadern ”stört” och referentuppgifter har konstaterats 
grundlösa. Något som inte inträffat skulle ”inte gagnat barnets utveckling”. Att part A 
engagerat sig i barnets skolgång tillskrivs negativa språkliga uttryck som ”stora inblandning” 
och ”stört”, vilka framstår som godtyckliga tolkningar av något som sagts av referenter. 
Utredarna klarar inte av bevisbördan för sina fabulerade påståenden i bedömningsavsnittet.  
Observera den osakliga tekniken, hur en negativ term som ”inblandning” här utan minsta 
evidens för negativiteten anförs och dessutom förstärks med ordet ”stora”, även det utan 
några preciserade evidens. Skolan har bevisbördan för sina påståenden, men verkar inte 
begripa det i sitt missbruk av svenska språket.  
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Utredare skall producera relevanta sakuppgifter och bedömningar baserade på sådana och 
skall inte ägna vare sig arbetstid eller textutrymme åt ogrundat prat av det slag som  här 
exemplifierats.  
 
Ett annat exempel är följande: 
”Skolpersonal har uppfattat att fadern vill hitta en sjukdomsbild hos barnet och barnet har i 
vissa situationer agerat ut detta.” 
Ingen som helst saklig grund för dessa påståenden anges.  
Part A pekar i sin på skolans uppgifter replikerande skrivelse på att en läkare efter bedömning 
medicinerat barnet mot svår ångest och remitterat barnet till barnpsykolog. När 
barnpsykologen ville ha hjälp ifrån skolan med sin utredning av barnet vägrade skolan 
samarbeta, skriver part A. Utredarna uttalar sig här vagt och negativt gentemot part A om 
något som de knappast vet något om och inte kan precisera. Att överföra en fabulering från 
skolpersonal till en annan utredning innebär att källkritisk prövning inte iakttas. Utredarna har 
ett källkritiskt ansvar att kritiskt pröva uppgifter som de övertar från andra källor och sina 
egna uppgifter också.  
 
Följande uttalande saknar minsta antydan om vad som skulle vara sakliga grunder: 
”Utredarna är kritiska till fadern som vårdnadshavare och ansvarig för barnets dagliga 
omsorg som boförälder. ”  
Att utredare ”är kritiska” är en egenskap/tillstånd hos utredare själva som inte har 
med sakfrågorna att göra. Påståendet saknar relevans och är meningslöst vagt.  
 
Det är relevanta, rimligt säkerställda och rimligt preciserade uppgifter i sak och hållbara 
resonemang baserade på sådana uppgifter som är en viktig arbetsuppgift för utredarna.  
 
Här finns anledning till fler kritiska motfrågor.  
Vad exakt har fadern gjort som det finns anledning vara kritisk till eller räcker det i 
könsdiskriminerande anda med att han är en far?  
Var finns den utredning om barnets dagliga omsorg som boförälder som behövs som underlag 
för att vara kritisk till detta? De 5,5 triviala raderna från hembesöket lär inte räcka långt som 
underlag för att kritisera faderns dagliga omsorg som boförälder. Inga observationer har 
redovisats och det rör sig här om fabulering. Det är logiskt omöjligt för utredarna att påstå 
det de här påstår, då observationer inte genomförts eller inhämtats på något sakligt godtagbart 
sätt rörande den ”dagliga omsorgen”. Utredare har som redan påtalats bevisbördan (eller 
åtminstone en tung evidensbörda) för vad de påstår.  
  
Sammanfattande bedömning av utredningsmetodiken 
Utredningsmetodiken i den här granskade vårdnads-, boende- och umgängesutredningen är ur 
saklig och etisk synvinkel extremt undermålig och synnerligen klandervärd i flera avseenden 
vad gäller saklighet och etik.  
 
Logiskt styrande frågeställningar samt sök- och urvalsprinciper för material finns inte 
angivna. Redovisningarna av hembesöken är tunna och triviala.  
 
Ett enda barnsamtal har genomförts och innehållet har styrts av samtalsverktyg och barnet 
verkar ha kommit föga till tals. Bland annat har barnet inte fått komma till tals om skolan och 
skolarbetet, som är ett viktigt område i det här fallet. Det saknas även bestyrkande från barnet 
rörande det påstådda innehållet i barnsamtalet. Det ringa intresset för att ge utrymme åt 
barnets uppfattningar i utredningen kan förstås i ljuset av den upprepat, stabilt över tid, och 
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tydligt från barnet framförda uppfattningen och viljan att barnet vill bo hos fadern (se även 
journalanteckning 2007-02-02). Detta nertonas bl.a. genom att barnet inte hörs mer.  
 
Mycket material har tillförts utredningen utan att berörda parter verkar ha givits möjlighet att 
systematiskt replikera. En mängd negativa påståenden kring fadern och barnet har matats in i 
utredningens text utan att fadern och barnet givits möjlighet att systematiskt replikera FÖRE 
uppgifterna används i utarbetandet av bedömningsavsnittet.   
 
Skolans referenter och utredarna uppvisar ett könsdiskriminerande dualistiskt tänkande, där 
fadern framställs som ”svart” och modern framställs som ”vit”. Skolan redovisar inte saklig 
grund för en mängd påståenden och fabulerar därmed. Skolans referenter verkar inte ha 
medfört några underlag i sak till intervjun och klargör inte längs en tidsaxel vilken utveckling 
barnet genomgått de senaste åren vad gäller inlärning och symtom. Skolans referenter uttalar 
personangrepp gentemot fadern. Skolans referenter ger en förvirrad framställning som inte 
stramats upp till acceptabel logik och precision genom utredarnas försorg. Både rektor och 
utredarna har underlåtit att rätta utredningstexten efter det att fadern påvisat en mängd fel (det 
är inte svårt att återkalla tidigare text och inge en ersättningstext – detta bör ses som en 
skyldighet när fel upptäcks). Utredarna genomför sitt bedömningsarbete och producerar 
texten i bedömningsavsnittet på grundval av icke systematiskt replikerade och icke källkritiskt 
prövade uppgifter FÖRE de berörda givits möjlighet att systematiskt replikera på  
uppgifterna. Utredarna verkar inte förstå att de har bevisbördan/evidensbördan för alla sina 
påståenden, även de som övertagits från skolans referenter och utredarna fabulerar i 
bedömningsavsnittet. Endast en av utredarna har undertecknat det utredningsmetodiskt 
undermåliga dokumentet.  
 
Ur källkritisk synpunkt föreligger som framgått ett flertal allvarliga omständigheter i sak, ett 
omfattande s.k. källkritiskt kluster, som innebär att dokumentet skall förkastas ur kritisk-
vetenskaplig synpunkt. Utredningen uppfyller inte grundläggande utredningsmetodiska krav, 
saklighetskrav och etiska krav för att betecknas som en utredning (en sådan är underkastad 
saklighetskrav). Det bör enligt min uppfattning inte kunna anses godtagbart utifrån lagens 
krav på ”saklighet och opartiskhet” (RF 1 kap 9§) samt i vårt samhälle rådande  inställning till 
könsdiskriminering och förekomsten av personangrepp i utredningens text, att svenska 
kommuner till domstolar inger detta slag av utredningsdokument.  
 
Det bör påtalas att undermåligt genomförda utredningar kan förvärra situationen kring ett 
barn, t.ex. genom att slå sönder engagemang, förstöra samarbete, skärpa konflikter och 
förhindra att befogade utrednings- och behandlingsinsatser kring sker.  
 
Även om det kan förekomma konflikter och oenighet, så är det viktigt att föräldrar väljer 
en positiv grundinställning till varandra och varandras värde för barnet. Ett sådant positivt 
klimat kan underlätta för barnet och mildra det tryck på barnet som samarbetsproblem kan 
skapa. 
 
Att en skolas referenter agerar omdömeslöst med grundlösa påståenden, personangrepp och 
könsdiskriminering kan självfallet inte tolereras i ett demokratiskt rättssamhälle. Att 
socialtjänstens utredare utan att ta källkritiskt ansvar för in sådana uttalanden i en utredning, 
och underlåter att kritiskt strama upp uppgiftslämnandet från skolans referenter sakligt och 
etiskt, bör inte heller tolereras i ett demokratiskt rättssamhälle, där saklighetskrav finns  
inskrivet i grundlagen (RF 1 kap 9§).  
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Att utredarna agerat på så sätt att barnets uppfattningar av situationen, av skolarbetet och 
skolan, av föräldrarelationerna och även av utredarna, i stor utsträckning saknas framstår 
som utomordentligt klandervärt undvikande. Varken artikel 3 om ”barnets bästa” eller artikel 
12 om barnets rätt att komma till tals,  i FN:s barnkonvention, kan anses beaktade.  
 
Tankefel: en summering 
Mer klargörande kring begreppet tankefel finns hos t.ex. Edvardsson (2003), Pohl (2004) och  
Reisberg (2007). Bakom metodfel finns tankefel. Begreppet tankefel utgör ett delområde 
inom det större området mänskliga misstag (”human error”, se t.ex. Reason, 1999).  
 
Några av de viktigare tankefelen eller antydda tankefelen i utredningens 
text är följande. Som framgår ansluter de ibland nära till varandra och kan ibland vara olika 
sätt att beteckna samma sak. Listan är inte heller avsedd att vara uttömmande.  
  
- alternativ hypotes saknas och prövas inte, t.ex. kan tvärsemot-hypoteser 
      prövas, vilket skulle kunna innebära t.ex. att hypotesen att fadern  
      är positiv för barnets utveckling prövas i stället för att utredare  
      upprepat utgår från att fadern har negativt inflytande (utan att kunna  
      visa det i sak ) 
 
- barnperspektivfel, dvs. barnets perspektiv framkommer föga eller inte  
       alls, hindras genom påstådda samtalsverktyg och undviks 
 
- basfrekvensfel (vanlighetsfel), t.ex. när referenter beklagar sig över vissa 
      beteenden som barnet uppvisar i skolan, t.ex. tugga tuggummi, så  
      relateras detta beteende inte till vanligheten hos gruppen av pojkar 
      i den åldern; därigenom verkar beteendet framstå som mer  
      anmärkningsvärt, än om det anmärkts att beteendet förekommer hos 
      en del andra barn också.  
 
- bedömningsfel, dvs. att grunda bedömningsresonemang och bedömningar  
     på icke rimligt säkerställt eller ofullständigt material – mycket vanligt 
     inom socialtjänsten och förekommer i detta fall, när icke systematiskt 
      replikerat och icke korrigerat material används som underlag.  
 
- cirkulär ”logik”, dvs. starta med att anta X (eller ha övertygelse X, undvik 
    alternativa möjligheter/hypoteser) och  
     sök sedan ensidigt efter evidens och tolka ensidigt uppgifter till fördel  
     för X, undvik sådant som talar emot, fabricera vid behov stödevidens  
     för X, undvik källkritisk prövning och kom fram till utgångspunkten 
     att X gäller (cirkeln sluts). I detta fall var en utgångspunkt att pappan är  
     negativ för sitt barn och genom att fabulera evidens och argument så  
     kan föreställningen underhållas, vidmakthållas och inte utmanas. Genom 
     att utgångsövertygelsen inte öppet redovisas blir det svårare för läsaren 
     att se hur den förstör hela utredningsarbetet.  
 
- dolt syfte förekommer, dvs. om utredare har som syfte att producera en mängd 
 negativa uppgifter om en part, så skall detta syfte klart motiveras och vara uttalat 
 (inte outtalat) i utredningens text, där genomförandet av utredningen beskrivs.  
 En sådan relevant information får inte förtigas. 
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- dualistiskt tänkande, dvs. att förenklat tänka i två kategorier (t.ex. 
      ”bra förälder” eller ”dålig förälder”).  Dualistiskt tänkande anammades  
       av den antike filosofen Platon från antik religion och fördes sedan  
       genom kyrkofadern Augustinus in i kristendomen och spreds i  
       västerländsk kultur (”gott/ont”, ”himmel/helvete” etc.) , där det i  
       många sammanhang dragit ner kvaliteten på tänkandet, t.cx. inom  
       socialtjänsten. Till problemet hör även att människans kognitiva  
       kapacitet i ögonblicket är begränsad (se t.ex. Reisberg, 2007).   
 
- ensidigt bekräftelsesökande, dvs. söker ensidigt efter stödevidens och  
     undviker därvid motevidens – ett i internationell facklitteratur i kognitiv 
     psykologi ofta beskrivet tankefel. Kan kompletteras med undvikandefel. 
 
- ”error flummicus”/flumfel, dvs. att framföra påståenden utan underlag i  
      sak. Den som påstår något har bevisbördan.  
 
- etikfel, dvs. aktivitet som skadar person, organisation, miljö eller kultur,  
   t.ex. införsel av negativa  uppgifter om person utan att ha  erforderlig  
   saklig grund (inte ha rimligt säkerställt uppgifterna) och vägran att  
   korrigera påtalade fel och fabuleringar, som då kan spridas och åsamka 
   skador för t.ex. parterna och barnet i ett sådant här fall. Naturligtvis  
  skadas även skolan och socialtjänsten som organisationer av den  
   omdömeslöshet som uppvisas i den här granskade utredningen.  
 
- evidensfabrikation, dvs. uppgifter/påståenden fabriceras genom att ta med 
       triviala uppgifter, överdriva, ta bort sammanhang kring uppgifter så  
        det verkar få en annan betydelse, hitta på uppgifter, fabulera, ljuga,  
        göra skeva urval, provocera, vägra rättelser eller producera struntprat.  
        Evidensfabrikation verkar mer förekomma när utredare har lite att  
        komma med i sak och intensifieras vid konflikter mellan utredare och  
       klient.  
 
- fabulering, dvs. att låta munnen eller fingrarna på tangenterna gå fortare  
     än man tänker och uttala/skriva påståenden som inte har täckning i sak 
      Det är vanligt att den som fabulerar återtar eller tonar ner det som sagts 
      när en konfrontation görs av t.ex. typen ”Hur vet Du detta?” 
 
- felmaximering, dvs. att få fram många fel,  eftersträvas kring fadern. 
 
- förföljarfel, dvs. både skolans referenter och utredarna missbrukar 
     uppgiftslämnande och bedömningar och eget fabulerande till att på tjänstetid 
      verbalt förfölja fadern.  
 
- förhastade bedömningar, dvs. bedömning görs utan att tillräcklig saklig 
     grund föreligger.  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), t.ex. anta den första 
      tolkningen och underlåt att lista upp tänkbara tolkningar och noga 
      pröva dem mot befintligt, rimligt säkerställt underlag.  
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- konfrontationsfel, dvs. undviker att konfrontera, ställa kritiska frågor  
       kring vaga eller suspekta uppgifter som lämnas, särskilt negativa 
       påståenden om person utredaren vill framställa negativt 
 
- korrigeringsvägran, dvs. att inte korrigera påtalade fel i utredningstexten 
 
- kritikhanteringsfel, dvs. inte kunna ta till sig kritik utan angripa och söka 
         fel hos kritikern eller använda andra kritikavvärjande strategier så  
         man inte behöver ta tag i de fel eller missförhållanden som kritiseras. 
 
- källkritiska misstag, dvs. att underlåta att kritiskt pröva andras eller egna  
       uttalanden/dokument och okritiskt ta dem till sig och använda dem. 
 
- könsdiskrimineringsfel, dvs. att inte behandla personer av olika kön  
        likvärdigt. Det har t.ex. i många år funnits internationella föreskrifter 
         för författande av forskningsartiklar som innehållit en passus om att 
         man t.ex. inte får lov att förutsätta i en forskningsartikel att det ena 
         eller andra könet är bättre på att ta hand om barn.  
 
- logiskt omöjliga påståenden görs, dvs. utredaren eller referenten kan 
      omöjligt ha underlag i sak för påståendet och har inte redovisat underlag.  
      Ett exempel från en tidningsartikel är ”Missbrukare ljuger alltid”. Den 
      som hävdar detta kan omöjligen ha tillräckligt underlag i sak, dvs.  
       observationer av alla missbrukare hela tiden förutsätts. Att uttala sig om  
        t.ex. en förälders samspel med sitt barn utan erforderliga observationer  
       är logiskt omöjligt.  
 
- negativ syn på kritiskt tänkande, dvs. i detta fall från skolans referenter  
      och utredarna; i anslutning till begrepp som demokrati, forskning och  
       högre utbildning (se t.ex. högskolelagen), så betonas behovet av  
       kritiskt tänkande eller kritisk förmåga. Den grundlagsskyddade yttrandefrihet 
       som finns i vårt samhälle ger t.ex. fadern möjlighet att uttala kritik till exempel 
       gentemot skolan eller socialtjänsten. Offentliga organisationer som  
       skolan och socialtjänsten har inte rätt att ställa sig utanför det  
       demokratiska rättssamhällets lagar och grundläggande principer.  
       Det är utomordentligt allvarligt när samhällets egna organisationer som  
       skola och socialtjänst ibland gör det.  
 
- noggrannhetsfel, t.ex. underlåter skolans referenter och utredarna såvitt  
       kan förstås att  medföra underlag till utredningsintervjun och några 
       noggranna beskrivningar finns inte redovisade. Vagt prat kan inte ersätta 
       noggranna och kritiskt prövade uppgifter.  
 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder, dvs. den  
      även i detta fall mycket populära ”tycka-tro-känna-uppleva etc.”- 
      metodiken. Med hjälp av detta tankefel kan vad som helst produceras 
      genom att påstå sig uppleva, känna, tro, uppfatta etc. I många  
      formulerade uttalanden är det frågan om en sammanblandning mellan 
      bedömare och bedömd/a/ person/er/.  
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- osäkerhetsvägran, dvs. underlåtenhet att ange osäkerhet vid påståenden 
      som inte är fullt säkerställda. Kategoriska påståenden görs utan att 
      ord som markerar osäkerhet förs in eller felkällor anges etc.  
 
- partiskhet, t.ex. eftersträva att göra kritiska uttalanden om ena parten 
      och undvika att göra det om den andra parten. Krav på opartiskhet 
      finns inskrivet i svensk grundlag (RF 1 kap 9§).  
 
- personangrepp, dvs. en person angrips i stället för att aktuell sakfråga 
     diskuteras. Personangrepp sker i regel med icke relevanta, vaga, negativa 
      uttalanden om personen, inte om sakfrågan.  
 
- pladderfel, dvs. ord och satser produceras utan närmare tanke på vad de  
      innebär; det kan bli som något slags ”utredarpoesi”. Till exempel 
      ”upplevelsepoesi” har sällan i utredningstexter att göra. En utredare inom offentlig  
      förvaltning har till skillnad från en poet strikta saklighetskrav att iaktta.  
 
- resursundvikande eller ignorerande av resurser kring och hos utredda personer 
       är en starkt etablerad praxis i strid med socialtjänstlagen som förekommer 
       även i här aktuell utredning. 
 
- sakfel, vilket innebär att en objektivt felaktig eller icke avgörbar uppgift       
      hävdas.  
 
- skevt urval, t.ex. eftersträvande av negativt urval av uppgifter/uttalanden 
       kring ena parten och inte kring den andra parten eller att t.ex. positiva 
        uppgifter eftersträvas för den ena parten men inte för den andra.  
        (jfr partiskhet). 
 
- symtomutredningsfel, dvs. utredning av ett symtom längs en tidsaxel 
      ignoreras och ersätts t.ex. med förvirrat prat om symtomet. Vid 
      symtomutredning eftersträvas att klargöra vad som skedde före  
      symtomet uppkom, hur det utvecklats över tid, i vilka situationer 
      det förekommer, på vilka sätt det visar sig, när det minskar eller  
      försvinner, vilka faktorer som kan ha skapat symtomet eller som  
      bidrar till att vidmakthålla det.  
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter säkerställs inte på rimligt sätt genom  
      främst bestyrkande av uppgiftslämnare, systematisk replikering från  
      berörd, möjliga kontroller i övrigt och källkritisk prövning.  
 
- tidsredovisningsfel, dvs. det åligger en utredare att noggrant kunna redogöra 
     för tidpunkter och tidsperioder för samtal, observationer, viktiga händelser, 
     symtom etc.  En utredare som inte begriper och klarar av elementär  
    tidsredovisning kan knappast antas klara av att sakligt hantera uppgifter i övrigt.  
 
- undvikandefel, t.ex. undviks fler samtal än ett med barnet och undviks 
      att precisera barnets utveckling. Därigenom kan utredarna undvika 
      att få fram mer positivt material om fadern. Undvikande/undanhållande och  
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      evidensfabrikation i kombination är ofta förekommande inom  
      socialtjänstens utredningar. Tomrum som skapas genom undvikande 
      kan ersättas med fabricerade evidens med syfte att övertala för  
      utredarnas egen uppfattning.  
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uttryck eller påståenden används. Vid vaghet går 
      det bl.a. inte att säga vad det vagt sagda innebär/betyder och vaga  
      uttalanden är vid krav på saklighet meningslösa. Vaghet angrips  
      genom krav på precisering, som är ett viktigt tankeverktyg vid  
      utredningsarbete. Vid precisering minskas antalet möjliga tolkningar 
      av ett vagt påstående.  
 
- övertygelsefel, dvs. när utredare biter sig fast i en övertygelse som  
      saboterar många eller alla moment i utredningsarbetet. Exempelvis   
       påverkar vilka som tillfrågas, vilka frågor som ställs, hur de  
       formuleras, hur svaren noteras och sammanställs, hur svaren tolkas,  
       vilken bedömning som görs.  
 
Det behöver ur källkritisk synpunkt knappast påpekas att en del av de 
nämnda tankefelen är av så destruktiv karaktär att det kan räcka med 
ett enda av dem för att förkasta hela utredningen och i synnerhet 
bedömningsavsnittet.  
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Efterskrift 2011 
Part A:s advokat kontaktade mig ett par dagar före utsatt tid för domstolsförhandling i dec. 
2010 och meddelade att parterna kommit överens och att vittnesmål från min sida därmed 
inte var aktuellt. Huruvida mitt sakkunnigyttrande, som båda parter hade tillgång till,  haft 
någon betydelse i förhandlingen mellan parterna är okänt för mig. Denna utredning skiljer sig  
från flertalet vårdnads-. boende- och umgängesutredningar på så sätt att parterna knappast 
anklagar varandra för diverse fel och brister. Det är här skolan och socialtjänsten som  
ägnar sig åt att felmaximera fadern, när hans motpart inte gör det. Utredningen blir en  
anklagelseskrift mot den ena parten.  
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