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Sammanfattning. Tankefel är ett begrepp inom bl.a. logik och kognitiv psykologisk 
forskning och tankefel förekommer inom många av samhällets verksamhetsområden och hos  
grupper och individer. Syftet här är att klargöra en del olika möjliga tankefel i 
barnavårdsutredningar och därmed bidra till reduktion av tankefel i detta slag av utredningar.  
En del olika möjliga tankefel inom en barnavårdsutrednings olika faser nämns och diskuteras. 
I en bilaga anges några tankefel i ett stickprov om tio BBIC-utredningar.  
 
Krav på barnvårdsutredningar 
Utredningar rörande barn skall inte utformas som klippkollage av ofta tvivelaktiga uppgifter 
och skall inte styras av en förhandsuppfattning. Utredningarna bör utgå från preciserade 
kunskapsbehov samt ha en tydlig logisk struktur med styrande frågeställningar, vilka skall 
fokuseras och besvaras. Härvid krävs till frågeställningarna anpassade arbetssätt och 
framtagande av rimligt allsidiga/fullständiga, relevanta, korrekta (eller rimligt säkerställda) 
samt rimligt preciserade uppgifter. Sakligt grundade bedömningar kräver sådana uppgifter.  
  
Syfte 
Syftet med detta föredrag är att klargöra möjliga tankefel i barnavårdsutredningar samt det 
praktiska syftet att därmed verka för att så långt möjligt eliminera tankefel, då dessa i många 
fall har destruktiva effekter i relation till målsättningarna för socialtjänsten. Syftet är inte att 
söka redogöra för alla tankefel eller att få fram frekvenser för olika tankefel, även om det är 
lätt utifrån mina egna granskningar att konstatera att några av tankefelen är vanliga i 
barnavårdsutredningar (se t.ex. bilaga 1 och tillgängliga fallgranskningar på Digitalt 
Vetenskapligt Arkiv). Det förekommer dock hundratals. Det bör understrykas att det som här 
presenteras har en tentativ karaktär – ett utkast snarare än något avslutat. Mitt eget arbete med 
tankefel i utredningar är pågående.   
 
Begreppet tankefel 
Begreppet tankefel (”cognitive bias”) förekommer  inom logiken (se t.ex. Nyman, 1960) och 
inom forskning i kognitiv psykologi (se t.ex. Hardman, 2009; Pohl, 2004; Reisberg, 2010) och 
i en del andra sammanhang. Det är alltså inte ett begrepp som införts för att granska just 
socialtjänstens utredningar. Inom filosofin har man sökt klarlägga tankefel genom analys av 
argumentation. Inom kognitiv psykologi har experimentell metodik använts 
för att studera ett mindre antal förekommande tankefel. Denna forskning är inte särskilt 
omfattande och det är få tankefel som undersökts på detta sätt och då väsentligen 
experimentellt. Det kan förtjäna att påpekas att tankefel förekommer inom såväl vetenskaper  
(se t.ex. Maslow, 1966) som inom politik och vardagsliv.  
 
Med tankefel avses här att det förekommer i en utredningstext (eller genom frånvaro i en 
utrednings text) tecken på tänkande som strider mot det i svensk grundlag stadgade kravet 
inom offentlig förvaltning (Regeringsformen 1 kap  9§) om att ”beakta allas likhet inför 
lagen” och om ”samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Även åsidosättande av artiklar i FN:s 
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barnkonvention kan här bedömas som en grupp av tankefel. I denna skrift beskrivs ett antal 
tankefel som kunnat påvisas i granskningar av barnavårdsutredningar, t.ex. tankefelet att barn 
inte har  något att bidra med i utredningsarbetet och utredaren då inte låter ett barn komma till 
tals, vilket strider mot artikel 12 i barnkonventionen. Ett antal granskningar finns tillgängliga i 
Digitalt Vetenskapligt Arkiv (DiVA). Tankefel kan i enskilda fall få svårartade effekter för 
berört barn och även för berörda föräldrar. Konsekvenser för samhället och demokratin skall 
inte ignoreras.  
 
En del tankefel kan förekomma i alla eller de flesta faser av ett utredningsarbete. Andra 
tankefel kan förekomma vid någon viss fas eller moment. En del tankefel är vanliga, medan 
andra är mindre vanliga eller sällsynta. Så kallade metodfel kan ha karaktär av tankefel på så 
sätt att det t.ex. kan ligga ett eller flera förbisedda eller ignorerade antaganden i en s.k. metod 
eller med en lämpligare term – ”frågeställningsanpassat arbetssätt”. Jag försöker här grovt 
indela tankefelen i faser även om samma tankefel ofta förekommer i flera faser. Det bör 
observeras att tankefel kan överlappa och olika beteckningar kan vara mer eller mindre 
likbetydande, men utgöra olika synvinklar. En del tankefel kan vara centrala och 
grundläggande i en utredning och kan få förödande effekter. Andra kan vara av mindre 
betydelse. Den som t.ex. inte förstår en viss beteckning kan förstå en annan. Jag söker här 
något tydliggöra tankefel genom att införa korta beteckningar inom parenteser i texten.  
 
Granskningsmetodik 
Hur kan tankefel konstateras eller på vilka grunder kan de hävdas? Det har med rätta hävdats 
att åtminstone en del tankefel kan fungera praktiskt i vissa situationer men leda fel i andra.  
Tankefel kan ses som snabba, logiskt, källkritiskt etc. smutsiga sätt att tänka som blir 
behäftade med större eller mindre felprocent i en fältsituation. Ju allvarligare sakfråga desto 
farligare och allvarligare blir feltänkande – det kan bli frågan om t.ex. svårt lidande eller död 
eller stora bortkastade penningbelopp som konsekvens. Användning av tankefel i 
barnavårdsutredningar kan förvisso inte rekommenderas.    
 
I denna skrift åsyftas sådana tankefel som kan konstateras i utredningstext. Vad som står eller 
inte står i sådan text utgör av undersökaren opåverkade, hårda data till skillnad från många 
andra av undersökare påverkade data i andra undersökningar såsom intervju- och 
enkätstudier, psykologiska testningar eller observationsstudier med observatörseffekt. Många 
tankefel är lätta att konstatera, t.ex. ett sådant fel som att uttalade, logiskt styrande 
frågeställningar saknas eller att en utredare uppehåller sig vid endast en tolkningshypotes när 
flera är möjliga eller att det saknas resursinventering i en utredning. Det är även lätt att se att 
de operationer som krävs för rimligt säkerställande av uppgifter inte anges vara utförda. När 
det gäller  många tankefel är det närmast frågan om att beskriva sådant som finns eller  inte 
finns i texten. Dock kan det i en del fall röra sig om tolkning och bedömning på komplexa 
sakliga grunder när ett tankefel hävdas. Exempelvis kan olika bedömningar göras i frågan om 
en del uppgifters relevans eller i frågan om laglighet i ett resonemang. Att t.ex. hävda att en 
utredning styrs av en övertygelse hos en utredare utgör en tolkning av innehållet för det fall 
att utredaren inte tydligt påstått sig vara övertygad i själva processen, men urval av material 
och ett antal  påståenden bör då vara förenliga med tolkningen och inget av betydelse bör tala 
emot tolkningen.  
 
Om man skall söka bedöma vilka tankefel som förekommer i en utredning, så kan fler 
bedömare än en ensam sådan säkert dels hitta fler tankefel och dels kan bedömarna diskutera  
de påstådda tankefel kring vilka enighet inte råder. Liksom i många andra  
bedömningssammanhang finns anledning tro att överensstämmelsen inte skulle vara perfekt.  
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Frågan om interbedömarreliabilitet (överensstämmelse mellan bedömare) har jag inte alls 
kunnat angripa strikt då det skulle kräva stora resurser att anlita flera bedömare (materialet 
i ett enskilt fall är ofta omfattande). Dock kan konstateras att jag inte erhållit några 
motsägande bedömningar rörande de tankefel jag pekat ut i sakkunnigyttranden över enskilda 
fall. Jag menar då reaktioner från klienter, jurister, domare och psykologstuderande som fått 
bedöma i process eller avidentifierade, fåsidiga utredningspapper. Inga spontana förnekanden 
gällande av mig påstådda tankefel i utredningstexter har alltså konstaterats. Nu kan detta 
förstås vara delvis en fråga om auktoritetstro, men det förekommer även parter i domstolarna 
som inget hellre vill än hitta fel i mina sakkunnigyttranden, men de påstådda tankefelen har 
inte blivit måltavlor. Detta antyder att de varit så pass väl underbyggda i sakkunnigyttrandena 
att de är svåra att motargumentera. Jag misstänker att det största felet med mina 
tankefelsanalyser är att jag inte upptäckt en del tankefel och att variation och förekomst 
därmed underskattas en del.  
 
Fas: före utredningsarbetet 
Utredningen kan starta som följd av en eller flera anmälningar eller utifrån socialtjänstens 
egen bedömning. Före start brukar göras en s.k. förhandsbedömning som kan resultera i ett 
beslut att inleda eller inte inleda en utredning. Här finns givetvis möjlighet till misstag, t.ex. 
 
- att inte inleda utredning, när så hade i sak varit befogat (ignorerandefel). Detta kan 
sammanhänga med att en eller flera viktiga indikationer inte uppmärksammas 
(uppmärksamhetsmiss).  De kan även uppmärksammas, men felaktigt tillskrivas liten 
betydelse (förnekande eller nedvärdering av betydelse hos en uppgift).  
Det kan även vara så att någon elementär kontroll underlåts före beslutet att inte inleda 
utredning. Även kan det röra sig om bristande civilkurage eller påtryckningar, vänskapsjäv, 
fix övertygelse etc. som leder till att utredning inte inleds (tankefelet att blanda in icke 
relevant information och icke relevanta relationer, dvs. relevansfel).   
 
- att inleda utredning, när det är i sak obefogat (överproblematisering eller överutredningsfel) 
och kan komma att belasta barn och föräldrar. Det kan här förekomma vaga uppgifter 
(vaghetsfel), irrelevanta uppgifter (relevansfel) eller icke upptäckta felaktiga uppgifter 
(upptäcktsmiss, källkritiska misstag). Även en situation med redan tillräcklig befintlig, 
relevant och rimligt säkerställd kunskap (behovsbedömningsfel avseende kunskapsbehov) kan 
föreligga. Det kan även vara så att bedömaren inte kritiskt prövat inkomna uppgifter 
(källkritiskt misstag). Vidare kan fel slags utredning komma att inledas. Exempelvis kan det 
vara så att en barnmedicinsk utredning eller en skolpsykologisk utredning eller en klinisk-
psykologisk eller en polisutredning borde gjorts, men i stället görs en BBIC-utredning 
(felaktigt val av utredningsområde), som inte leder till någon hjälp i ett allvarligt problem. 
Om utredningen t.ex. handlar om något annat än anmälan så kan finnas anledning tala om 
diskursförskjutning (att avleda från en diskurs genom att gå in i en annan). Exempelvis kan  
faktorer som har att göra med skolans sätt att arbeta med Kalle komma att beläggas med 
diskursrestriktioner (dvs. skola och socialtjänst vill inte tala om sådana faktorer). I stället kan 
en förskjutning och intensifiering ske av diskursen kring fel och brister till Kalle eller till 
Kalles familj och hemmiljö. Diskursrestriktioner samt i sak obefogade diskursförskjutningar 
och diskursintensifieringar kan vara hindrande för problemlösning. Men det förekommer även 
i sak befogade diskursförskjutningar.  
 
Före utredningsarbetet kan föreligga perspektivfixeringar eller felaktiga föreställningar om 
verklighetens natur, vilka förs in i utredningsarbetet, t.ex. att ett arbetssätt som använts länge 
just därför skulle vara lämpligt eller tillförlitligt. Det förekommer även många faktoider 



4 
 

(kringflytande falska försanthållanden i kultur och samhälle) som kan kontaminera 
utredningsarbete. Hörsägen, skvaller och rykten kan också innehålla tankefel och ge upphov 
till tankefel hos mottagare. Tilltro till sådant lösligt material innebär också ett tankefel 
(källkritiskt misstag).  
 
Fas: bakgrundsuppgifter 
Uppgifter från anmälare, myndighetspersoner etc. eller tidigare journalanteckningar eller 
tidigare utredningar som tillförs en ny utredning måste källkritiskt granskas för att undvika att 
de felaktigt eller okritiskt används eller används ö.h.t. i utredningen (källkritiska misstag).  
Bakgrundsuppgifter kan vara felaktiga, överdrivna, vaga, triviala eller icke-relevanta. Triviala 
eller icke-relevanta uppgifter kan vara korrekta, men har ändå inte i utredningsarbetet att göra.  
Ett exempel är ”vi känner oro för Kalle”. Detta kan vara korrekt, men har inget att säga om 
Kalle i sak (relevansfel eller sammanblandningsfel – källan sammanblandar sig själv med 
Kalle). Det är konkreta, relevanta sakomständigheter som kan tillföras utredningen. En sådan 
relevant omständighet kan vara att ”Kalle har stor frånvaro i skolan”, men denna uppgift är  
inte acceptabelt preciserad (vaghetsfel). Det framgår inte exakt vad det gäller för tidsperiod 
(tidsfel) och art och mängd av frånvarotillfällen. Det skulle även kunna finnas mönster eller 
antydningar om orsaker i frånvaron av relevans och som inte upptäcks när uppgifterna är vaga 
(upptäcktsfel, orsaksfel). I stället kan utredaren tänka sig någon egen favoritorsak (fabulering; 
fixeringsfel; perseveration, dvs. tvångsmässigt fasthållande eller ständigt upprepande av 
tanke).  
 
Fas: kunskapsbehov 
Utgångspunkten för en utredning bör vara ett utifrån de tillgängliga bakgrundsuppgifterna 
specificerat kunskapsbehov. Har utredaren andra utgångspunkter, t.ex. att övertala, att 
producera ett papper för syns skull, att få sysselsättningsterapi eller att smutskasta någon, så 
föreligger tankefel beträffande vad som kan anses vara godtagbart syfte eller frågeställning 
( som då inte brukar vara utskriven, men kan framträda i urval och uppläggning). Det 
specificerade kunskapsbehovet skall formuleras i en eller flera frågeställningar eller eventuellt 
i form av en eller flera hypoteser (dvs. påståenden på försök, dvs. med definitionsmässigt 
inbyggd osäkerhet).  
 
En utredare kan missa att uppmärksamma kunskapsbehov helt eller delvis. Det kan även  
uppkomma tankar om behov som är obehövliga eller inte sakligt godtagbara, t.ex. tänkta 
kunskapsbehov rörande vad som hänt långt tillbaka i tiden och som saknar betydelse i nuläget 
(det behöver inte alltid vara så). I en utredningsform som BBIC kan rubriker snarare än  
reella kunskapsbehov bli styrande i arbetet och kan lätt leda till både överproblematisering, 
överutredande och en minskning/blockering av utredarens eget tänkande och minskad 
fokusering på mer angelägna kunskapsbehov.  
 
Fas: frågeställning/ar/(ev.  hypotes/er/) 
Utredningsarbetet skall logiskt styras av en eller flera frågeställningar. Här kan ett flertal 
tankefel uppträda. Dessa kan summeras under beteckningen frågeställningsfel. Med 
nödvändighet undersöks endast ett urval av frågeställningar och just det valda urvalet skall 
kunna motiveras. Att eftersträva allsidighet/helhetssyn kan vara lämpligt och urvalsfel i 
förhållande till allsidighet kan förekomma. Exempelvis är det ett osakligt förfarande att enbart 
leta efter fel och brister hos Kalle och inte ha med även en frågeställning om Kalles resurser 
(allsidighetsfel, resursundvikandefel). I en del utredningar saknas uttalade styrande 
frågeställningar (frånvarofel) och utredningstexten kan framstå som ett ologiskt och okritiskt 
klippkollage av diverse uppgifter (klippkollagefel). Detta hindrar inte att outtalade styrande 
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frågeställningar kan figurera, t.ex. att söka redovisa maximalt med negativt material om Kalle 
(felmaximering) och samtidigt undvika att fokusera dennes positiva sidor och resurser 
(resursundvikande) eller att skapa ett övertalningsdokument (övertalningsfel). Det kan även 
vara så att det anges frågeställningar och sedan fokuseras och besvaras dessa inte i 
utredningsarbetet (fokuseringsfel; besvarandefel).  
Frågeställningarna kan då framstå som påklistrade utan att ha särskilt mycket med den logiska 
styrningen att göra. Möjligen har utredaren då en insikt om att det bör formuleras 
frågeställningar, men insikt saknas om att de skall logiskt styra och besvaras. Vid angivna 
frågeställningar kan det även förekomma att andra eller delvis andra frågeställningar än de 
angivna fokuseras och besvaras (fokuseringsfel, besvarandefel, diskursförskjutning). Det kan 
även förekomma att i förhållande till kunskapsläget centrala eller närmast nödvändiga 
frågeställningar saknas (prioriteringsfel, frånvarofel). Diskursrestriktioner (att det finns sådant 
man inte vill tala om) för en del problem kan uppträda och därmed kan viktiga 
frågeställningar komma att försvinna. Exempelvis kan frågeställningen ”Hur uppträder skolan 
mot Kalle?” bli mörklagd/utesluten.  
 
Ytterligare slag av frågeställningsfel har med formuleringen av själva frågeställningarna att 
göra. Bristande tydlighet i t.ex. ett centralt begrepp kan innebära en alltför vag styrning av 
utredningsarbetet (tydlighetsfel, vaghetsfel, definitionsfrånvaro). En formulerad frågeställning 
kan även vara alltför vag eller bred (vaghetsfel) som formulering bortsett från att enskilda 
begrepp kan vara vaga. Ibland förekommer flera frågeställningar i samma formulering, ofta 
med ”och” emellan, vilka var och en kan kräva olika arbetssätt och olika svar (logisk  
rörighet).  
 
Det kan även förekomma att en frågeställning är förutsättande, antagande eller ledande, när 
den i rådande sakläge inte borde vara det (förutsättningsfel/antagandefel, ledandefel). Det kan 
dock vara möjligt att använda en obestridlig förutsättning i en frågeställning. En eller flera 
frågeställningar kan anta ett visst perspektiv, när det kanske finns andra möjliga perspektiv 
(perspektivinskränkning, perspektivfixering; perspektivtotalisering). Perspektivväxling kan 
vara både nödvändigt och nyttigt vid problemlösning.  
 
Fas: frågeställningsanpassade arbetssätt 
Frågeställningar hanteras genom att utredaren tänker ut sätt att få fram information/uppgifter 
rörande respektive frågeställning. Uppgifterna skall användas för att besvara 
frågeställningarna. En differentiering kan behöva göras på så sätt att utredaren 
använder helt eller delvis olika arbetssätt för att besvara de aktuella frågeställningarna.  
Om utredaren tänker schablonmässigt utan differentiering kan någon eller några 
frågeställningar bli svagt besvarade (differentieringsfel). En komplettering med ett eller flera 
andra arbetssätt kunde behövts. BBIC-konceptet innebär ett mallstyrt/rubrikstyrt förfarande, 
vilket kan innebära likartat tillvägagångssätt oavsett frågeställning/ar/. Om man tänker sig att 
det är samma frågeställning/ar/ varje gång så skulle BBIC eventuellt kunna vara ett lämpligt 
sätt att utreda dessa. Nu är verkligheten knappast så enkel. Frågeställningarna varierar och 
därmed bör arbetssätten bli mer eller mindre olika från fall till fall, t.ex. vad gäller vilka 
uppgifter som krävs. BBIC utgör inte ett frågeställningsanpassat arbetssätt och bryr sig inte 
heller om säkerställande av de uppgifter som förs in, dvs. en allvarlig konflikt föreligger  
mellan BBIC och saklighetskravet i Regeringsformen 1 kap 9§. Okontrollerade uppgifter blir 
inte korrekta genom att de påförs utredningen (säkerställandefel). Både frågeställningsfel och 
säkerställandefel föreligger mycket påtagligt inom BBIC-konceptet. Till detta kommer 
problem med frånvaro av referensgruppsinformation att jämföra det aktuella fallet med 
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(referensgruppsfel). Hur ser situationen för ett visst behov ut för barnen i en relevant 
jämförelsegrupp?   
 
En grundläggande aspekt på arbetssätten är urvalet -  hur motiveras användning respektive 
bortval av lämpliga arbetssätt. Bland flera möjliga arbetssätt sker ett urval. Hur motiverar en 
utredare t.ex. urvalet att inte alls eller föga ha enskilda samtal med barnet i en 
barnavårdsutredning? Eller hur motiveras urvalet att inhämta uppgifter om beteende i icke-
relevanta miljöer såsom BUP-klinik eller utredningshem (relevansfel, bristande ekologisk 
validitet föreligger).  
 
En annan grundläggande aspekt på arbetssätt är korrekthet hos de uppgifter som tillkommer 
i utredningsarbetet. När en utredare inte kan få fram garanterat korrekta uppgifter, så kan det 
gå att i åtminstone en del utredningssammanhang nöja sig med rimligt säkerställda uppgifter.  
Detta aktualiserar frågor om dokumentation och kontroller. En utredare kan anteckna i 
anslutning till observationer och utredande samtal, men även då kan tolkningsfel, 
missuppfattningar, minnesfel eller anteckningsfel uppstå. En utredare kan underlåta att 
dokumentera i nära anslutning till t.ex. observationer eller samtal, varvid de nämnda slagen av 
fel normalt ökar. Med metatänkande menas att man tänker om det egna tänkandet och det kan 
tänkas vara rätt eller mer eller mindre fel i metatänkandet. Ett förekommande slag av 
metatankefel är övertro (överkonfidens) på egen tolkning, på eget minne eller på egen 
anteckning.. Viktiga kontroller för att rimligt säkerställa uppgifter är följande: 
- uppgiftslämnare får i lugn och ro läsa igenom och bestyrka (inkl. stryka, korrigera, 
förtydliga, göra tillägg i) lämnade uppgifter. Detta skall givetvis ske FÖRE uppgifterna 
används i t.ex. analys, tolkning och bedömningar. Om inte föreligger säkerställandefel och 
logiskt fel gällande ordningsföljden, om säkerställande/korrigeringar sker först EFTER det att 
uppgifterna använts. 
- var och en som är föremål för utredning (oftast föräldrar och barn) ges möjlighet till 
systematisk replikering (dvs. möjlighet till genmäle på alla uppgifter som berör dem). 
Detta skall givetvis ske FÖRE uppgifterna används. Om inte föreligger säkerställandefel 
och logiskt fel, om replikmöjlighet ges EFTER det att uppgifterna använts.  
- möjliga kontroller i övrigt utförs. Det kan t.ex. vara frågan om kontroller mot relevanta 
personers kännedom, register, betyg eller intyg. Detta skall givetvis ske FÖRE uppgifterna 
används. Om inte föreligger säkerställandefel och logiskt fel. 
- källkritisk granskning i övrigt utförs enligt principen att förkasta uppgifter som på saklig 
grund eller med goda skäl misstänks vara felaktiga. Detta skall givetvis ske FÖRE uppgifterna 
används. Om inte föreligger säkerställandefel och logiskt fel.  
 
Det rör sig här om fyra fundamentala moment i utredningsarbetet som inte kan lösas genom 
att en utredning när den färdigställts i preliminär version kommuniceras med berörda. Om de 
fyra nämnda kraven ovan inte tillgodosetts, så har icke bestyrkta, icke systematiskt 
replikerade och icke kontrollerade och icke i övrigt källkritiskt prövade uppgifter FÖRE 
kommuniceringen använts för analys och bedömning. Det verkar dessutom vara vanligt att 
utredningstexter inte ändras, även när de berörda påvisar fel eller levererar kritik (vägrarfel, 
självgodhetsfel). Det framstår som utomordentligt allvarligt att analyser och bedömningar 
idag närmast regelmässigt grundas på uppgifter som inte är rimligt säkerställda i flera av de 
fyra nämnda avseendena. Det första kravet (bestyrkande) tillgodoses ibland, men ofta inte.  
 
Om uppgifter skall vara användbara krävs även att noggrannhet iakttas i utredningsarbetet.  
En utredning behöver ha en tidsaxel med klara tidsangivelser/dateringar, t.ex. för viktiga 
händelser, viktiga beslut, utredande samtal, hembesök, placeringsperioder, symtoms 
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uppkomst, sjukdomsperioder, skolbyten, separationer etc. Även tidslängder/varaktighet för 
samtal, hembesök, placeringar, separationer etc. bör anges. Att strunta i tidsangivelser eller att 
ge vaga sådana innebär tankefelet att tid inte skulle ha något informationsvärde (tidsfel, 
noggrannhetsfel).  
 
Källor till uppgifter skall finnas redovisade så noggrant att källan kan kontaktas eller tas fram 
ur arkiv, bibliotek etc. (i annat fall förkastas uppgiften). Det skall aldrig förekomma en källa 
som kallas t.ex. ”personal” (källredovisningsfel). Källor utgörs av personer med för- och 
efternamn eller av komplett angivna dokument eller skrifter. En uppgift skall åtföljas av 
uppgift om sin kontaktbara källa. En annan noggrannhetsfråga är att uppgifter måste vara så 
preciserade att de kan ges en meningsfull tolkning. Vaga uppgifter är i sak värdelösa (kan 
möjligen fungera som avledande eller övertalande struntprat; vaghetsfel). Preciserade 
uppgifter som är behäftade med osäkerhet skall osäkerhetsmarkeras i utredningstexten, så 
läsaren inte får en överdriven uppfattning om säkerheten (felaktig säkerhetsangivelse, som 
kan uppstå genom bl.a. utelämnande av osäkerhetsmarkör i en kategorisk formulering). Att 
framföra kategoriska påståenden utan tillräcklig täckning i sak kan betecknas som fabulering 
(eller ibland lögn). En uppgift av den vanliga typen ”Kalle är aggressiv” har bl.a. följande  
problem: 
- källa/källor saknas 
- tidsangivelser saknas (för både antytt beteende och uttalandet av uppgiften) 
- ordet aggressiv medger mängder av tolkningsmöjligheter, alltför vagt och även olämpligt 
etiskt sett. Ett så vagt uttryck har inget informationsvärde rörande Kalle. Preciseringar krävs. 
- ingen osäkerhet eller variation anges (Tänks Kalle vara aggressiv hela tiden?) 
- antyder en egenskap hos Kalle, när det enbart är frågan om att någon annan använder ett ord 
utan någon som helst precisering 
- det enda faktum som finns är att uttalandet ”Kalle är aggressiv” står i texten, i sak värdelöst 
rörande Kalle, men kan säga något lite om källans eller textförfattarens fabulerande eller brist 
på kritiskt tänkande, dvs. en liten upplysning om källans och/eller utredarens mentalitet. En 
sådan uppgift skall utifrån både saklighetskrav och etiska krav inte alls förekomma i en 
utredningstext (vaghetsfel, fabulering, etiskt fel).  
 
Om Kalle har ett problembeteende, så kan en utredare t.ex. ta in tio noggranna beskrivningar 
av situation, beteenden och förlopp. Där bör finnas svar på frågor som ”vem/vilka?, ”vad?”, 
”hur?”, ”var?”, ”när?”, ”hur ofta?”, ”hur länge?”, ”vad hände före?”, ”vad hände efter?” 
Dessa beskrivningar kan införskaffas genom utredarens egna observationer eller eventuellt 
från andra med möjlighet att observera såsom förskolepersonal, lärare, föräldrar. En 
genomgång av beskrivningarna kan göra att upprepade  mönster kan klarläggas och ett 
underlag för att arbeta med Kalle kan tas fram. Precisering är ett nödvändigt och kraftfullt 
arbetsverktyg för utredare, vad hammaren är för snickaren.  
 
Ett område där stor noggrannhet skall iakttas gäller information från uppgiftslämnare. 
Uppgifter skall inte passera mellanhänder (hörsägenfel). Utredaren skall tala med den som 
gjort en iakttagelse, inte förlita sig på uppgifter från någon som endast fått berättat för sig hur 
Kalle betett sig. Utredare skall också tala separat och oberoende med varje källa för sig, 
normalt sett inte bedriva gruppintervjuer med två eller flera barn, med barn + förälder, med 
två lärare, med tre förskolepersonal etc. Vid utredande samtal med två eller flera personer 
samtidigt i rummet, så får varje informant minskat talutrymme. Då kan det verka som det 
råder enighet om något när så inte är fallet. Någon kan dominera uppgiftslämnandet. 
Motstridande uppgifter kan försvinna. Sammanblandning kan ske mellan källor. Oklarhet om 
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vem som är källa till en viss uppgift kan uppstå. Även kan tystnadseffekter uppkomma hos 
uppgiftslämnare.  
 
Detta slags problem/fel (beroendefel, sammanblandningsfel, källredovisningsfel, falsk 
enighet) går inte väl ihop med saklighetskraven i en utredning. En källa i ett utredande samtal 
skall alltid ha för- och efternamn. Den frekventa källan ”personal” eller liknande kollektiv 
källa skall som påpekats inte förekomma och att personal genomgående skulle ha samma 
åsikt är antagligen ofta en fråga om en tankefelet illusorisk enighet. Närmare intervjuande 
skulle visa variationer och ibland påtagliga motsägelser. Det bör tilläggas att det tillhör kravet 
på rimligt säkerställande att Kalle (om han har förmågan) och hans föräldrar skall ha 
möjlighet till systematisk replikering på t.ex. uppgifter från en lärare. En del referentuppgifter 
kan givetvis enligt Kalle eller någon förälder vara felaktiga eller lösryckta ur sitt sammanhang 
och därmed i behov av genmäle.  
 
Ett ytterligare ofrånkomligt och grundläggande krav på arbetssätt är att det har relevans 
(giltighet, validitet) i förhållande till den frågeställning som utreds. Arbetssätt måste utformas 
på så sätt att de leder till information/uppgifter som kan tänkas besvara frågeställningen. Olika 
frågeställningar kan kräva olika arbetssätt. Om Kalle uppvisar olämpliga beteenden i skolan, 
så är det knappast en första relevant metod att placera Kalle och hans mamma på BUP för 
observation och samtal under fyra veckor. I första hand skall information inhämtas genom  
observationer och utredande samtal med Kalle och lärare i skolmiljön samt samtal med  
föräldrarna. Frågeställningarna kan här vara t.ex. ”Vad händer kring Kalle i skolan?”, ”Vad 
kan göras?, ”Vad behövs?” BUP-metodiken (och även placeringar på s.k. utredningshem lider 
av ekologiska validitetsfel, dvs. miljöerna är inte de naturliga miljöer i vilka Kalles 
problembeteenden bör utredas, utan artificiella, icke typiska miljöer. I ett BUP-yttrande om en 
Kalle med skolproblem uttalade sig BUP om Kalles relation till sin pappa, utan att någonsin 
ha kontaktat eller talat med pappan eller ha observerat pappan och Kalle tillsammans. Den 
information BUP grundade sina uttalanden på var begränsad till uttalanden eller tolkningar av 
uttalanden från modern (i umgängeskonflikt med fadern) och möjligen från Kalle. Att 
kontakta fadern och inte okritiskt grunda ett yttrande enbart på uppgifter från ena parten i en 
konflikt utgör närmast utredningsmetodiska självklarheter. Här föreligger bl.a. undvikandefel, 
partiskhet, säkerställandefel och källkritiska misstag vad gäller anförda uppgifter.  
 
En utredning skall innehålla relevant information och icke relevant eller obehövlig 
information skall inte påföras utredningen. Det kan dock  råda delade meningar om vad som  
kan anses vara relevant information. Ibland kan det kanske vara befogat att till att börja med 
notera information mer brett och sedan när utredningsarbetet logiskt och källkritiskt stramas 
upp till en utredningstext gallra bort en del obehövligt material. Ett problem kan vara att en 
relevansbedömning av en uppgift kan grundas på ett tankefel, t.ex. om vanlighet hos ett 
mänskligt beteende, felbedömd sannolikhet eller inbillade samband om verklighetens natur. 
Exempelvis kan en förälders kritik av socialtjänsten anses tyda på en aggressivitet som 
innebär att föräldern har bristande omsorgsförmåga. Detta utgör ett exempel på inbillade 
samband – det kan förstås i ett enskilt fall saknas samband eller förhålla sig tvärtom så att en 
kritisk förälder är bättre på att t.ex. skydda sitt barn. När man inte vet skall nollsamband antas. 
Men det kan vara relevant att notera i en utredning vilken kritik en förälder eller barn har mot 
utredningsarbetet – något som sällan verkar noteras (tankefel: kritikundvikande). Ett annat 
problem som kan förekomma är att uppenbart relevant information medvetet eller omedvetet 
inte eftersöks, undanhålls eller förtigs (undanhållandefel). Mycket populärt har i 
barnavårdsutredningar varit att inte redovisa resursanalyser för berörda personer/familjer 
(resursundvikande; medvetet vilseledande = lögn; även laglighetsfel i relation till 
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socialtjänstlagen). Socialtjänsten har inte heller någon som helst rätt att angripa den 
omfattande yttrandefrihet som medborgare tillförsäkrats i svensk grundlag och skall inte 
godtyckligt tolka utövande av yttrandefrihet som något som har relevans för 
omsorgsförmågan (tolkningsfel; relevansfel; inbillat samband; olaglighetsfel). Ett annat 
relevansproblem utgörs av förekomsten av evidensfabrikation, dvs. sådant som att till 
utredningstexten föra obehövliga detaljer, överdrifter, självklarheter (truismer), triviala 
uppgifter, ur minnet tillverkade citat, fabulerade uppgifter och ohållbara resonemang (håller 
inte för kritisk prövning). Även påhittade uppgifter, vägran att påföra rättelser och att åtgärda 
missvisande uppgifter (varvid läsaren kan tro att uppgiften gäller) hör till evidensfabrikation. 
Det kan verka som evidensfabrikation ökar när en utredare har lite av sakligt värde att anföra 
eller när konflikten mellan utredare och utredd/a/ är stark. Det finns en risk med BBIC att en 
utredare fyller tomrummen under rubrikerna med uppgifter av låg kvalitet, fabricerade 
uppgifter eller prat, därför att utredaren inte vill lämna blankt.  
 
Fas: analys 
Före analys påbörjas skall kontrolleras att de uppgifter som analyserna grundas på är korrekta 
eller åtminstone rimligt säkerställda. Uppgifter som inte är kontrollerat korrekta eller 
åtminstone rimligt säkerställda duger inte som underlag för analys. Vid analys utförs olika 
slags operationer med de befintliga, relevanta, allsidiga, rimligt säkerställda och rimligt 
preciserade uppgifterna. En mängd olika tankefel kan ske med hjälp av både korrekta och 
felaktiga uppgifter. Exempelvis kan en korrekt iakttagelse tolkas felaktigt och med 
ignorerande av alternativa tolkningshypoteser.  
 
Ett grundläggande tankefel är att mata in uppgifter av låg saklig kvalitet (”skräpuppgifter”) i 
analysen, något som verkar vara mycket vanligt. Exempelvis fungerar BBIC så i de fall jag 
granskat. Därmed ansluter sig utredaren till ett övergripande tankefel som kan kallas för 
”skräp in – skräp ut” – principen. Stor risk för felaktiga eller snedvridna analyser och 
felaktiga eller tvivelaktiga bedömningar och förslag uppkommer då. De uppgifter som 
används skall vara bestyrkta av uppgiftslämnare, systematiskt replikerade av berörda personer 
under utredning, kontrollerade och källkritiskt prövade i övrigt. Om inte, så föreligger 
säkerställandefel – utredaren verkar ignorera att otillförlitliga uppgifter används.  
 
Ett annat grundläggande tankefel är förhastningsfelet, dvs. att söka utföra analys på grundval 
av otillräckliga uppgifter (t.ex. kan ett berört barns perspektiv saknas eller en förälder inte ha 
tillfrågats eller kontroll av en miljö inte ha utförts eller en barnmedicinsk kontroll inte ha 
utförts). Påståenden kan framföras utan erforderlig saklig grund. En analys kan behöva skjutas 
upp därför att viktiga uppgifter saknas. Dessa uppgifter behöver då införskaffas.  
 
Ett ytterligare grundläggande tankefel är att analysarbete drivs av en övertygelse 
(övertygelsefel). En övertygelse, t.ex. om vilken åtgärd som skall vidtas, har destruktiva 
effekter på alla moment i ett utredningsarbete och är oförenlig med sakligt och kritiskt 
utredande. Exempelvis påverkas frågeställningar, arbetssätt, urval av frågor, formulering av 
frågor, signalerade förväntningar (ledtrådar från utredaren) till källor, prövning eller icke-
prövning av uppgifter, sätt att tänka och tolka kring uppgifter osv. En övertygelse kan vara 
förödande ur saklig synpunkt. 
 
Ett grundläggande och övergripande tankefel i många utredningsarbeten kan betecknas som 
cirkulär ”logik” (cirkelresonemang) med en förhandsuppfattning/antagande/övertygelse som 
utgångspunkt. Bekräftelse av utgångsuppfattningen eftersträvas. Arbetet genomförs med hjälp 
av olika tankefel på så sätt att utredaren tycker sig få utgångsföreställningen bekräftad. 
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 Exempelvis används ofta följande tankefel:  
- ensidigt bekräftelsesökande (”confirmation bias”),  
- undvikande av motsägande evidens, godtycklig tolkning av uppgifter,  
- anförande av pseudoevidens (har inget sakligt värde; relevansfel),  
- undvikande av att formulera och undersöka alternativa tolkningshypoteser (imperfecta  
  enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning och ofullständigt beaktande av alternativ),  
- drivande av en enda favorithypotes (dvs. utgångsuppfattningen) i utredande samtal och vid  
  letande efter evidens (ofullständig uppräkning av relevanta faktorer etc.),  
- påverkan av källor genom förväntanstryck, ledande, förutsättande, upprepade, pressande etc.  
  frågor (påverkansfel),  
- undanhållande av uppgifter som falsifierar/fäller favoritföreställningen (undanhållandefel),  
- tokiga resonemang (ev. kedjor av tokresonemang) och  
- påhittade argument som ger stöd åt utgångsuppfattningen (s.k. fallacia libidinis, dvs.  
  felslut av begärelse).  
 
Utredaren kan därigenom komma fram till det upplevda resultatet att utgångsuppfattningen 
har fått stöd eller är riktig. Huruvida resultatet av ett sådant förkastligt, tankefelsladdat 
arbetssätt är korrekt i sak är en annan fråga.  
 
Även om en utredning styrs av frågeställningar (med frågetecken efter), så kan det ibland vara 
lämpligt att i själva utredningsarbetet formulera en hypotes eller flera alternativa hypoteser 
som prövas – vanligtvis för respektive emot med hjälp av allsidiga, relevanta, preciserade, 
rimligt säkerställda etc. uppgifter eller argument. Termen hypotes betyder påstående på försök  
(kan vara beskrivande eller tolkande/förklarande) och är en utmärkt term med inbyggd 
osäkerhet. I första hand skall en utredare i enlighet med Poppers (1959) falsifieringsprincip 
söka hitta evidens som fäller (falsifierar) hypotesen. Övertygelser är inte att anse som 
hypoteser, då den övertygade har bestämt inför sig själv vad som gäller utan erforderlig 
prövning. Vanliga logiska fel vid hypotesprövning är att använda uppgifter som inte är kritiskt 
prövade, att använda ofullständiga uppgifter (det finns ”vita fläckar” i de uppgifter som 
behövs), ensidigt bekräftelsesökande, att inte söka eller inte beakta motevidens, att inte 
besvära sig med att göra en strikt för- respektive mot- uppställning. Det tycks råda en allmän 
fobi (undvikande) vad gäller att göra för- respektive mot-uppställningar. En möjlig tolkning 
är att utredare inte vill visa upp motevidens till en tes de driver.  
  
Vid tolkningsarbete används källkritiskt prövade och tillräckligt fullständiga uppgifter. 
Tänkbara tolkningshypoteser (vanligen används det kortare ordet ”tolkningar”) listas. 
De jämförs med de befintliga, kvalitetsprövade uppgifterna och med uppgifterna oförenliga 
tolkningar elimineras. Om alla tolkningar elimineras kan fler hypoteser behövas. Om flera 
tolkningar kvarstår kanske en utredare måste lämna frågan öppen, eller skaffa fler uppgifter 
som kan bli avgörande. I vart fall kan det vara bra att ha eliminerat hypoteser som kan ha varit 
pinsamma, t.ex. brottsmisstanke. Ibland kan faktorer i två eller flera tolkningshypoteser 
samverka/bidra och flera tolkningar kan då ha en viss riktighet. 
 
Fas: bedömning 
Bedömningar måste ha saklig grund och kan bara göras på grundval av material och analyser 
som håller för kritisk prövning. Det är ett tankefel (bedömningsfel, förhastningsfel) att göra 
bedömningar på grundval av icke rimligt säkerställda uppgifter eller när underlaget är 
ofullständigt. Osäkerhet i bedömningar skall tydligt anges. I bedömningsavsnitt kan 
förekomma olika slag av felaktiga resonemang och bristande systematik och frånvaro av  
mer strikt prövning för respektive emot teser eller hypoteser. Exempelvis förekommer att  
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utredare agerar starkt felsökande gentemot personer (felmaximering) och ignorerar 
sammanhanget kring uppgifterna (dekontextualisering; dvs. att ta bort/dölja sammanhang). 
Det kan även förekomma att  utredare  anför stöd för en tes och undviker motevidens till tesen 
eller undviker att anföra stöd för en alternativ tes. Det förekommer även att utredare inte 
uppmärksammar att samma evidens ger stöd åt konkurrerande teser eller hypoteser. Sådana 
evidens kan inte användas för att avgöra mellan teserna.  
 
Ett i bedömningsavsnitt förekommande tankefel är att anföra citat/referat ur teoriböcker eller 
forskningsskrifter i anslutning till ett enskilt fall utan att det på något sätt visats att det 
enskilda fallets empiri (sakuppgifter) skulle stämma med teorin. Texten skrivs på ett så 
bedrägligt sätt att läsare (och som det verkar även utredare) kommer att  uppfatta att de 
teoretiska påståendena eller forskningsresultaten har giltighet för det enskilda fallet (teori-
verklighetsförväxling). Detta är inte hållbar logik. Hur det förhåller sig i ett enskilt fall kan 
endast visas genom införskaffande av uppgifter och noggrann granskning av uppgifterna i det 
enskilda fallet. Teorier utgörs med nödvändighet av förenklingar och enskilda individer 
avviker, ibland mycket, från förenklingar, procentsatser, medelvärden, konstaterade 
psykologiska fenomen etc. Om jag införskaffar uppgifter om kroppslängder från 
föreläsningsdeltagare vid en föreläsning och beräknar medellängden till 172,47 cm, så 
berättigar det inte mig att säga att en slumpvis vald deltagare är 172,47 cm lång (ett tankefel 
kring medelvärden och en missvisande förenkling).  
 
Teorier och forskningsresultat kan däremot användas som underlag för att formulera 
hypoteser om enskilda fall, vilka då kan prövas mot rimligt säkerställd empiri (i första hand 
sådan empiri som kan utgöra motevidens till en hypotes under prövning). Det är ett relativt 
vanligt tankefel att generalisera från uppgifter om grupper till enskild medlem i en grupp 
eller. ännu värre, till personer utanför undersökt grupp (generaliseringsfel). I 
bedömningsavsnitt tillgriper utredare inte sällan generaliseringar utan att tänka sig för.  
 
Ett annat område för tankefel i bedömningsavsnitten utgör hanteringen av osäkerhet.  
Frånvaro av osäkerhetsmarkeringar rörande uppgifter, resonemang, tolkningar, bedömningar 
m.m. utgör tankefel (frånvarofel rörande osäkerhetsmarkering).  
 
En osäkerhet gäller framtiden, dvs. prognospåståenden. Prognoser är vanskliga då det är svårt 
att förutse framtida skeenden, som kan innehålla t.ex. oförutsedda händelser, vilka fäller en 
prognos. En klassisk problematik kring prognoser är hur mycket vi skall lita på vad 
människor säger att de skall göra eller om vi i stället mer bör utgå från människors 
beteendemönster fram till prognosögonblicket. Inom psykologi och socialpsykologi  
(och för den delen politik!)  har upprepat konstaterats stora skillnader mellan vad människor 
sagt att de gör (eller skall göra) och vad de faktiskt gör enligt observationer, registrerade 
händelser, uppvisade beslut etc. Inom personlighetsforskning och även gällande det klinisk-
psykologiska/psykiatriska området ”personlighetsstörningar” är väl känt att utrymmet för  
personlighetsförändringar är rätt begränsat – stora förändringar tillhör inte vanligheterna. 
Det förekommer inte sällan fall där handläggare låter sig charmas av och bildspråkligt talat 
sätter sig i knät på talföra personer med psykopatiska eller andra personlighetstendenser och 
ibland med ett rätt rejält antal poster i polisregister och domskrivningar. En del utredare faller 
för det intryck personerna ger och bortser från beteendehistoriken (”knäsittningens praktik”). 
Generellt sett utgör tidigare relevanta beteenden en bättre grund för prognoser än av en person  
producerat tal och kroppsspråk. Det en person faktiskt gjort ger bättre grund för prognos än 
vad en person lovar eller påstår att den skall göra. Det kan även vara viktigt att se hur 
utvecklingen/trenden ser ut vad gäller det faktiska görandet. Är den positiv eller negativ? Det 
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kan t.ex. finnas en trend med allt svagare eländeshändelser och med allt längre intervall 
emellan. Det har t.ex. visats möjligt att sluta med rökning eller alkoholbeteende genom en 
serie återfall som till sist slutar med upphörande av problembeteendet. Jag pekar här på att en 
utredare inte bör vara alltför naiv när det gäller prognoser (prognostisk naivitet), men 
samtidigt hålla möjligheten till positiv förändring öppen och utnyttja den kraft som t.ex. 
positiva förväntningar och en god relation till klienten kan innebära. Negativ förväntan kan ge 
eller bidra till negativt resultat (förväntansfel).  
 
Fas: åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslag måste ha ett underlag som håller för kritisk prövning. Ofta bör alternativa 
åtgärdsförslag prövas för respektive emot vad gäller positiva respektive negativa 
konsekvenser. Vanliga tankefel är att inte skapa/ta fram och inte kritiskt pröva alternativa 
åtgärdsförslag (tankeblockering, slentriantänkande, bristande systematik). Sannolikheten för 
att få fram bättre åtgärdsförslag ökar när flera förslag formuleras (tänkandet stimuleras mer 
då). En fixering kan lätt uppkomma till några vanligt förekommande och etablerade åtgärder. 
Därigenom kan mer lämpliga åtgärder bli ignorerade. Ibland läggs förslag till åtgärder utan att 
det går att utläsa någon saklig grund. Det är naturligtvis inte lämpligt att skicka människor till 
olika åtgärder, om de är obehövliga eller påtvingade. Det är faktiskt så att det finns vissa 
skadeprocent även för åtgärder inom socialt arbete och behandling (liksom inom sjukvården, 
s.k. iatrogena skador). Till problemet hör att mycken s.k. behandling är inte alls eller föga 
evidensbaserad och dessutom i en del fall starkt profitorienterad och föga att beteckna som 
seriös behandlingsverksamhet. Socialtjänsten anlitar ofta okritiskt giriga bolag med 
charlataner och amatörer, som kan svårt skada människor. Även om en behandlingsform 
visats fungera väl i ett eller flera projekt eller i en viss organisation, så betyder inte det att den 
automatiskt eller säkert fungerar väl ett annat sammanhang med t.ex. annan organisation, 
annan personal, annan klientrekrytering etc. (generaliseringsfel att tro att resultat utan vidare 
skulle bli desamma).  
 
Är utredare och beslutsfattare inte klara över problem kring behandling, så föreligger ett 
tankefel som kan betecknas som okritiskt åtgärdstänkande. Kritiskt tänkande kring åtgärder 
behövs. Dåliga åtgärder kan skada människor.  
 
Fas: mottagarens tänkande 
En läsare suggereras av utredningens text. Det gäller att utredaren måste vara tydlig med 
sådant som osäkerhet, felkällor, förekomst av alternativa tolkningar, att lägga svårigheter på 
bordet (i annat fall mörkläggningsfel, censurism, diskursrestriktioner). Det är även så att 
utredaren inte får förutsätta att mottagarna (hit hör t.ex. även föräldrar och lekmannapolitiker i 
nämnd och domstol) vet saker som de inte vet (tydlighetsfel, egocentriska tankefel).  Förstår 
inte läsaren så har utredaren tänkt egocentriskt fel eller kanske har utredaren ägnat sig åt vag 
retorik (retorikfel) eller att visa upp sin okunnighet. Det kan gälla både betydelsen hos svåra 
termer och hela resonemang.  
 
Kontaktuppgifter till utredaren skall alltid finnas, så utredaren kan nås för att svara på frågor. 
Det är ett tankefel att tro att en utredning är för alla berörda så tydligt skriven att frågor inte 
skulle behöva ställas (egocentriskt tankefel).  
  
Summering 
Det förekommer många tankefel i socialtjänstens utredningar. Tankefelen kan i åtminstone en 
del fall få svårartade eller förödande konsekvenser. Tankefelen bör därför påvisas och starkt 
reduceras. Detta kan ske genom höjd kritisk medvetenhet. Utredare bör lära sig att mer 
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kritiskt granska det egna tänkandet och kunna granska även andras, t.ex. kollegors, andra 
samhällsorgans och klienters, tänkande.  
 
Referenser 
Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 
      2:a rev. uppl. Stockholm: Liber. Omtryckt 2008, 2009, 2010. (250 sidor)  
      Beträffande tankefel se särskilt kapitel 7. Boken finns på en del bibliotek och i  
      nätbokhandlarna. 
Hardman, D. (2009). Judgment and decision making. Psychological perspectives. Chichester,  
      UK: BPS Blackwell.  
Maslow, A.H. (1966). The psychology of science: A reconnaissance. Maurice Bassett  
      Publishing.  
Nyman, A. (1960). Tankefel och tankefällor. 3:e uppl. Lund: Gleerups.   
Pohl, R. (2004). Cognitive illusions: A handbook on fallacies and biases in thinking,  
         judgement and memory. New York: Psychology Press.  
Popper, K. (1959). The logic of scientific discovery. London: Hutchinson.  
Reisberg, D. (2010). Cognition. Exploring the science of the mind. New York: Norton. 
 
Det ligger en del fulltexter, att ladda hem, av mig på Digitalt Vetenskapligt Arkiv (DiVA). Där 
finns både referenser och många andra tankefel än här nämnts specificerade i fallgranskningar 
gällande barnavårdutredningar (gamla och BBIC), vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar, psykologutredningar och polisens förundersökningar (mest med barn).  
Googla med ”diva simple search”, klicka på i regel första posten, skriv in ”Bo Edvardsson 
Örebro universitet” i sökrutan eller om Du så vill ”tankefel”, ”utredningsmetodik”, 
”barnavårdsutredning”, ”BBIC” eller andra för Dig intressanta sökord. Du kan även gå 
direkt till DiVA genom adressen http://diva-portal.org/smash/search.jsf  
En förteckning kommer då upp och de flesta av mina skrifter där kan laddas hem i fulltext. 
Det finns även inlagda studentuppsatser på DiVA. Exempel på skrifter på DiVA:  
 
Edvardsson, B. (2009). Tankefel inom vardag, yrkesliv och politik. (15 sidor)  
      Kan laddas hem från DiVA.  
Edvardsson, B. (2009). Metod- och tankefel i barnavårdsutredningar. (9 sidor) 
      Kan laddas hem från DiVA.  
Hedlund, M., & Lovén, C. (2008). Kritisk granskning av BBIC:s teori och  
      av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC. Akademin för  
      juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.   
      Psykologexamensuppsats 30 hp (160 sidor). Handledare: Bo Edvardsson. 
      Kan laddas hem från DiVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diva-portal.org/smash/search.jsf
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Bilaga 1: Tankefel i utredningar enligt BBIC 
Vanliga tankefel i tio stycken barnavårdsutredningar enligt BBIC och från olika kommuner 
under 2009-2010 listas nedan. Med ”vanlig” avses här bedömd förekomst i minst tre till alla 
fallen. Det aktuella stickprovet behöver dock inte vara representativt utan bör ses som 
ungefärligt. Det är även så att en del slags tankefel inte syns i utredningstexterna, t.ex. en del 
källkritiska misstag, upptäcktsmissar, ignorerandefel eller inverkande och felaktiga, men i 
texten inte inskrivna, tankar. Vissa frånvarofel kan dock synas genom sin frånvaro. Även en 
del tankefel som syns i text kan vara inte alls eller lite upptäckta av mig.  
 
- aktualitetsfel (föråldrade uppgifter används) 
- alternativa tolkningshypoteser ignoreras 
- barnens perspektiv eller uppfattningar ignoreras eller uppmärksammas föga 
- basfrekvensfel (det nämns inte att det som anförs är vanligt förekommande) 
- bedömningsfel (bedömningarna grundas på icke rimligt säkerställd information) 
- cirkulär logik (utredningsarbetet bedrivs med hjälp av tankefel på så sätt att  
  utgångsuppfattningen bekräftas, t.ex. används ensidigt bekräftelsesökande, undvikande av  
  motevidens och undvikande av alternativa tolkningshypoteser) 
- ekologiska representativitetsfel (uppgifterna avser inte situationer som är representativa för 
   en utredd persons liv, t.ex. är uppgifter från BUP eller utredningshem inte att anse som  
   ekologiskt representativa, då detta inte är några naturliga miljöer för varken barn eller  
   vuxna) 
- ensidigt bekräftelsesökande (i förhållande till utredarens uppfattning) 
- evidensfabrikation (triviala, icke relevanta, överdrivna, påhittade etc. uppgifter, språklig  
  retorik, ohållbara resonemang m.m. anförs) 
- fabulering, dvs. saklig grund saknas helt eller delvis 
- felmaximering, dvs. många fel och brister söks och redovisas 
- frågeställningsfel, t.ex. saknas, följs ej, besvaras ej, olämplig förutsättning ingår 
- generaliseringsfel 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning av möjligheter, faktorer, tolkningar,  
   orsaker, åtgärder etc. och som är av betydelse) 
- klippkollage, dvs. sammanställning av uppgifter utan krav på logisk struktur 
- källkritiska misstaget 
- källredovisningsfel 
- laglighetsfel, t.ex. att ignorera barns uppfattningar eller åsidosätta saklighetskrav 
- noggrannhetsfel i redovisningen 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder (”tycka-tro-känna-uppleva”- 
   metodik) 
- osäkerhetsfel, dvs. befogad osäkerhetsmarkering görs ej 
- referensgruppsfel, dvs. det saknas jämförelsegrupp 
- relevansfel, dvs. uppgifter utan betydelse för saken anförs 
- resursundvikande 
- skeva urval av uppgifter (ej allsidig redovisning av relevanta uppgifter) 
- skräp in – skräp ut – principen följs utan skrupler (t.ex. explicit angivande av osäkerhet) 
- säkerställandefel, t.ex. saknas bestyrkanden från uppgiftslämnare, saknas systematisk  
   replikering från vuxna och/eller barn som är föremål för utredning, saknas kontroller i  
   övrigt, saknas källkritisk prövning i övrigt 
- tidsredovisningsfel (saknas uppgifter om datum, tidsperioder, längder på samtal etc.) 
- undanhållandefel (t.ex. undviks eller undanhålls uppfattningar hos barn, förälder eller  
   lämplig referent) 
- urvalsfel, dvs. principer för inval respektive bortval av uppgifter till utredningen redovisas  
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   eller motiveras inte och är kanske inte ens genomtänkta 
- vaghetsfel, dvs. inte alls eller otillräckligt preciserade uppgifter förekommer 
- öppen redovisning av arbetssätt saknas i betydande utsträckning 
- överkonfidensfel, dvs. kategoriska uttalanden utan tillräcklig saklig grund 
- övertygelsefel, dvs. utredningsarbetet styrs av en övertygelse, förhandsuppfattning, inbiten  
  föreställning etc.  
--- 
 
 


