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Sammanfattning.  En barnavårdsutredning granskas kritiskt och mycket omfattande 
saklighetsbrister och tankefel befinns föreligga. Fallet kollapsar när socialnämnden efter 
granskning i ett TV-program och erhållande av mitt yttrande skall inställa sig till 
kammarrätten,. Socialnämnden ger  i det läget upp att driva fallet och barnen blir inte 
omhändertagna.  
 
Uppdrag 
Av advokat AA har jag fått i uppdrag att granska utredningsmetodiken och det sakliga 
värdet hos en "Ansökan om vård jml §§ 1 och 2 LVU" för bröderna Erik och Johan 
Andersson. Jag har tidigare i ett sakkunnigyttrande granskat BUP-intyget 0001-01-15, 
vilket utgör bilaga i den sociala utredningen och har omfattande refererats i texten. Vad 
gäller dessa avsnitt hänvisar jag till mitt yttrande över BUP-intyget, som saknar värde 
vad gäller saklig information om familjen. Avidentifiering av namn har skett och 
anmälningsåret har här satts till 0000 och det följande året betecknas 0001.  
 
Utgångspunkter och metodik 
Den sakkunnige utgår från allmänt vedertagna saklighetskrav inom kritisk-vetenskaplig 
metodik. För närmare precisering av sådana krav hänvisas till min högskolelärobok 
"Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” (2003). 
Jag har ett par gånger läst igenom den sociala utredningen med bilagor 
och avger utifrån min ingående kännedom om sådana utredningar ett kortfattat 
sakkunnigyttrande utifrån de iakttagelser som då gjorts. Ett komplett yttrande över varje 
tvivelaktigt påstående, resonemang mm skulle uppskattningsvis omfatta 100-200 sidor, 
vilket inte är tidsmässigt möjligt eller resursmässigt försvarbart.  
 
Några av de mer avgörande iakttagelserna vad gäller utredningsmetodik och exempel 
på påståenden redovisas i det följande i punktform. Jag förutsätter att läsare 
medverkande i processen har tillgång till utredningen och kan kontrollera mina 
påståenden. Det finns också anledning hänvisa till förteckningen över grundläggande 
krav på en utredning som finns i min ovan nämnda lärobok, vilken går långt utöver vad 
jag här tar upp. 
 
Resultat 
1. Bakgrundsfakta 
Bakgrundsuppgifterna i avsnittet "Anledning till utredning" redovisas inte på ett 
godtagbart sätt vad gäller källredovisning, precisering, situtationsbeskrivning och 
källkritik. Det är mycket anmärkningsvärt ur källkritisk synpunkt att 
anmälningsdatumen ligger inom fyra dagar i början av juli 0000 (1 st 3 juli; 2 st 5 juli; 2 
st 7 juli) för de fem anmälningarna. Detta antyder någon slags snabb bakomliggande 
social process från grannarna mot grannfamiljen.  
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Det finns också en del klara fabuleringsindikationer och skvallerlogik i anmälningarna. 
Exempelvis är det omöjligt för en granne att säga att föräldrana "aldrig pratar med 
barnen om vad som är fel...", då grannen endast kan ha iakttagit barn-föräldra-
relationerna hos familjen Andersson en ringa del av den aktuella relationstiden. Det är 
logiskt omöjligt av en annan granne att hävda att barnen "aldrig har rena kläder" eller 
att barnen "alltid...blivit lämnade vind för våg". Bland annat förutsätter sådana 
påståenden att grannen på heltid skulle ägna sig åt att iaktta familjen. Varje slag av 
skriftligt dokumenterade observationer saknas för övrigt. Generaliseringarna flödar, 
situationspreciseringarna är inte godtagbara och minnesrekonstruktionerna torde vara 
delvis felaktiga med tanke på materialets osakliga karaktär. Anmälningsdata måste 
därför betraktas som synnerligen otillförlitliga ur källkritisk synpunkt, speciellt som de 
uppkommer ur en social konfliktsituation (jfr hur Larsson, 1973, beskriver hur 
anmälningar ofta uppkommer ur sociala konfliktsituationer). Utredarna har inte 
källkritiskt undersökt uppkomstbetingelserna för anmälningarna mot familjen 
Andersson, t ex har de mest elementära frågor om relationen mellan familjen Andersson 
och resp anmälare samt mellan anmälarna, inte ställts. Är det t ex förste anmälaren XX 
(3 juli) som drar igång anmälningsserien? Det går självfallet inte att som utredarna gjort 
utan vidare utgå från att anmälningarna är i huvudsak sanna, när uppgifterna starkt 
antyder att grannarna gemensamt konstruerat en skvallerbild av familjen Andersson.  
 
2. Frågeställning/ar/ 
Uttalad frågeställning/ar/ saknas och därmed även angivande av metodik för att besvara 
frågeställning/ar/. Texten måste anses vara ett ur utredningsmetodisk synpunkt okritiskt 
klippkollage, där uppgifter klippts samman och ofta repeterats utan att arbetet logiskt 
styrts av frågeställning/ar/.  
 
3. Källredovisning och källkritik  
Varje uppgift skall givetvis källredovisas så exakt att den kan lätt kontrolleras och 
källkritik kan bedrivas, dvs. med personamn eller med exakt dokumentreferens. Det 
skall också framgå att uppgifter har bestyrkts av personkällor efter att de skrivits ner. 
Vad gäller hela textmassan så är källan till en uppgift ibland helt osynlig i texten och 
ofta anges den i form av "man", "skolpersonalen", "personalen", "grannar", "flera 
personer" mfl uttryck. Uppgifter som inte är exakt källredovisade i en sådan här 
allvarlig utredning måste givetvis förkastas - detta gör att de flesta uppgifter i den 
sociala utredningen faller redan på detta elementära saklighetskrav. 
  
De uppgifter som är källredovisade undgår givetvis inte att utsättas för källkritik i olika 
avseenden.  
 
4. Relevans 
En vanlig strategi i det här slaget av förföljande utredningar är att ta med irrelevanta 
och ofta gamla uppgifter av negativ art och inte sällan subjektiva och otillförlitliga 
uppgifter dessutom. I detta fall finns exempelvis uppgifter om socialbidrag för många år 
sedan, om faderns anatomi vid födelsen, om vad en läkare ansett om moderns 
personlighet för tio år sedan osv. Dessa bekräftar den förföljande inriktningen, speciellt 
som ur problemanalytisk synpunkt viktiga uppgifter samtidigt saknas. 
 
5. Bestyrkanden och systematisk replikering 
De uppgifter i utredningen som kan antas härröra från resp förälder är inte bestyrkta av 
föräldrarna efter noggrann genomläsning. Därmed faller samtliga från föräldrarna 
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härrörande uppgifter på grund av att de är okontrollerade. Såvitt kan förstås har de 
berörda föräldrarna inte heller givits möjlighet att i utredningsprocessen (FÖRE 
bedömningar görs) replikera på alla uppgifter rör dem och barnen. Även barn skall så 
långt möjligt ges möjlighet att replikera på uppgifter.  
 
6. Klientperspektivet I: Föräldrarnas uppfattningar 
Sammanhållna, grundliga avsnitt med resp förälders uppfattningar om livssituationen, 
om myndigheternas agerande, önskemål, förslag mm. saknas. Detta står i klar strid med 
socialtjänstlagen. Dessutom kräver givetvis en saklig problemanalys tillgång till 
omfattande dokumenterad information från de närmast berörda. Till detta kommer de 
krav på demokratisk metodik och etik som ställs i ett demokratiskt samhälle. 
 
7. Klientperspektivet II: Barnens uppfattningar 
De båda pojkarna är 8 resp 6 år och klart möjliga att samtala med. Sammanhållna, 
grundliga avsnitt med resp barns uppfattningar om livssituationen, om myndigheternas 
agerande, önskemål, förslag mm saknas. Detta står i klar strid med intentionerna i den 
nya socialtjänstlagen. Dessutom kräver en saklig problemanalys tillgång till så mycket 
information som möjligt från barnen. Utredarna talar om barnen men talar inte med 
barnen. Det finns här anledning erinra om FN:s barnkonvention, artikel 12, som  
anger barns rätt att komma till tals i frågor som rör dem. 
 
8. Resursanalyser 
Utredarna har inte gjort sammanhållna, grundliga resursanalyser för varken föräldrar, 
barn eller familj. Detta står i klar strid med intentionerna i socialtjänstlagen (§1 "frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers resurser"). En saklig problemanalys kräver 
givetvis resursanalyser. Dessutom innebär det en grav etisk brist att inte göra 
resursanalyser - människor känner sig och blir förtryckta och förnedrade genom att 
mängder av negativa uppgifter inte balanseras av resursanalyser.  
 
9. Pseudopsykologiskt prat 
Med hjälp av sju stycken odefinierade s k "föräldrafunktioner" ur en föga 
forskningsbaserad bok ger sig utredarna på att utan omfattande psykologisk 
fackkompetens bedöma hur väl föräldrarna Andersson uppfyller de angivna kraven. 
Utredarna begår härvid ett gravt tankefel i det att de utgår från sitt eget tyckande och 
inte från några angivna kriterier för uppfyllandet av de allmänna helt utan kriterier 
uppställda funktionerna. Hela avsnittet s. 15-18 måste avföras som pseudopsykologiskt 
prat. Utredningsstrategiskt innebär avsnittet att utredarna kan med hjälp av de angivna 
funktionerna upprepa en mängd negativa påståenden om föräldrarna ytterligare en gång.  
Det avslutande bedömningsavsnittet innehåller också kompetensöverskridande och 
osakligt pseudopsykologiskt prat.  
 
10. Kontaminering (sammanblandning) 
En utredning av detta slag skall givetvis syssla med sakförhållanden kring familjen och 
inte med utredarens/nas egna inre tillstånd, vilka inte skall påverka bedömningen. I 
denna utredning finns detta tydligt uttryckt i t ex det avslutande bedömningsavsnittets 
första mening genom uttrycket "ger anledning till stark oro". Detta är ett gravt tankefel, 
då utredarens egen oro etc inte kan vara relevant i sammanhanget. Detta får betraktas 
som ett övertalningsknep mot läsaren i brist på sakargument.  
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11. Evidensfabrikation 
Det är utmärkande för förföljande utredningar att de innehåller avsevärda mängder 
evidensfabrikation, dvs. påhittade uppgifter, överdrifter, omnämnande av triviala 
förhållanden och triviala händelser, ologiska resonemang, spekulationer etc. I detta fall 
kan t ex avsnittet om föräldrafunktioner betraktas som evidensfabrikation,  men det 
finns också insprängt exempel på många ställen, t.ex.  
s. 2 "verkade sexuellt fixerad" - större delen av den manliga befolkningen torde ägna sig 
åt inte sällan rätt avancerade sexuella uttalanden - trivialt 
s. 2 "beskrevs som lite speciell" - vad är det??? 
s. 4 "Han gjorde det på ett sätt som var ospontant och han verkade anstränga sig att 
vara pedagogisk" - höggradigt subjektivt uttalande och dessutom var själva situationen 
med iakttagare onaturlig 
s. 4 "som om han inte varit tvättad på lång tid" - spekulation 
s. 4 "som om han inte var närvarande" - spekulation, dessutom onormal situation 
s. 4 "förnekande inställning" - negativ etikettering av konkreta argument, helt 
överflödig i texten, tillför inget i sak, propagandistisk inriktning 
s. 5 "hade ett motstånd till inläggningen" - negativ etikettering av konkreta argument, 
tillför inget i sak, propagandistisk inriktning 
s. 5 här beskrivs också hur barnet Erik gned två kapsyler mot varandra - ordinärt 
barnbeteende 
s. 9 "Man hade dessutom vid ett tillfälle sett att Erik hade ett tydligt blåmärke efter en 
hand i nacken. " - källa, datum, tillfälle saknas, varför uppgiften faller direkt; 
föräldrarna har inte sett detta; läkarbedömning inte gjord; om ett blåmärke fanns, så lär 
det knappast gå att säkert påstå att det var från en hand - en tolkning finns inbyggd i 
uppgiften; jag kan erinra om en dokumenterad händelse i en av våra fallstudier när 
dagis rapporterade att ett barn hade blåmärken över hela kroppen, varpå 
socialsekreterare gick hem till barnet och efter att det klätt av sig inte kunde se några 
blåmärken alls (Jäderkvist mfl, 1994). Vissa uppgifter uppkommer genom fantasier, 
prat etc och inte genom en faktisk iakttagelse.  
s. 13 Här finns en beskrivning av hur familjen skall ha ritat ett hus. Detta är givetvis en 
metodik utan påvisad tillförlitlighet eller validitet (betydelse för det saken gäller).  
s. 13 "Trots det visade det sig vid några tillfällen under utredningstiden att han inte 
hade förstått uppgifter familjen fick." Det gäller för professorer, docenter, doktorer och 
alla möjliga människor att de ibland inte förstår uppgifter de får - en trivialitet.  
s. 14 "en tendens att svartmåla myndigheter och institutioner vilket kan vara skadligt 
för barnen eftersom de kan utveckla en negativ självbild och en antisocial attityd". 
Resonemang i strid med svensk grundlags föreskrift om yttrandefrihet och dessutom 
saknas vetenskaplig grund - det kan lika gärna förhålla sig tvärtom att de som lär sig 
kritisera får positiv självbild eller mer social attityd.    
s. 17 "Både  fadern och modern har svårt att bära egen ilska och frustrationer." 
Pseudopsykologiskt prat. Vad menas? Saklig grund? Kompetens hos den som uttalar 
sig? 
s. 18 "Erik härmar de andra barnens beteende" - finns det barn som inte ibland härmar 
andra barn? Trivialt. Våra nervsystem är försedda med s.k. spegelneuroner som hjälper 
oss att imitera snabbare än vi hinner tänka.   
s. 21 "Handlingarna är inte åldersadekvata och kan inte förklaras enbart med brister i 
den praktiska omsorgen och de störningar Erik lider av. De kan tyda på att Erik själv 
utsatts för övergrepp av sexuellt slag eller bevittnat liknande handlingar." Detta är en 
osaklig och oetisk typ av antydande teknik, när sakargumenten tryter. Det finns ett 
flertal tänkbara grunder till Eriks beteende, om det nu inte skulle vara enbart 
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normalvariation i barns sexuella beteende, kiss- och bajs-beteende mm. Konflikten med 
grannarna ger t.ex. rimligen upphov till skärpt iakttagelse av just familjen Anderssons 
barn och förmodligen till överdrifter i beskrivningar. Enligt de data som finns är olika 
slag av sexuella beteenden hos barn tämligen vanliga (t.ex. Falk & Ranta, 1995; 
Martinson, 1994; Palmqvist & Robach, 1993) och vissa utredare bör läsa den 
facklitteratur som finns innan de osakligt och oetiskt sprider antydningar omkring sig. 
Dessutom skall en seriös utredare i ett sådant fall som detta akta sig för att begå 
tankefelet imperfecta enumeratio (ofullständigt övervägande av tänkbara alternativ) och 
ange olika tänkbara alternativ. Att "sexuellt övergrepp" just nu är en kringflytande 
modeförklaring vid allehanda tecken gör den inte mer sannolik i ett konkret fall, som 
alltid kräver sin speciella utredning.  
 
12. Ensidigt negativt urval av uppgifter 
Utredningen utmärks av ett ensidigt negativt felsökande och av att ytterst få positiva 
uppgifter tas med. Samma teknik används i BUP-intyget, varför det är möjligt att 
överföra många negativa uppgifter från detta till utredningstexten. Det ensidiga urvalet 
utmärker propagandatexter och förföljande texter och är självklart medvetet.  
 
13. Repetition av negativa uppgifter  
Denna utredning är disponerad och skriven på så sätt att den i högre grad än de flesta 
innebär en omfattande upprepning av negativa uppgifter om föräldrarna. Det är därför 
utredningen blir relativt omfattande i sidantal. Den repetitiva strategin utmärker 
förföljande och propagandistisk text samt är en teknik vid t.ex.  
s. k. hjärntvätt. Ivemyr & Lindwall (1995) fann avsevärda mängder repetivitet i 20 
stycken LVU-utredningar.  
 
14. Överkontroll 
Den arbetsplan i bilaga 8, som föräldrarna tydligen inte skrivit under, innebär en 
uppenbar överkontroll. Familjen skall ha parallell kontakt med "socialtjänsten", "BUP", 
"hemma-hos-terapeuter" och "kontaktfamilj". Det är faktiskt så att alltför mycket 
kontroll och insatser kan bli hinder. 
Sådana tendenser till överdrifter vad gäller kontroll ingår som en välkänd ingrediens i 
förföljande arbetssätt, t ex använder Edvardsson (2003) termen "kontrollpsykos".  
 
Sammanfattande bedömning 
Det kan med säkerhet sammanfattande konstateras 
 
att den här granskade sociala utredningen genomförts på sätt som strider  
     mot gällande lagstiftning (Regeringsformen 1 kap 9§ om "saklighet  
     och opartiskhet", Socialtjänstlagen) och grundläggande värderingar  
     rörande demokrati och etik. 
 
att den här granskade sociala utredningen utifrån elementär källkritik kan  
    konstateras sakna värde i den aktuella sakfrågan om omhändertagande,  
    t ex saknas så elementära saker som angivna frågeställning/ar/,  
    källredovisning och källkritik, klientperspektiv, resursanalyser. Detta  
    innebär att någon sakligt grundad problemanalys inte kan finnas.  
 
att den här granskade sociala utredningen uppvisar ett förföljande  
    arbetssätt och en förföljande uppläggning, t ex medvetet ensidigt urval  
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    av uppgifter, osakliga uttalanden mm - detta är självfallet inte tillåtet  
    för en svensk myndighet. 
 
att utredningstexten är medvetet tillrättalagd, bl a  genom lämplig  
    avvägning mellan undanhållande av information (t ex klientperspektiv  
    och resursanalyser) och evidensfabrikation  
    samt genom omfattande repetition av uppgifter  
    i syftet att manipulera ansvarig nämnd resp. domstol till av utredarna  
    önskat beslut. 
 
Efterskrift 
Jag var med anledning av mitt yttrande inbokad för förhör i kammarrätten, när jag ett 
par dagar före nås av meddelandet att socialnämnden  lagt ner fallet, som då varit 
föremål för ingående granskning i ett TV-program. Bland annat hade socialnämndens 
ordförande gjort ett stort misstag att till reporter hävda (vilket dolt inspelats) att pappan 
gjort sig skyldig till våldtäkt. Det visade sig att han sammanblandat fallet med ett annat 
fall och uppgiften var felaktig. Detta var en utomordentligt pinsam situation som visar 
hur handläggning och beslut kan dolt påverkas av sammanblandningar av fall i minnet. 
Att socialnämnden i domstolen skulle komma att möta en av Sveriges skarpaste 
processadvokater på det här slaget av fall plus en kritisk sakkunnig lär inte ha bidragit 
till motivationen. Men kanske gjorde nämnden en omvärdering av de befintliga 
evidensen? Oavsett vilket var det frågan om en total kollaps och barnen fick 
fortsättningsvis bo hemma, mig veterligt.  
 
Tankefel: en summering 
Långt efteråt (2011) gör jag här på vanligt sätt en summering av tankefel som är tydliga 
eller antyds i utredningens text. Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson 
(2003, 2011),  Hardman (2009) och Reisberg (2010). Tankefel kan betecknas på olika 
sätt och kan överlappa eller stå för samma tankefenomen. En formulering kan även 
innebära flera tankefel.  
 
- alternativa hypoteser ignoreras 
 
- barnens uppfattningar ignoreras (Jfr FN:s barnkonvention, artikel 12) 
 
- basfrekvensfel, dvs. fenomens vanlighet beaktas ej 
 
- cirkulär logik, dvs. med hjälp av olika tankefel såsom ensidigt bekräftelsesökande och 
undvikande av motevidens så kommer en utredare fram till utgångsuppfattningen 
 
- desinformation används, t.ex. felaktigt skvaller om våldtäkt 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
 
- evidensfabrikation, dvs. anförande av självklara, triviala, irrelevanta, påhittade etc. 
uppgifter 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. “tycka-tro-känna-uppleva”- 
kulturen förekommer 
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- felmaximering, dvs. myckenhet av fel och brister eftersträvas 
 
- fientlighet mot grundlagsskyddad yttrandefrihet som även föräldrar har 
 
- frågeställningsfel, dvs. logiskt styrande frågeställning saknas – klippkollage av 
uppgifter föreligger 
 
- föråldrade uppgifter används 
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning och övervägande av alternativ 
 
- inbillade samband, t.ex. mellan kritiskt tänkande och omsorgsförmåga 
 
- kompetensöverskridande, dvs. att uttala sig om sådant man inte har kompetens för 
 
- kontaminering (förorening) med egna föreställningar, känslor etc 
 
- kontrollpsykos, dvs. överdriver kontrollfrågor, söker skapa mer kontroll än vad som 
behövs eller är realistiskt  
 
- källkritiskt misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning 
 
- källredovisningsfel, dvs. källangivelser saknas 
 
- logiska omöjlighetsfel, dvs. logiskt omöjliga uttalanden anförs 
 
- monsterfel, dvs. en förälder ses felaktigt som monster i utredares fantasivärld 
 
- motevidens undviks 
 
- problemanalytiska brister, dvs. att inte ta reda på sådant som  behövs och undvikande 
av reflekterande arbete 
 
- pseudopsykologiserande, dvs. struntprat i psykologiska frågor stör utredningen 
 
- relevansfel, dvs. material som inte behövs eller inte har med frågeställningarna att 
göra förs in i utredningen 
 
- resursanalyser saknas, resursundvikande 
 
-  sanningsillusion eller principen om avsändarens vederhäftighet, något som kan göra 
att även osakliga och lögnaktiga anmälare blir trodda. Felet uppkommer lättare om man 
underlåter kritisk prövning av uppgifter.  
 
- skevt urval av uppgifter (negativa uppgifter söks och dokumenteras) 
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter är inte rimligt säkerställda genom bestyrkanden från 
uppgiftslämnare, genom systematisk replikering från berörda eller genom andra möjliga 
kontroller och källkritisk prövning 
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- urvalsprinciper (principer för inval och bortval) saknas 
 
- överkontroll, som lätt kan bli destruktiv 
 
- övertygelsefixering – i stället för tänkande med alternativa hypoteser 
 
Fler tankefel kan tänkas föreligga.  
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