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Sammanfattning. Syftet är att något klarlägga saklighetsproblem i en 
barnavårdsutredning med visst anslutande material. Fallet gäller en mor i konflikt med 
socialtjänsten, vars 9-årige son omhändertagits. Även skrivelser från uppgiftslämnande 
grannar och en skrivelse från en elevassistent förekommer. Materialet antyder att 
organisationspsykos råder hos socialtjänsten. En mängd saklighetsproblem kan 
konstateras och ett stort antal tankefel listas avslutningsvis.  
 
Bakgrund 
Advokat AA har gett mig i uppdrag att utifrån kritisk-vetenskapliga utgångspunkter 
granska  handlingar i det aktuella LVU-målet. Granskningen skall avse sakligheten i 
dokument och handläggning utifrån ett befintligt dokumentmaterial. Handlingarna jag 
valt att beröra framgår av det följande. Avidentifiering och mindre justeringar har gjorts 
i denna version för DiVA, där även ett summerande avsnitt med tankefel lagts till.  
 
Arbetsmetodik 
Arbetet har skett utifrån vedertagna principer inom forskningsmetodik, psykologisk 
forskning och historievetenskaplig källkritik. Jag har bl a utgått från den 
utredningsmetodiska forskning som sedan ett antal år bedrivits vid högskolan i Örebro 
och från min bok i "Kritisk utredningsmetodik"(1996, 2003). Granskningen utgår 
således från en  ingående kännedom om utredandets metodik och psykologi vad gäller 
LVU-utredningar.   
  
Granskningen kommer att ske översiktligt och med valda exempel. Att ta upp allt som 
kan föranleda kritik och alla exempel skulle leda till ett alltför omfattande yttrande. Jag 
koncentrerar mig på den grundläggande sociala utredningen och på de skrivelser från 
grannar och en elevassistent, som verkar ha spelat en viktig roll. Jag förutsätter hela 
tiden att de läsare som är berörda som beslutsfattare m.m. har möjlig tillgång till det 
material jag använder och därmed möjlighet att själva kontrollera vad som påstås av 
mig.  
 
Socialstads socialnämnds sociala utredning 1994-07-11, 9 sidor. 
Det grundläggande direktivet för en social utredning utgörs av RF 1 kap 9§ rörande 
"saklighet och opartiskhet" vid myndighetsutövning. Till detta kommer för just sociala 
utredningar de intentioner som finns i socialtjänstlagen, bl.a. frågor om klientperspektiv 
och den enskildes resurser.  
 
Jag granskar här den sociala utredningen med hjälp av de 30 grundläggande krav på en 
utredning som specificeras i inledningen till boken "Kritisk utredningsmetodik".   
 
1. Tydlighet i bakgrundsfakta och bakgrundsperspektiv. Bakgrundsbeskrivningen är 
mycket oklar. Exempelvis klargörs inte ett antal allmänna uttryck typ "inte fungerade i 
skolan", "brister i omsorgen". Det framgår inte alls någon saklig grund till varför Kalle 



2 
 

omedelbart omhändertagits just 940622. Det ter sig helt obegripligt varför inte 
socialtjänsten kontaktat moderns advokat, när de inte fått kontakt direkt med henne. 
Varför åtgärder enligt SoL 6§ bedöms som otillräckliga framgår inte. 
 
2. Syfte/frågeställningar 
Diffust uttryckt anledning finns, men inte uttalat syfte och/eller frågeställning/ar. 
Därmed saknas logisk styrning av utredningen. 
 
3. Metodik 
Beskrivning saknas och det okritiska klippkollaget gäller som metodisk modell. 
 
4. Relevans 
Många relevanta uppgifter saknas och en del icke-relevanta uppgifter av negativ art har 
medtagits, t.ex. har en miljöpolitisk aktion för sex år sedan eller moderns sophantering 
föga med saken att göra om inte syftet är just att gräva fram så mycket negativt som 
möjligt om modern.  
 
5. Helhetssyn 
Föreligger inte, när t.ex. redovisningar av moderns perspektiv, barnets perspektiv och 
resursanalyser saknas. 
 
6. Tillförlitlighet och specificering av felkällor 
Tillförlitlighet saknas helt för många uppgifter t ex på grund av frånvaro av källa, 
orealistisk generalisering mm. Felkällor och osäkerhet i uppgifter har inte någonstans 
berörts.  
 
7. Källredovisning 
Saknas i stor mängd, t ex vem såg mamman slå Kalle? 
 
8. Datering av uppgifter 
Enbart datum för omedelbart omhändertagande. I övrigt är tidsangivelserna av typen 
"januari 1994", "en händelse 1992", "hösten 1993", "någon gång 1990", dvs. 
fullständigt oacceptabla och inte tydande på en noggrann dokumentation enligt t ex 
socialstyrelsens och JO:s riktlinjer, utan tydande på en osaklig skvallerkultur.  
 
9. Källkritik och kontroll 
Jag kan inte uppfatta något sådant. T ex refereras utan vidare från ett brev  "En händelse 
1992 när M skall ha knuffat omkull Kalle utanför en affär. M skrek och pojken grät." 
Vem såg detta? Var och när inträffade det? Vilket avstånd och vinkel hade betraktaren? 
Vilken förhandsuppfattning hade iakttagaren? Möjligheten av snedvriden varseblivning 
(perceptuell distorsion)? Uppgifter förs inte vidare genom tillämpning av källkritik och 
kontroll utan genom skvallerprinciper.  
 
10. Precisering 
Uppgifterna är i stor utsträckning bristfälligt preciserade och därmed inte vare sig 
meningsfulla eller tillförlitliga. Grundregeln är att avskriva oprecisa uppgifter (om de 
nu kan ges en rimlig innebörd) som fabulerade uppgifter.  
 
 
 



3 
 

11. Hypotestänkande 
Saknas helt. Texten bär dogmatismens prägel. Texten anger inte möjligheter, som 
prövas.  
 
12. Logiskt sammanhang mellan underlag och slutsatser/bedömningar 
Det föreligger inte utredningsunderlag som kan utgöra acceptabel grund för 
påståenden/spekulationer i avsnittet "Sammanfattning och beslutsmotivering". 
Exempelvis föreligger stora tillförlitlighetsproblem och saknas i utredningen i stor 
omfattning uppgifter från modern och Kalle. 
 
13. Förutsättningslös datagenerering 
Det är uppenbart att urvalet av material är starkt snedvridet och att positivt material 
undanhålls och inte eftersökts - speciellt framgår detta tydligt vid jämförelser med 
innehåll i en del andra dokument, t ex dokumentet från förskollärarna D och O. Det har 
inte heller gjorts försök att ta fram material genom samarbete med moderns ombud.  
 
14. Utredarens oberoende vid partskonflikter 
I detta fall föreligger en konflikt mellan modern och hennes anmälande grannar och 
även mellan modern och elevassistenten, som avger en skrivelse på begäran från 
socialtjänsten. Den drivande grannen har enligt dokumenten kontakt med assistenten 
och denna bor nära utredaren. Frågan om utredarens oberoende är oklar. 
 
15. Undanhållande 
Ja, mängder av väsentligt material av positiv art kring modern och sonen har utan 
tvekan undanhållits i utredningen. Även bristfälligt agerande från berörda myndigheter 
mot modern och sonen har inte tagits upp.  
 
16. Saklig grund till uppgifter 
Omfattande brister föreligger. Det framgår ofta inte alls hur utredaren kan veta en sak 
eller vilket underlaget till ett kategoriskt påstående är - om det ö h t finns något utöver 
skvallrets nivå. Generaliseringar framförs utan redovisad grund. Dessutom förekommer 
motsägelser mellan utredarens egna påståenden - förvirring råder. T ex "Modern och 
Kalle lever isolerade i hemmet. Kontakter tas utåt." Är det fel på något sätt att en mor 
och hennes barn bor i ett eget hus och tar kontakter utåt??? Det är en märklig tankevärld 
som framträder i utredningstexten. Fakta, triviala påståenden, tolkningar, fabuleringar 
och vanföreställningar från en i sitt tänkande uppenbart verklighetsfrämmande 
organisationskultur förs fram i texten. Att socialtjänsten inte anser sig behöva redovisa 
saklig grund till påståenden är en del av den gängse organisationspsykotiska 
symtombilden. 
  
17. Markering av osäkerhet 
Omfattande brister föreligger, speciellt med tanke på en del uppgifters skvallerkaraktär.  
 
18. Neutralt, sakligt språk 
Texten innehåller vårdslösa fabulativa och propagandistiska inslag. T ex "ständiga 
konflikter" med "alla" i Kalles närhet (utredarens vanföreställningar som falsifieras av 
andra dokument). 
 
19. Säkerställande av material  
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(a) Inget muntligt material har bestyrkts FÖRE användning till bedömning. T ex är 
material från modern, Kalle, klassläraren och Ljunggårdens föreståndare inte alls 
bestyrkt - synnerligen osakligt beteende i en så här allvarlig fråga. Kommunikation med 
modern hade kunnat ske genom hennes advokat.  
(b) Inget material har underkastats systematisk replikering från av utredningen berörda, 
dvs. främst modern och Kalle.  
(c) Möjliga kontroller och källkritisk prövning i övrigt brister.  
 
20. Beroenden, konflikter, jäv, skvaller etc. 
Konflikter har uppenbarligen förelegat på flera håll och därmed störs sakligheten i 
uppgifterna. Skvallerkaraktären hos en del material är uppenbar. 
 
21. Hänsyn till normal mänsklig variation och demokratiska rättigheter 
Moderns värnande om sin integritet och hennes åsikter om myndigheters agerande 
används, i strid med socialtjänstlagens målparagraf och den grundlagsfästa 
yttrandefriheten, mot henne. Utredningstexten är klart ideologisk i strid med politiska 
beslut och socialnämnden har gått utanför demokratins gränser in i ett politiskt mörkare 
område. Även socialtjänsten är skyldig att värna om moderns grundlagsstadgade rätt att 
uttrycka kritik och känslor mot socialtjänsten och andra myndigheter.  
 
22. Öppet införskaffande av material från berörda 
Jag kan inte avgöra från redovisning av materialet om modern och hennes son varit 
medvetna om att de uppgifter de lämnat till utredaren skulle kunna komma att användas 
i en utredning. Det beror på om utredaren varit tydlig kring detta vid uppgifternas 
införskaffande.  
 
23. De berördas uppfattningar om situationen/klientperspektiv 
Modern har vägrat att tala med utredaren, men det har mig veterligen inte hennes 
advokat gjort, varför hennes uppfattningar kunde förts fram den vägen. Utredningen 
står därmed i strid med samrådsprincipen i SoL 9§. En utredning av detta slag skall 
självklart innehålla ett grundligt avsnitt, där klienten får lägga fram sin syn på 
situationen, inkl kritik av myndigheters agerande, lösningsförslag mm. Detta avsnitt kan 
mycket väl uppgå till mer än halva utredningstexten.  
 
24. Barnperspektivet 
Utredningen är daterad dagen före Kalle fyller 8 år, men han har trots detta inte i sin 
egenskap av fokusperson i utredningen ansetts samtalsbar. T ex kan inte jag finna att 
något i utredningen redovisat samtal skulle ha ägt rum mellan Kalle och utredaren eller 
att uppgifter kontrollerats med honom. Detta visar mycket konkret vilken syn på barnet 
den myndighet här har som har att ta tillvara barnets intressen. Detta barnfientliga 
agerande måste betraktas som en del av den organisationspsykotiska symtombilden. Det 
finns anledning erinra om barns rätt att komma till tals enligt FN:S barnkonvention, 
artikel 12.  
  
25. Resursanalys 
Resursanalyser saknas i strid med intentionerna i socialtjänstlagens målparagraf och i 
strid med saklighetsföreskriften i grundlagen för såväl modern som sonen. 
 
26. Redovisning av inverkan av utredarens eget agerande 
Saknas helt. 
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27. Principen om icke-kontaminering av utredningsarbetet 
Texten är uppenbart kontaminerad med utredarens personliga tyckanden  tolkningar och 
värderingar.  Exempelvis uttrycket "alldeles hysterisk", "hejdlös gråt"(jag förmodar att 
den trots det slutade?), "bagatelliserar", "skrika anklagelser mot allt och alla" 
(fabulering - modern kan omöjligen ha hunnit med mer än några få objekt). Utredaren 
lyckas också dra den tveksamma slutsatsen att modern är "i nuläget helt negativ till 
samverkan med socialtjänsten" utifrån de två fakta att hon inte öppnat dörren för 
utredaren resp lagt på telefonluren för utredaren. Dessutom utan att ha kontrollerat 
saken med moderns advokat. Denna slutsats verkar bygga på bl.a. tankefelet att 
utredarens person skulle vara identisk med socialtjänsten. Det kan mycket väl tänkas att 
modern hade talat med någon annan. Det är inte för mig så svårt att förstå att 
kommunikationen brutit samman när jag ser den massiva osakligheten i 
utredningstexten och de paranoida och överkontrollerande tendenserna i en del 
dokument.  
  
28. Etiska krav 
Utredaren verkar inte ha haft några etiska krav vid konstruktionen av sitt skvallerartade 
och i vissa stycken fabulerade dokument. Exempelvis sprids uppgifter från anmälare 
utan att de kontrollerats och generaliserande och delvis fabulerade påståenden 
framkastas utan redovisad saklig grund. Berörda har inte heller getts tillfälle att 
kommentera uppgifter. Osaklighet innebär med nödvändighet dålig etik. 
 
29. Icke-övertalande text 
Utredningstexten är uppenbart propagandistisk genom sin tillämpning av 
urvalsprincipen (extremt skevt urval: mycket minus, föga plus för modern), genom 
undanhållande av resursanalyser, genom sin omfattande vaghet och retorik samt genom 
språkliga intensitetsmarkörer. Vad är t ex skillnaden på "helt negativ" resp "negativ" 
eller mellan "alldeles hysterisk" och "hysterisk"?  
 
30. Utredarens medvetenhet om störningar av utredningen från omgivningen eller från 
utredarens egna medvetandeprocesser 
Utredningstexten är ett naivistiskt klippkollage, där inga störningar uppfattats komma 
från myndigheter, från anmälare eller från utredaren själv.  
 
Sammanfattande bedömning 
Utredningens metod och innehåll strider mot grundlag och socialtjänstlag samt mot 
socialstyrelsens allmänna råd vad gäller handläggning och dokumentation. Utifrån 
källkritiska överväganden och kritisk-vetenskapliga principer måste dokumentet helt 
förkastas, t.ex. är dokumentet tendentiöst, undanhåller material och innehåller 
otillförlitliga uppgifter. Utredaren har inte heller förmått att ta kontakt med moderns 
advokat för att den vägen etablera en kommunikation. Dokumentet har givetvis föga att 
göra med begreppet utredning i betydelsen av ett frågeställningsstyrt, 
problemanalytiskt, metodiskt medvetet dokument med väl underbyggda påståenden 
alternativt tydliga osäkerhetsmarkeringar, när så är befogat. Organisationen har stora 
svårigheter med sitt verklighetsrelaterande - inre verklighet verkar förväxlas med yttre 
verklighet. Skvaller blir "fakta" utan att socialnämnden reagerar.  
Vilka de kritiskt prövade evidensen för ett omhändertagande skulle vara undandrar sig 
mitt begripande - grannskvaller? En viktig aspekt är att socialnämnden inte klarar av 
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situationen när modern inte vill samarbeta och då tillgriper maktspråk i form av 
omedelbart omhändertagande och LVU-ansökan. Några vid ingripandet tillkommande 
sakliga grunder föreligger inte enligt dokumenten. Det är ett klassiskt mönster hos 
svensk socialtjänst att utan saklig grund tillgripa omedelbart omhändertagande, när 
samarbetet kollapsar (detta innehåller som bekant minst två parter som båda kan ha sina 
sidor). Ibland hävs dessa omhändertaganden i domstolarna, ibland inte.  
 
Socialnämndens tillkommande utredning till Kammarrätten 
1995-09-05, 2 sidor 
Den organisationspsykotiska problematiken (Edvardsson, 1996) hos socialnämnden i 
Socialstad syns här ännu tydligare i vissa formuleringar än i den ovan kommenterade 
utredningen. Utredningen ger knappast nya evidens rörande familjen.  
 
Jag skall ta upp vissa uppenbart kontrollpsykotiska tecken i nämndens skrivelse. 
 
- "I valet mellan Kalles behov av läkning och moderns behov av att umgås med sin son, 
måste socialnämnden sätta barnets behov främst". 
 
En verklighetsfrämmande tanke i detta resonemang är uppenbarligen att Kalle läker 
bättre utan att få träffa sin mor. Barnets behov att få träffa sin mor är normalt större än 
moderns behov att få träffa sitt barn.  
 
Vidare anger texten att utredaren inte heller här har tagit kontakt med moderns advokat, 
när kommunikationen kollapsat.  
 
- "Vidare vägrar  modern socialnämnden tillträde till sitt hem." 
 
En kritisk fråga är vilka evidens som skulle motivera att socialtjänsten bör i strid med 
socialtjänstlagens målparagraf tvinga sig in i ett hem. Dessutom utan att ange syfte eller 
frågeställningar. Gissningsvis mår modern dåligt av socialnämndens agerande och vet 
att man på sedvanligt felsökande manér alltid kommer att hitta något att anmärka på. 
Hon vet liksom jag efter att ha  sett den förra utredningen att det positiva inte kommer 
att noteras. Socialnämnden är själv bevisligen med och skapar uppkomsten av sådana 
här samarbetskollapser genom sina lagstridiga förhållningssätt till de människor som 
man har samhällets uppdrag att hjälpa.  
 
- "I och med att socialnämnden vägrades tillträde till moderns hem och att modern 
vägrar ha någon kontakt med socialnämndens handläggare för övrigt, finns det inga 
möjligheter för socialnämnden att ens bedöma i vilken mån hemförhållandena samt 
moderns förmåga ev. skulle ha förbättrats. Av den anledningen säger vi nej till 
hempermissioner." 
 
Barnets hempermissioner, dvs. barnets behov att få träffa sin mamma, offras på en 
föreställning om att kunna göra bedömningar - av exakt vad framgår inte alls. 
Socialnämnden har inte tidigare visat att man kunnat göra bedömningar i professionell 
mening och tyckanden klarar sig båda parter lika bra utan. Det har inte framkommit 
något som tyder på att sonen vid en hempermission inte skulle ha det hyfsat i moderns 
bostad. Huruvida familjen skall äta vid köksbordet eller ett annat bord torde liksom 
frågan om vad som skall förvaras i bostaden inom rätt vida gränser knappast vara en 
fråga för socialnämndens moraliserande - självbestämmande och integritet enligt SoL 
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§1 gäller. Det måste t.ex. vara helt upp till socialnämnden att på saklig grund visa att 
det t.ex. är skadligt för ett barn att det ligger tidningar på köksbordet. Det ligger i 
demokratins natur att den skall inrymma variationer i livsstil likaväl som åsikter. 
Socialtjänstens organisationspsykotiska symtombild innehåller dock svårartade 
likformighetsmyter, dvs. idéer om att människor bör vara lika, bör behandlas lika, bör 
tänka lika (speciellt lika med socialnämnden) osv. Modern är inte likformig med 
socialtjänstens tankar, känslor och beteenden. Socialtjänsten tror sig kunna lösa 
komplexa problem genom mer kontroll (jfr första ordningens lösningar inom 
kommunikationsteorin) och verkar oförmögen att inse att man förvärrar situationen - 
människor motagerar vid kontrollökning. Det krävs andra slags lösningar (jfr andra 
ordningens lösningar inom kommunikationsteorin), där man tar hänsyn till psykologin i 
konflikten. Här kan jag tänka mig t.ex. en förhandlingslösning med en av socialtjänsten 
oberoende person som blir det stöd modern behöver och som absolut inte rapporterar 
till socialtjänsten. Socialtjänsten bör begrunda sin misstanke att barn kan utsättas för 
hemska saker bara för att man inte får göra enstaka hembesök och titta på ordningen. 
Den kontroll som uppnås är illusorisk - även socialtjänsten måste lära sig leva med 
livets ständiga osäkerhet.  
 
- "Kalle har själv inte uttryckt någon önskan om att träffa modern i hemmet eller att för 
övrigt ha mer umgänge med henne. " 
 
Detta är förledande skrivet och föregås av en formulering om "egen inställning till 
umgänge med modern". Han verkar inte ha tillfrågats utan bara inte ha sagt något i 
familjehemsföräldrarnas (eller möjligen socialsekreterarens) närvaro.  
   
Självklart har Kalle en önskan att träffa sin mor liksom andra barn - fallen då barn 
verkligen inte vill träffa föräldern på grund av något fruktansvärt torde vara sällsynta. 
Uttalandet pekar på att det är en psykologiskt olämplig situation som Kalle befinner sig 
i, t ex kan förväntan på honom vara just den han uttrycker och en lojalitetskonflikt 
föreligga. Det är ett ofta återkommande mönster i uppgifter från familjehemmen att de 
biologiska föräldrarna negativiseras och anges inte betyda något positivt för barnet. Det 
ter sig metodiskt anmärkningsvärt att utredaren inte själv inför förhandlingen i 
kammarrätten har samtalat ingående med Kalle om frågan - han närmar sig nio års 
ålder. Var det så att utredaren inte önskade någon annan uppgift än den som givits? Är 
det modern eller socialnämnden som är klarast över barnets behov?  Socialnämnden har 
dämpat sin egen ångest, men vad hände med Kalles ångest? Det är uppenbart att 
socialtjänsten här uppvisar stora brister i insikt, vilket utmärker just psykoser.  
 
Skrivelse från två grannar till handläggare, Länsstyrelsen, inkom  940218 samt 
icke-adresserad skrivelse från tre grannar, inkommen till Kammarrätten 940829 
Skrivelserna är undertecknade av två resp. tre kringboende kvinnor - anmärkningsvärt 
nog saknas manliga undertecknare, dvs. kvinnornas män. De två undertecknarna av den 
första skrivelsen har undertecknat även den andra. Det framgår av bl.a. innehåll, 
handstil och ordningsföljd på namnteckningar att det i båda fallen är XX som utformat 
skrivelserna och de får antas väsentligen uttrycka XX:s tänkande om sin granne. Det 
framgår inte i vilken utsträckning XX själv eller övriga undertecknare vistats hemma 
under den aktuella perioden, något som torde vara en förutsättning för vissa uttalanden 
som görs.  
Innehållet i skrivelserna skall här granskas med avseende på de två grundläggande 
aspekterna relevans och tillförlitlighet. Tillförlitlighetsproblemet angrips här metodiskt 
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med de inom nordisk historievetenskap vedertagna källkritiska kriterierna, som t.ex. 
beskrivits av historieprofessorer som Ottar Dahl, Rolf Torstendahl och så sent som för 
några veckor sedan av professor Göran B. Nilsson vid ett metodseminarium på 
Högskolan i Örebro.  
Dessa kriterier gäller följande frågor: 
- äkthet hos uppgifterna 
- närvaro hos källa/or 
-tendens hos källa/or 
-beroende hos källa/or 
Dessa kriterier kommer här även att kompletteras dels med frågan om bakomliggande 
konflikter och med frågeställningen om det föreligger tecken på kognitiv patologi hos 
källorna. Det har uppmärksammats av t.ex. Larsson m.fl. (1973) att anmälningar inom 
socialtjänsten ofta är uttryck för sociala konfliktsituationer, varvid uppgifterna 
snedvrids.  Begreppet kognitiv patologi har förts fram av Abraham Maslow (1969) i 
dennes "The psychology of science" och avser förekomst av tankestörningar.  
Jag anpassar samtliga begrepp till den aktuella problematiken.  
 
I. RELEVANS 
En del av uppgifterna gäller sådant som hänt för flera år sedan. En del uppgifter gäller 
knappast Kalle. Exempelvis uppgifter om moderns sophantering, tvätthantering,vad 
någon man gjort med XX:s son, att modern och kvinnan YY stått och pratat på gården 
en halvtimme eller att polisen varit och ringt på hos modern ett flertal tillfällen. Den 
stora mängd text i skrivelsen till Kammarrätten som utgörs av förhoppningar 
("Hoppas...", "Måtte...", "Låt honom få..." etc.) är naturligtvis irrelevant för sakfrågan 
om och på vad sätt Kalle skulle fara illa. Även frågor av typen "Hur ofta får han mat?" 
är irrelevant material.  
 
II. TILLFÖRLITLIGHET 
1. Äkthet 
Källangivelse saknas helt för t.ex. uppgifterna om att modern skulle ha slagit pojken 
sommaren 92 resp. knuffat omkull honom utanför Domus. Det är inte heller känt vilket 
avstånd och vilka möjligheter att korrekt uppfatta situationen som en ev iakttagare kan 
ha haft. Till detta kommer omfattande belägg från vittnespsykologiska experiment och 
brottmål för att iakttagare med en förutfattad mening ofta tolkar och minns vad de sett 
felaktigt i förhållande till vad som skedde, t.ex. hävdar att offret var angripare eller att 
handlingar inträffat som bevisligen inte inträffat.  
 
De uppgifter där källa och andra elementära uppgifter saknas måste avskrivas som 
skvaller, rykten, fabuleringar etc. De uppgifter som består av enbart generaliseringar 
utan konkreta data måste också avskrivas - vi vet inte ens vad det rör sig om mer exakt. 
Därmed faller ganska många uppgifter i skrivelserna.  
 
2. Närvaro 
Även om källan är känd så måste det framgå hur källan kan veta det som påstås. T ex 
"Hon skäller och skriker på honom jämt". Frånsett att konkreta incidenter till denna 
generalisering helt saknas, så torde inte de båda undertecknarna ha haft möjlighet att 
bedriva iakttagelse mer än en ytterst liten bråkdel av tiden som modern relaterar till sin 
son. T ex kräver tolkningen "knuffar omkull" att man har en mycket ingående 
iakttagelse av förloppet, så att det t ex inte kan tolkas som att hon råkade stöta omkull 



9 
 

eller som att sonen själv ramlade eller kastade sig omkull, vilket inte är ovanligt för 
barn. 
 
3. Tendens 
Tendensen i materialet är mycket stark och framträder på flera sätt. Den märks på att 
den för propagandatext utmärkande urvalprincipen tillämpats på så sätt att enbart 
negativt material om modern förs fram och positivt material undanhålls medvetet eller 
omedvetet. Tendensen märks också på den kvantitativa strategin - gamla, irrelevanta 
och triviala uppgifter tas med. När sakuppgifterna är uttömda, så inges en skrivelse till 
Kammarrätten med utpräglad propagandakaraktär, som i stort sett är fylld med 
irrelevant material med negativ implikation rörande modern.   
De språkliga uttrycken är ofta starkt känsloladdade och värderande. Exempelvis 
förekommer uttryck som "förskräckligt väsen", "det låter hemskt", "grät förtvivlat", 
"hemska skrik", "ser det hemskt ut därinne", "skrattade hysteriskt", "skrek hysteriskt", 
"sprang hysteriskt" etc. Dessutom förekommer aggressiva och närmast föraktfulla 
formuleringar mot modern. T ex  "Redan då passerade en rad olika män revy", "M  ute 
på vift", "M ser vi fortfarande med sina tvångsmässiga beteenden".  
 
4. Beroende 
Det är naturligtvis inte möjligt för undertecknarna att gå i god för varandras iakttagelser 
och uppgifter. De har sannolikt talat med varandra och utvecklat en samsyn och av XX 
ombetts att skriva på. Var och en borde helst ha skrivit ner och själv stått för sina egna 
uppgifter. Som det ser ut blir det mycket oklart vem som står för resp. uppgift eller om 
någon utanför undertecknargruppen står för uppgifter. Det är också anmärkningsvärt att 
ingen make etc. till någon av undertecknarna tycks ha fört fram någon uppgift. Frågan 
är hur eniga alla är med den drivande XX? Frågan är om särskilt många uppgifter 
kommer från andra än den till modern extremt negativt inställda XX?  En kritisk fråga 
är i vad mån undertecknarna upplever den mer fristående kvinnogrannen M:s existens 
som ett kvinnligt hot mot sina relationer, något som förstås inte uttalas i någon skrivelse 
men kan vara ett bidragande motiv till att förtala M.   
  
5. Bakomliggande konflikt 
Det framgår klart av materialet att XX anser att hennes son misshandlats av en manlig 
bekant till M. Det framgår också att M och hennes son uppfattats som störande. 
Exempelvis har undertecknarna irriterat sig på vad de kallar "tvångshandlingar" och på 
skrik etc. Följande citat ur den andra skrivelsen belyser motivbilden: “Sedan Kalle 
flyttade är här väldigt lugnt. Dels slipper vi höra M skrika och skälla på Kalle och våra 
barn. Dels leker våra barn lugnt nu när Kalle inte är med" 
En rimlig tolkning av motivsituationen är att inte enbart omsorgen om Kalle, och 
kanske inte ens i första hand denna, har föranlett grannkvinnornas agerande.    
 
6. Kognitiv patologi 
Störningar i verklighetsuppfattningen märks i en del av formuleringarna. T ex "Det var 
ständigt ett förskräckligt väsen på tomten", "Var gång man passerar huset står hon och 
finfördelar saker som hon stoppar i mjölkkartonger", "Hon förnedrar honom i ett, så 
gör även alla dessa ´herrar´som kommer och går". De frekvensbedömningar som här 
uttrycks är naturligtvis orealistiska/fabulerade och i det sista exemplet saknas möjlighet 
att iaktta vad som sker hela tiden, bl a inomhus och saknas möjlighet att känna till alla 
Kalles reaktioner. 
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Medtagandet av irrelevant information pekar också på störning i omdömet. Ingivandet 
av och innehållet i den andra skrivelsen med repetitioner av uppgifter och uttryckande 
av förhoppningar på samma teman pekar på en perseverativ tendens, dvs. att inte kunna 
släppa taget utan upprepa samma saker. Det finns också utifrån det extrema svart-vit-
tänkandet (helt svart mor - helt vita grannar), de starka känslouttrycken och likheten i 
känslotoner mellan XX:s formuleringar och vad M anklagas för att göra mot sitt barn 
grundad anledning att misstänka att XX projicerar in sådant som mer gäller henne själv, 
t ex aggressiviteten. Likheten är avsevärd mellan vad XX själv uttrycker mot M och vad 
XX anklagar M för att göra mot sin son.  
  
Det är också uppenbart att det bör finnas drivkrafter hos XX som gör att hon så mycket 
anstränger sig att notera och maximera mängden uppgifter samt repetera en del av dem. 
Det är svårt att undgå intrycket att XX tycks ha som stort intresse att iaktta och leta fel i 
familjen M.  
Betraktade utifrån transaktionsanalytisk jagtillståndsteori så tyder innehållet i 
skrivelserna på att XX rätt mycket befinner sig i ett kritiskt föräldratillstånd med vissa 
verklighetsfrämmande föreställningar snarare än i ett verklighetsrelaterande, 
faktainriktat vuxentillstånd. Tonläget i skrivelserna understryker detta. I sådana 
situationer förväxlas lätt de egna föreställningarna med verkligheten. 
 
Sammanfattningsvis kan de av XX formulerade skrivelserna ur källkritisk synpunkt 
absolut inte anses som tillförlitliga. De källkritiska invändningarna är omfattande. 
Några uppgifter som går emot tendensen och därför skulle kunna anses tillförlitliga 
existerar inte i skrivelserna. Vissa relevanta uppgifter i skrivelserna kan på sin höjd 
utgöra utgångspunkt för utredning genom att mer tillförlitliga data införskaffas, men 
kan inte användas som evidens i sig på grund av den otillfredsställande källkritiska 
situationen.  
 
Skrivelse från elevassistent EE på begäran av avdchef  YY, 940824 
Hansson har "fått i uppdrag att beskriva situationer och händelser i och utanför skolan" 
under perioden början av okt 93 - mitten av mars 94. Det anges inget syfte eller 
frågeställning. Inte heller nämns att balans i beskrivningen skall eftersträvas, t ex att 
såväl positiva som negativa   händelser skall tas med.  
 
I. RELEVANS 
Materialet är i stort sett relevant, men delvis förkastligt ur etisk synpunkt då Kalle 
tydligen sagt saker i förtroende och i tron att mamma inte skulle få veta vad han sagt. 
 
II. TILLFÖRLITLIGHET 
1. Äkthet 
Beskrivningen är gjord mer än fem månader efter periodens slut och det anges inte att 
den skulle bygga på tidigare noteringar. Dateringar saknas på alla punkter utom tre, 
vilket pekar på frånvaro av daterade grundanteckningar. Risken för minnesfel, 
efterhandskonstruktioner och stegringar i uppgifterna är därför stor. Beställningen från 
socialförvaltningen innebär också en påverkansrisk i viss riktning vid 
rekonstruktionsprocessen. En del av materialet utgörs av citat /referat av uttalanden av 
Kalle långt i efterhand ur minnet - minnesforskning har gett vid handen att sådant 
material är mer eller mindre felaktigt, förgrovat, fabulerat etc. Vi vet inte heller om 
Kalle sagt saker som han trott att EE velat höra, t ex om sin mamma, för att stärka 
relationen med EE. Relationen beskrivs på sådant sätt att det finns anledning misstänka 
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att de påstådda uttalandena från Kalle kan vara färgade av relationsmotiv. EE pekar 
själv på att hon uppfattar att Kalle lever upp till andra skolbarns förväntningar. Hennes 
egna förväntningar är inte verkningslösa. 
Det finns stor anledning betvivla äktheten i uppgifterna.  
 
2. Närvaro 
EE skriver om vad hon själv uppfattat och därmed är närvarokravet tillgodosett, men 
därav följer inte tillförlitlighet. 
 
3. Tendens 
Materialet är starkt tendentiöst med en stor mängd direkta eller indirekta negativa 
uppgifter om modern och knappast någon positiv. Om Kalle finns många negativa 
uppgifter. Om relationen mellan Kalle och EE finns ett tiotal uppgifter att en positiv 
relation skapas. Den kognitiva grundstrukturen i dokumentet kan beskrivas som ett 
enkelt drama enligt Karpmans dramatriangel. Mamma Helsvart (=förföljaren, häxan) 
förföljer sin Gosse Grå (=offret), som räddas av Elevassistent Vit (= räddaren). Det är 
så EE, som själv framstår som naiv medaktör, ser det hela.   
Det är mycket möjligt att EE bidrar till att försämra relationen mellan Kalle och hans 
mor, något som sedan återspeglas i uppgifterna, som används för omhändertagandet.  
 
4. Beroende 
Av dokumenten framgår att kontakt finns mellan elevassistenten EE och den till modern 
extremt kritiska XX.  
Som påpekats är uppgifterna beroende av EE:s eget agerande. Det går att medvetet eller 
omedvetet agera så att en mor kommer att framstå som dålig.  
 
5. Konflikt 
Av dokumenten framgår att modern ogillar EE:s handlande, vilket EE vet om. En 
lojalitetskonflikt uppkommer för Kalle mellan EE och modern, vilken leder till att en ny 
assistent sätts in, "som kommer bättre överens med M". Det är rimligt att misstänka att 
konfliktsituationen påverkar EE:s uppgifter.  
 
6. Kognitiv patologi 
Svart-vit-tänkandet framträder starkt. 
 
Sammanfattningsvis är uppgifterna i elevassistent EE:s extremt tendentiösa skrivelse 
inte att anse som tillförlitliga med hänsyn till redovisade källkritiska invändningar. Inte 
heller i detta dokument finns några uppgifter som går emot tendensen och därmed 
skulle kunna anses som tillförlitliga.  
 
Sammanfattande bedömning 
De granskade dokumenten utmärks av omfattande osaklighet och de redovisade 
uppgifterna håller inte för en elementär källkritisk analys. Materialet är otillförlitligt. 
Utredningsmetodiken har stått i strid med RF 1 kap 9§ rörande principen om "saklighet 
och opartiskhet" och har stått i strid med socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention. 
Källkritiskt arbete har inte bedrivits med inkomna uppgifter. Det kan inte vara 
lagstiftarens mening att LVU-beslut skall kunna grundas på osakliga, starkt tendentiösa 
uppgifter, vilka i stor utsträckning är att betrakta som eller kan jämställas med skvaller. 
Som påvisats har socialnämnden i Socialstad stora svårigheter att relatera till 
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verkligheten kopplad till bristande insikt därom, dvs. s.k. organisationspsykos 
föreligger, vilken ger utslag i bl.a. undermåligt utredningsarbete.   
 
 
 
Tankefel: en summering 
Det förekommer som framgått många tankefel (se Edvardsson, 2003; Hardman, 2009; 
Reisberg, 2010) i den här aktuella barnavårdsutredningen och anslutande dokument. 
Nedan listas summerande ett antal tankefel som kan konstateras eller som antyds i 
texterna. Beteckningarna för tankefelen kan överlappa eller stå för samma sak.  
 
- alternativ hypotes ignoreras 
 
- barnets uppfattningar framkommer i ringa utsträckning 
(jfr FN:S barnkonvention, artikel 12) 
 
- bedömningsfel på så sätt att uppgifter som inte är rimligt säkerställda FÖRE analys 
och bedömning används vid analys och bedömning 
 
- dualistiskt tankefel, dvs. tänkande i två kategorier, “svart eller vit” etc. 
Ett i västerländsk idéhistoria genom förplatonsk religion, Platons tvådelade världsbild 
och kristendomens världsbild förstärkt tänkande.  
 
- cirkulär “logik”, dvs. utredningsarbetet tänks ut och utförs på så sätt 
att utgångsuppfattningen hos utredaren kommer att bekräftas och så att någon alternativ 
bedömning inte kommer att framträda. Detta sker genom diverse tankefel såsom att 
undvika alternativa hypoteser, undvika källkritik av uppgifter, undvika motevidens, 
undvika alternativa tolkningar, undanhållanden, evidensfabrikation m.m. När utredaren 
via tankefelen påstår sig ha nått fram till utgångsuppfattningen/övertygelsen så sluts den 
mentala cirkeln.  
 
-  ensidigt bekräftelsesökande, dvs. sådant som talar mot utredarens tes undviks 
 
- evidensfabrikation, dvs. irrelevanta, triviala, överdrivna, fabulerade, påhittade etc. 
uppgifter förekommer 
 
- fakticitetsanspråk hos extremt subjektiva “metoder”, dvs. “tycka-tro-känna-uppleva” – 
kulturen figurerar. Det finns givetvis obegränsade möjligheter att tycka, uppleva etc. 
vad som helst (positivt eller negativt) om en person (vuxen eller barn). Den anförda 
upplevelsen är ingen egenskap hos den som bedöms utan  hos bedömaren själv. Typiskt 
uttryck är “känna oro” för ett barn, men detta är ingen konkret sakomständighet kring 
barnet utan något som kan finnas hos en bedömare, vilken inte är föremål för utredning. 
Uppgiften är inte relevant (relevansfel). 
 
- felmaximering, dvs. strävan att påföra utredningen många fel och brister hos i detta 
fall modern.  
 
- förnekande av barnets behov av umgänge med sin mamma 
 
- förväxlingar av inre och yttre verklighet i utredares tänkande 
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- föråldrade uppgifter används 
 
- inbillade samband, t.ex. idén att det skulle finnas samband mellan att en mor låter 
tidningar ligga på köksbordet och omsorgsförmåga eller mellan  
att en person uttalar kritik mot socialtjänsten och omsorgsförmåga om eget barn.  
 
- kommunikationsfel, dvs. tanken att en utredare inte behöver ta kontakt med berörd 
person eller ta  sådan kontakt via ombud 
 
- kontrollpsykotiskt tänkande, dvs. eftersträvande av en grad av kontroll 
som är överdriven eller orealistisk 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter som inte är kritiskt prövade påförs utredningen och 
används 
 
- källredovisningsfel, dvs. källangivelser saknas för många uppgifter 
 
- likformighetstänkande, dvs. ett tänkande i vilket människor bör vara likadana. ett 
bortseende från normala variationer 
 
- motevidens till utredningens tes undviks 
 
- organisationspsykos, dvs. organisationen uppvisar bristande verklighetsanpassning i 
sitt tänkande och kan t.ex. i tänkandet skapa vanföreställningar (sådana är svåra att 
rubba) och en skev bild av verkligheten. Beträffande begreppet organisationspsykos se 
Edvardsson (1984). 
 
- osäkerhetsintolerans, dvs. svårigheter att acceptera osäkerhet, som  
tillhör det vanliga livet.  
 
- paranoida tankar, dvs. överdriven misstänksamhet och ignorerande av alternativ till 
t.ex. hur ett tecken/beteende kan tolkas. 
 
- perseverativt tänkande, dvs. samma tankegång/ar/ upprepas ett flertal gånger – den 
som tänker biter sig fast, fixerar sig vid en  eller några få tankegångar.  
 
- projektivt tänkande, dvs. att tycka sig se egna egenskaper såsom aggressivitet, 
lögnaktighet osv. hos någon annan 
 
- relevansfel, dvs. irrelevanta uppgifter söks och påförs utredningen 
 
- resursundvikande (jfr SoL 1§)  
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter har inte rimligt säkerställts genom bestyrkanden från 
uppgiftslämnare, genom systematisk replikering från berörda personer (modern och 
barnet i detta fall) och genom möjliga kontroller och källkritisk prövning i övrigt.  
 
- undanhållande av uppgifter som pekar i annan riktning än utredningens tes 
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- urvalsfel, dvs. principer för inval och bortval av uppgifter redovisas inte. 
 
- vaghet i uppgifter, dvs. vaga uppgifter är i sak värdelösa på grund av att det inte 
framgår vad de betyder och på grund av det även svåra att motargumentera. Rimlig 
precisering är ett grundläggande krav vid utredande, vilket innebär bl.a. beskrivningar 
av sammanhang, situationer, beteenden och förlopp.  
 
- övertygelsefel, dvs. en övertygelse hos en utredare påverkar/stör allvarligt  
alla operativa moment i ett utredningsarbete, t.ex. vilka frågeställningar som får styra 
arbetet, vilka hypoteser som ställs upp och prövas, vilka personer som intervjuas, vilka 
som inte intervjuas, vilka frågor som ställs, hur frågorna formuleras, vilka förväntningar 
utredaren uppvisar gentemot källorna, inval och bortval av material till utredningen, 
kritisk prövning av uppgifter, beaktande av tolkningsmöjligheter, hur analys genomförs, 
hur bedömningar görs osv.  
 
Fler möjliga tankefel kan förekomma i materialet.   
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