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Bakgrund 
Den i utredningen aktuella modern  har efterfrågat mina  
synpunkter på den nämnda utredningen. Efter en översiktlig genomgång 
av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen samt barnavårdsutredningen 
daterad 2009-10-19 så kunde jag utan att gå in på detaljer ge följande anmärkningar 
på utredningsmetodiken (sakfrågorna har jag inte utrett).  
 
Anmärkningar rörande vårdnads., boende- och umgängesutredningen 
Några anmärkningar är följande: 
  
-  utredningen har bedrivits under första halvåret 2010,  en del uppgifter är 
ännu äldre och utredningen har troligen avslutats för mer än ett år sedan. 
Uppgifterna bör bedömas som alltför föråldrade och i behov av senare 
uppgradering.  
 
-  logiskt styrande frågeställningar saknas för utredningsarbetet 
 
- öppen redovisning av principer för  hur urval (inval och bortval) av uppgifter till 
  utredningen har skett saknas 
 
-  det framgår inte att föräldrarna skulle ha fått bestyrka sammandragen av 
de uppgifter de själva lämnat och FÖRE uppgifterna används för att utarbeta  
bedömningar 
 
- det framgår inte hur uppgifter från barnet skulle ha rimligt säkerställts 
 
- det framgår inte att föräldrarna skulle ha fått systematiskt replikera på varandras uppgifter 
FÖRE bedömningsarbete utförts 
 
- en del av uppgifterna som ligger till grund för bedömningarna  är på grund 
av föregående anmärkningar inte rimligt säkerställda FÖRE bedömningar 
görs 
 
-  i avsnittet ”Bedömning” uppvisar utredaren ett extremt dualistiskt tankefel (förenklat 
tänkande i två kategorier), dvs, svart-vit-tänkande 
(fadern = vit; modern = svart)  och 
uppvisar överdrivna och kategoriska påståenden 
som jag inte kunnat uppfatta att det finns  täckning i sak för i underlagen.  
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Det som här står är så tendensiöst och kategoriskt (utan osäkerhetsmarkeringar) skrivet att 
det bör leda till källkritiskt förkastande av hela utredningen. 
 
Dessutom är det frågan om oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs.  
ett utslag av ”tycka-tro-känna-uppleva”- kulturen inom socialtjänstens utredande.  
Denna metodik ger möjlighet för utredare att skriva in vilka egna tyckanden och upplevelser 
som helst i en utredning.  
 
Exempel till sista punkten:  
 
Fadern = vit, god 
Bland annat följande står:  
”Min bedömning är att fadern är en balanserad, klok, omdömesgill och empatisk person. 
Fadern har en realistisk syn på moderns brister och  har alltid sonens bästa  
i fokus. Hos fadern får  sonen i alla avseenden vara det barn han har rätt att få vara. 
 
Modern= svart, ond 
Bland annat följande står:  
”Jag anser att modern har begått psykiska övergrepp på  sin son  genom att påverka 
honom att anklaga fadern för misshandel som inte ägt rum. ” 
”Min uppfattning är att modern projicerar någon form av egen problematik på sin son. Att 
han på så vis används som ett verktyg för att tillgodose moderns behov av att nedvärdera 
fadern är mycket allvarligt.”. 
”Modern är inte trovärdig när  hon pläderar för gemensam vårdnad.” 
 
En avsevärd del av texten i bedömningsavsnittet används för att rikta anklagelser mot modern. 
Det inses lätt att utredaren inte kan veta en hel del av det som utredaren kategoriskt påstår. 
Observera t.ex. fabuleringsmarkörerna ”alltid” och ”alla” i uttalandena om fadern.  
Jag har läst flera hundra vårdnadsutredningar, men kan inte påminna mig någonsin 
ha läst ett så starkt och tydligt tecken på kognitiv patologi hos en utredare i ett 
bedömningsavsnitt.  
 
- det är även viktigt att påtala att barnet uppges ha sagt sig vilja ”bo mest hos mamma”, som  
utredaren svartmålar. 
 
Sammanfattande kommentar 
Den här aktuella utredningen skall på källkritiska grunder förkastas.  
 
Tankefel: en summering 
Några av de tankefel (se t.ex.. Edvardsson, 2003) som figurerar eller antyds är följande. 
Beteckningarna kan överlappa eller stå för samma fenomen.  
 
- aktualitetsfel, dvs. uppgifter är föråldrade, överspelade, men används i alla fall 
 
-  bedömningsfel på så sätt att icke rimligt säkerställda uppgifter används som underlag, dvs,  
bedömningar görs FÖRE rimligt säkerställande av använda uppgifter 
 
- dualistiskt tänkande, dvs. onyanserat två-kategoritänkande. Detta tänkande ingår i den 
västerländska kulturen och kan spåras till Platon som fick det från förplatonska religioner.  
Via kyrkofadern Augustinus spreds det genom kristendomen (ond-god, himmel-helvete etc.).  
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- kvasipsykologiska uttalanden (Hur vet utredaren t.ex. att ”modern har behov av att 
nedvärdera fadern”? Hur kan utredaren kategoriskt fastslå att ”modern är inte trovärdig när 
hon pläderar för gemensam vårdnad”?) 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan vara kritiskt prövade. 
 
- fabulering, dvs. uttalanden görs som saknar redovisad saklig grund 
 
- frågeställningsfel, dvs. logiskt styrande frågeställningar saknas. Sådana skall besvaras i en 
utredning. 
 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. ”tycka-tro-känna-
uppleva” används. Denna medger skapande av vilka upplevelser som helst.  
 
- skevt urval för respektive part 
 
- säkerställandefel på så sätt att bl.a. bestyrkande respektive systematisk replikering från de 
som berörs av uppgifter inte genomförts 
 
- urvalsfel, dvs. principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter till utredningen’ 
redovisas inte 
 
- överkonfidens, dvs. överdriven säkerhet i uttalanden, kategoriska uttalanden. 
 
Fler tankefel kan tänkas. 
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