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Sammanfattning.  Syftet är att klargöra hur en extremt undermålig barnavårdsutredning, 
där utredarna uppenbart uppvisar en paranoid och förföljande psykologi kan se ut i sina 
metodiska detaljer. Ett antal tankefel summeras.  
 
Bakgrund 
Johan Karlsson, Socialstad, har gett mig i uppdrag att granska utredningsmetodik, saklighet 
och tillförlitlighet i en utredning rörande dennes dotter Eva Karlsson,  tillställd sociala 
utskottet i Socialstad kommun. Mitt sakkunnigyttrande kan användas på det sätt 
uppdragsgivaren finner lämpligt, inkl process i domstol. Jag har i ett separat 
sakkunnigyttrande 0001-03-10 granskat den anmälan från BUP, Socialstad, som givit 
anledning till den här granskade utredningen och utgör bilaga till denna. 
 
Jag har granskat texten i utredningen utifrån kritisk-vetenskapliga källkritiska principer (se 
t ex Edvardsson: Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor (Liber, 
2003), för en mer utförlig framställning). Den här presenterade versionen av mitt yttrande 
är avidentifierad vad gäller namn, kommun och årtal.  
  
Anmärkningar 
1. Utredningspapperet saknar angivelse av vilken organisation (inkl. adress och tel) som 
genomfört utredningen, saknar angivelse av utredarnas befattningar och saknar angivelse 
av arbetsadress och arbetstelefon till utredarna. Utredningen saknar även en inledande 
rubrik som tydliggör papperets karaktär och syfte och först på sid. 2 kommer termen 
"utredning".  
 
2. I utredningen är efternamnet på flickan tillika faderns efternamn konsekvent felstavat 
genom hela utredningen. I anmälan från BUP 0000-11-28 är namnet korrekt stavat. Detta 
tyder på bristande noggrannhet från utredarnas sida.  
 
3. Förteckning med kort angivelse av innehåll och datum för den korrespondens och de 
telefonsamtal som ägt rum saknas.  
 
4. Utredningen tar som utgångspunkt anmälan från BUP. Som påvisats av mig i separat 
yttrande finns anledning att se källkritiskt på denna. Utredarna tar inte sitt källkritiska 
ansvar och anammar okritiskt uppgifterna från BUP av texten att döma.  
 
5. Anmälan har inte gett upphov till genomtänkta formuleringar av frågeställningar som 
styrt utredningsarbetet och detta har bedrivits som tillskapande av ett utredningsmetodiskt 
okritiskt klippkollage av uppgifter.  
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6. Ingen genomtänkt metod relaterad till frågeställningar redovisas. Principerna för urval av 
referenter redovisas inte. Det framgår inte om respektive förälder fått med de referenter 
som de velat ha och framgår inte motiveringar till att föreslagna referenter inte hörts (enligt 
fadern har vissa inte  hörts, något som undanhålls i utredningen). Metodiken i 
referentsamtalen redovisas inte - vilken har inriktningen på frågorna varit och har t ex 
förutsättande och ledande frågor använts?  Utredarna redogör inte för vilka principer som 
använts för urval respektive bortval av information till utredningens text.  
 
7. Barnet Eva Karlsson är inte tillfrågad om vad hon anser. Barnperspektivet som idag 
betonas så starkt har här ignorerats av Socialstad kommun. Minst tre enskilda samtal med 
barnet bör krävas för detta slag av utredning. Vad gäller tvisten om inspelning av samtal 
med barnet, så kan Eva ges möjlighet att själv bestämma över detta. Önskar ett barn i 
hennes ålder att få ett samtals innehåll säkerställt genom inspelning så skall hon självklart 
få det för eget bruk eller som en del av aktmaterialet. Det finns inga juridiska hinder för 
inspelning och grundregeln är att inspelning får ske från såväl klientens som socialtjänstens 
sida i syfte att säkerställa vad som sägs. Det främsta hindret är enligt min erfarenhet den 
stora rädslan för insyn och granskning som finns inom socialtjänsten. En utredares makt 
minskar också när utredaren inte längre kan ändra eller undanhålla vad ett barn har sagt. 
Den bland socialtjänstens personal ibland förekommande inställningen att man godtyckligt 
kan neka inspelning saknar juridisk grund. Dessvärre finns inget annat sätt än inspelning att 
undvika tvister om vad som sagts vid samtal både vad gäller vuxna och barn. För vuxna kan 
det dock vara praktiskt med bestyrkande av sammandrag.  
 
8. Hembesök har enligt avsnittet om utredningens genomförande inte ägt rum hos någon av 
föräldrarna och barnets vanliga hemförhållanden verkar därmed ha varit föga intressanta 
för utredarna.  
 
9. Utredarna har inte observerat barnet tillsammans med fadern. 
 
10. Utredarna har inte observerat barnet tillsammans med modern.  
 
11. Det framgår inte att föräldrar och referenter skulle ha fått möjlighet att 
bestyrka/ändra/komplettera utredarnas sammandrag av lämnade uppgifter, vilket är ett icke 
godtagbart metodfel, då missuppfattningar, minnesfel och felreferat är vanligt. 
 
12. Det framgår inte att föräldrarna och barnet skulle ha fått möjlighet till replik på de 
uppgifter som berör dem, vilket är ett mycket allvarligt och fundamentalt fel. I t ex 
politiska, rättsliga och journalistiska sammanhang är det vedertaget att ge replik.  
 
13. Bestyrkanden och repliker saknas och uppgifterna är därmed antagligen i betydande 
grad försedda med fel, ofullständighet och missvisning. Dessa uppgifter med fel, 
missvisning etc. sprids genom utredningens text och används i den avslutande 
bedömningen. Detta är inte källkritiskt godtagbart. En forskare som skulle underlåta att 
kontrollera uppgifter som förs in i analysen skulle raskt försvinna från vetenskapens arena. 
Kraven kan inte ställas lägre på utredningar som leder till beslut om enskilda människor 
utan bör snarare ställas högre.  
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Det finns även skäl att påminna om EU:s direktiv om personuppgifter och om den svenska 
personuppgiftslagen, som bygger på EU:s direktiv. Enligt denna skall personuppgifter vara 
korrekta, vilket innefattar att de inte får vara ofullständiga på missvisande sätt.  
 
14. De påstådda, okontrollerade uppgifter från BUP som anförs i bedömningsavsnittet har 
inte alls kontrollerats med Eva själv och fadern har inte fått replik i texten. Dessa 
okontrollerade uppgifter kan t ex vara missuppfattningar/minnefel eller påståenden som 
härrör från kontakt med modern eller resultat av förutsättande/ledande/upprepade frågor 
eller vara påverkade av andra felkällor. Det är ur saklig och etisk synpunkt ansvarslöst att 
vidareföra påståendena utan kontroll på detta sätt.  
 
15. På några punkter har utredarna dessutom förfalskat de från BUP hämtade uppgifterna 
både vad gäller källa och innehåll.  
 
I BUP:s papper står odaterat:  
"Eva har också berättat för modern att hon på resa med fadern måste lägga sig mitt på 
dagen för att pappa är trött." 
Detta har BUP enligt anmälningspapperet inte kontrollerat med Eva själv och inte med 
fadern, dvs. uppgifterna är inte säkerställda och kan representera enbart moderns tolkning.  
 
I socialtjänstens utredning står i stället:  
"I den kontakt som Eva har haft med BUP har hon bl a berättat att hon blivit väckt på 
natten av fadern och likaså har hon fått lägga sig under dagtid på de resor som hon och 
fadern gjort, för att han p g a sin sjukdom skulle orka med att delta i semestern." 
Den första uppgiften om att Eva själv talat om väckning på natten finns i BUP-papperet, 
men referatet är obestyrkt av Eva och fadern har inte fått replik. Utredarna ger här genom 
sammanhanget sken av att Eva själv skulle ha uttalat att hon fått lägga sig dagtid genom att 
hon anges som källa i inledningen, trots att det är något modern sagt och som dessutom inte 
varit föremål för moderns bestyrkande av referatet och inte varit föremål för kommentar 
från vare sig Eva själv eller fadern. Att få läsaren att tro att Eva själv sagt detta är att anse 
som förfalskning av källa. 
  
Vidare står i BUP:s papper talat om "på resa med fadern" (oklart om en eller flera), medan 
socialutredarna här talar om "resor" i flertal, dvs. en förfalskning har skett. Ytterligare en 
dubbel förfalskning av både källa och innehåll uppkommer genom att "för att pappa är 
trött"(där källan enligt BUP är modern) har ändrats till "för att han p g a sin sjukdom skulle 
orka med att delta i semestern" (där barnet nämns som källan i meningens inledning). Det 
nämns ingenting om vare sig sjukdom eller semester i samband med resa i BUP:s papper 
och modern har inte lagt till detta i sina uppgifter i socialtjänstens utredning och Eva är inte 
hörd av utredarna. Det är självfallet inte tillåtet att utredare ändrar på källor till uppgifter 
och ändrar på vad som sagts samt gör tillägg av sådant som inte sagts. Bedömningar som 
görs av utredare som handskas på detta sätt med uppgifter, dvs. uppvisar grava brister i 
noggrannhet och kontroll, kan inte anses som tillförlitliga.  
 
Detta påvisande av förfalskande av källan till uppgifter belyser även möjligheten att de 
uppgifter som Eva påstås ha lämnat på BUP om fadern genom förfalskning av källa i 
anmälan kan ha härrört från modern. Kan socialtjänsten ange Eva som källa till sådant som 
modern sagt så kan BUP göra det också av misstag eller medvetet.  
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16. I bedömningsavsnittet används den subjektiva och sakligt ohållbara "tycka-tro-känna-
uppleva"-metoden. Exempelvis i formuleringar som  
"Utredarna upplever...", "Dock upplever vi...", "Uppfattningen om modern....", "Vi 
uppfattar faderns....". Denna metod innebär att en utredare kan redovisa vilka 
tyckanden/upplevelser som helst om vad som helst. Denna metod är ur saklig synpunkt 
ohållbar och därmed olaglig (Regeringsformen 1 kap 9§, "iaktta saklighet och opartiskhet" 
inom offentlig förvaltning). Den säger givetvis enbart något om utredarnas eget mentala 
tillstånd, vilket inte är föremål för utredning i denna utredning i vart fall och därmed 
irrelevant.  
 
Icke behövliga uppgifter får inte tas med i en utredning. Utredare har att hålla sig till och 
redovisa relevanta och tillförlitliga omständigheter i sak, dvs. som har betydelse för 
utredningens frågeställning/ar/. En av farorna med den klippkollage-metodik utredarna 
använder är att icke-relevanta uppgifter förs in i utredningen.  
 
17. Det finns allvarliga tecken på könsdiskriminering och kanske även kulturell 
diskriminering i bedömningsavsnittet. Det verkar som det anses negativt att fadern visar 
känslor och omsorg kring sitt barn, något som föranleder närmast kränkande tyckanden från 
utredarna om "överdrift", "överdrivet" etc. (se ovan om "tycka-tro-känna-uppleva-
metoden"). Jag har mycket svårt att tänka mig att en kvinna skulle ha fått emot sig 
motsvarande bedömningar vid visad omsorg och visade känslor kring sitt barn - tvärtom 
brukar sådant ofta ge upphov till positiva omdömen i utredningar.  
 
18. Med saklig grund avses att öppet redovisa tillräckliga och relevanta samt rimligt 
säkerställda uppgifter samt att redovisa hållbara tankeled/resonemang från 
uppgiftsunderlaget fram till slutsatser/bedömningar. Om saklig grund inte redovisas så 
anses självfallet inte sådan föreligga. I ett demokratiskt rättssamhälle kan en påstådd 
dold/hemlig saklig grund inte godtas. I utredningen görs ett flertal påståenden utan 
redovisad saklig grund om fadern. Grunden verkar inte vara saklig utan utgörs av texten att 
döma av den tidigare nämnda "tycka-tro-känna-uppleva-metoden", som aldrig kan utgöra 
saklig grund på grund av sin extrema subjektivitet.  
Flera subjektiva och kränkande påståenden förekommer. 
  
Ex. "Vår bedömning är att vi uppfattar faderns förhållningssätt/förväntningar gentemot 
dottern är orimligt".  
Att utredarna här bedömer sin egen uppfattning visar väl närmast förvirringen i 
tankegången. Detta sägs, märk väl, utan att utredarna talat med Eva och utan att utredarna 
observerat Eva tillsammans med fadern. Det kategoriska uttalandet "är orimligt" får här 
anses som ett starkt överdrivet (vem överdriver här?), kränkande och inte på redovisade 
sakliga grunder baserat uttalande. I påståendet använder sig utredarna av "tycka-tro-känna-
uppleva"- metodik.   
 
Ex.  "Eva fråntas rätten att utifrån sin ålder få utvecklas i fas med den".  
Var finns den relevanta och tillförlitliga sakliga grunden för detta kategoriska och för 
fadern kränkande uttalande? Är det utredarnas fantasier om fadern och barnet som spökar 
här? Eller är det teoretiska fantasier? Utredarna har inte själva talat med Eva och de har inte 
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observerat Eva tillsammans med fadern och de har inte gjort hembesök. Då saklig grund 
inte anges skall uttalandet förkastas.  
 
Ex. "Eva får hos henne sina omsorgsbehov tillgodosedda utifrån rollen som ett barn och 
inte som en kompensatorisk partner". I detta kategoriska uttalande åsyftas modern och 
såvitt kan förstås på ett kränkande sätt fadern på slutet av meningen. Utredarna har inte 
själva talat med Eva och de har inte observerat Eva tillsammans med någon av föräldrarna 
och de har inte gjort hembesök. Var finns de sakliga grunderna till uttalandet? Vad avses 
med kompensatorisk partner och med hjälp av vilka observationer skulle ett sådant 
kategoriskt konstaterande kunna underbyggas? Det verkar här som utredarna fabulerar. Då 
saklig grund inte anges skall uttalandet förkastas.  
 
Skriverier av det slarviga, fantasifulla och kränkande slag som här exemplifierats skall inte 
förekomma i en utredning. Bedömningar skall vara väl underbyggda med öppet redovisade 
sakuppgifter och öppet redovisade tankeled, vilket här inte är fallet. Dessutom verkar det 
som utredarna här okritiskt ansluter sig till moderns i stycket innan uttalade uppfattning att 
Eva får ta för stort ansvar. Likt BUP-anmälarna verkar utredarna partiskt ansluta sig till 
modern.  
 
19. I separat yttrande har påvisats att BUP:s papper är partiskt i den meningen att 
anmälarna håller modern om ryggen och söker maximera de negativa uppgifterna om 
fadern. Detta partiska dokument utnyttjas okritiskt som utgångspunkt för socialtjänstens 
utredning och bedömningar. Anmälarnas negativa inställning till fadern verkar slå igenom 
även i socialtjänstens utredning.  
 
20. Modern rekommenderas att söka ensam vårdnad. Konsekvensanalys för barnet kring 
den föreslagna rekommendationen saknas och förslaget ger med sina redovisade subjektiva 
grunder intryck av en klåfingrig kontrollmentalitet. Det framgår inte hur man tänkt kring 
umgänge. Eva är inte hörd kring frågan och förslagets konsekvenser. Det är lätt att här 
komma att tänka på det gamla talesättet om en elefant i en porslinsbutik. Exempelvis skulle 
förslaget kunna leda till att Eva kan vistas mindre hos fadern, vilket möjligen är ett dolt 
syfte med att lägga förslaget. Huruvida detta vore bra för Eva är en annan fråga än att 
utredarna skulle vilja det.  
 
Utredarna verkar avogt inställda till den samvaro fadern och Eva har och där de inte har 
kännedom hur Eva upplever samvaron. Förslaget skulle kunna leda till minskad 
sammanhållning och ökade motsättningar och komplikationer mellan föräldrarna till men 
för Eva. Skulle Eva sluta att tänka på faderns sjukdom bara för att den formella vårdnaden 
ändras? Det är mycket svårt att förstå utredarnas tankegång och den är inte öppet redovisad. 
Jag anser att det inte framkommit något i den partiska och otillförlitliga informationen som 
ger anledning att upphäva den gemensamma vårdnaden.  
 
21. Resursanalysavsnitt för parterna och barnet saknas och utredningen är därmed inte i 
socialtjänstlagens (§1) anda. Snarare kan hävdas att utredningen liksom BUP:s anmälan är 
förföljande och felsökande gentemot fadern.  
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22. Det går inte att göra bedömningar i bedömningsavsnittet när så mycket nödvändigt 
material saknas och när de uppgifter som påstås föreligga inte är rimligt säkerställda genom 
bestyrkanden och repliker från berörda.  
 
Sammanfattande bedömning och diskussion 
Detta slag av s.k. utredningar med underlåtenhet att öppet redovisa metodik, med 
underlåtenhet att säkerställa uppgifter, med brister i källkritik, med partiskhet och 
förfalskningar, med ignorerande av barnets perspektiv och där tyckanden och fantasier på 
fullt allvar och omdömeslöst framförs som bedömningar skall ur källkritisk synpunkt 
tveklöst förkastas. Sådana här som utredning felaktigt betecknade papper bör dessutom 
föranleda kraftfulla åtgärder. Det är inte lagstiftarens intention att människor skall 
behandlas på detta omdömeslösa, oetiska och riskabla sätt. Under årens lopp har jag hört en 
och annan socialarbetare hävda att socialtjänsten ibland mer stjälper än hjälper människor. 
Ibland kan det vara lämpligt att ligga lågt och inte på lösa grunder, dvs. egna tyckanden, gå 
in och skapa försämringar för människor, i detta fall framför allt barnet. Beskäftiga 
rekommendationer från personer som inte lyssnat på och talat med barnet bör man vara 
försiktig med i ett sådant här fall.  
 
Efterskrift 
Under åren som följer agerar socialtjänsten extremt omdömeslöst och  relationen 
mellan fadern och dottern kommer att helt avbrytas under lång tid. Socialtjänstens agerande 
kan bedömas som en paranoid organisationspsykos fixerad på fadern. Det kan vara så att 
dennes högstatusposition i samhället stimulerar till maktkamp och att söka krossa honom, 
vilket lyckas psykologiskt.  
  
Tankefel: en summering 
Ett antal tankefel (beträffande begreppet se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 2010) kan 
konstateras eller antyds i utredningens text. Bakom metodfel finns tankefel. Beteckningar 
för tankefel kan ibland överlappa eller avse samma fenomen.  
 
- barnets uppfattningar ignoreras 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs på icke rimligt säkerställda underlag och 
erforderliga underlag saknas i flera avseenden 
 
- ekologiskt representativitetsfel, dvs. viktiga miljöer och situationer saknas i underlaget 
 
- fabulering. dvs. att tala eller skriva utan att ha täckning i sak (saklig grund saknas) 
 
- felsökande och strävan efter att i texten maximera  faderns fel och brister 
 
- frågeställningsfel, dvs. utredningsarbetet styrs inte av tydligt angivna frågeställningar, 
vilket resulterar i logiskt förvirrat klippkollage 
 
- förfalskning av källa och uppgifter, evidensfabrikation,  
 
- kränkande uttalanden rörande enskild (tillhör ej socialtjänstens utredarroll att uttala) 
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- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan kritisk prövning 
 
- könsdiskriminerande tänkande i texten, kan även vara kulturell diskriminering 
 
- logiskt förvirrat klippkollagetänkande förekommer (jfr logiskt styrande frågeställning/ar/) 
 
- maktkampstänkande gentemot fadern 
 
- noggrannhetsfel vad gäller hantering av uppgifter och tydlig redovisning 
 
- negativitet (människosyn) 
 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik (”tycka-tro-känna-uppleva”-
kulturen) 
 
- paranoid organisationspsykos (dvs. bristande verklighetsrelaterande) gentemot fadern 
 
- partiskhet genom felsökning på ena parten 
 
- resursundvikande tankefel 
 
- rättighetsfel, dvs. den som deltar i ett samtal har juridisk rätt att spela in samtalet för att 
säkerställa vad som sägs. Socialtjänsten får inte hindra inspelning.  
 
- skevt urval av uppgifter, dvs. felsökning kring just fadern 
 
- säkerställandefel, dvs. att ignorera krav på bestyrkande från uppgiftslämnare och krav på 
systematisk replikering från berörda (föräldrar och barnet) 
 
- tydlighetsfel, dvs. dokumentet är inte tydligt utformat (egocentriskt tankefel att inte tänka 
mer på läsarna) 
 
- urvalsfel på så sätt att principer för inval respektive bortval av referenter och uppgifter 
inte redovisas 
 
- öppen redovisning av metodik och material fullgörs inte 
 
- överkonfidens, dvs. i sak otillräckligt grundad tilltro till egen bedömnings riktighet, 
kategoriska påståenden (ej osäkerhetsmarkeringar) 
 
--- 
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