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Sammanfattning. Syftet är att klargöra saklighetsbrister i en vårdnads-, boende- och 
umgängesutredning. Ett flertal metod- och tankefel föreligger. Uppgifter som inte rimligt 
säkerställts används vid analys och bedömningar. Utredaren vägrar vid skriftliga påpekanden att 
korrigera felaktiga och missvisande uppgifter.  
 
Bakgrund 
Advokat  AA har  0000-12-29 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodiken i en vårdnads-. boende- och umgängesutredning kring barnet i mål nr xxx. 
Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med i målet berörda personer. 
Yttrandet avser inte ställningstagande i tvistefrågor utan fokuseras på utredningsmetodiken. 
Yttrandet är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang som uppdragsgivaren 
bestämmer.  
 
Material 
Utredning från Socialförvaltningen/Familjerättsenheten i Socialstad (10 sidor) med följebrev (1 
sida) daterat 0000-11-30 och två till utredningen bilagda skrivelser (1 + 3 sidor) från modern 
daterade 0000-12-03 och 0000-12-04.  
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Granskningen utgår ifrån grundlagsprincipen i RF 1 kap  9§ om att inom offentlig förvaltning 
”iaktta saklighet och opartiskhet”.  
Frågor kring logik, källkritik, säkerställande av uppgifter och grund för resonemang och 
bedömningar fokuseras. För utförligare klargörande se min universitets- och högskolelärobok 
”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” (Liber, 1:a uppl., 1996; 2:a rev. 
uppl. Liber, 2003; omtryckt 2008, 2009, 2010). Den grundläggande principen vid källkritik (bl.a. 
etablerad inom historisk forskning) är att uppgifter som det föreligger saklig grund (goda skäl) 
att misstänka är felaktiga skall förkastas/avvisas.  
 
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal anmärkningar och en sammanfattande 
bedömning avseende utredningsmetodiken. En summering görs av ett antal tankefel i 
utredningsmetodiken. I denna DiVA-version har uppgifter avidentifierats och uppdragets årtal 
satts till 0000.  
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Anmärkningar 
 
1. Frågeställningar saknas 
Området för utredningsarbetet anges vara ”vårdnads-, boende- och umgängesfrågan”. Några för 
utredningsarbetet logiskt styrande frågeställningar som skall besvaras anges inte. Exempelvis 
kunde en frågeställning som fokuserat på barnets (ca 2,5 år gammalt) psykologiska situation ha 
lett till att en del ytterligare material i den riktningen tagits fram genom fler informanter och fler 
i intervjuerna ställda frågor.  
 
2. Urvalsprinciper? 
Principer för urval (inval respektive bortval) av material redovisas inte. Sådana principer 
används oavsett om de redovisas eller inte. En utredningsarbete kan lätt medvetet eller omedvetet  
manipuleras genom t.ex. skeva urval av t.ex. ställda frågor och skeva urval (inkl. 
undanhållanden) ur svarsmaterial. 
  
Ett slags urval som verkar ha skett är att utredaren påfört utredningen en mängd av 
uppgiftslämnare (föräldrarna) icke bestyrkta uppgifter. En annan urvalsprincip verkar vara att 
ingen replikering erbjudits den som är berörd av en uppgift och inga repliker har påförts FÖRE 
materialet används av utredaren själv i resonemang och bedömningar. Ytterligare en princip 
verkar vara att ta med ett antal negativa/kritiserande uppgifter (eller skvaller) kring modern men 
inte ta med negativa uppgifter kring fadern. Det är mycket tydligt att texten uppvisar flera 
negativa uttalanden om just modern. Ur källkritisk synpunkt innebär detta att texten är tendensiös 
(ett av de klassiska källkritiska kriterierna för förkastande av en källas uppgifter) eller med annat 
språkbruk partisk.  
 
3. Genomförda samtals m.m. tidslängder 
Under rubriken ”Utredningens genomförande” anges ett antal samtal och några hembesök och 
aktivitetstillfällen. Då tidslängder kan skilja sig mycket åt är det lämpligt att även sådana anges. 
Exempelvis är det stor skillnad på 2 timmar och 20 minuter eller 2 minuters samtalstid. Om det 
föreligger t.ex. stora skillnader mellan den samtals- och hembesökstid som tilldelats respektive 
part så skall det synas. 
 
4. Val av informanter 
Barnets ålder gör i detta fall att det är svårt att få samtalsinformation från barnet. Då 
barnperspektivet i vid mening är viktigt kan de informanter som har avsevärd kontakt med barnet 
behöva intervjuas.  
 
Vad gäller urval av informanter så kunde det utöver de angivna  föräldrarna och förskolechefen 
ha varit befogat att ha samtal även med faderns sambo, som oundvikligen är involverad 
i umgängesfrågorna. På moderns sida skulle, utöver angivet  hembesök med modern och barnet 
hos den som det verkar involverade morfadern,  även en intervju med denne varit befogad. 
Denne verkar vara modern mer eller mindre behjälplig vad gäller omsorgen om barnet.  
 
Det är även motiverat att intervjua dessa två närstående personer då de stabilt ingår i det utredda 
barnets totala miljö.  
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Vid val av referenter bör primärkällor eftersträvas, dvs. i detta fall förskolepersonal med mycket 
direktkontakt med barnet. Exempelvis kan ett par sådana informanter intervjuas oberoende 
av varandra och uppgifterna jämföras. Den enda intervjuade här är förskolechefen, vilken av 
referatet att döma framstår som hörsägen-impregnerad. På ett tiotal ställen hänvisar hon till 
”personalen” – en källa som inte finns utan en mental konstruktion – vad som finns är enskilda 
personal med för- och efternamn och som oftast har en viss variation mellan personer i sina 
uppfattningar. När förskolechefen talar om ”personalen” kan det vara uppfattningar som inte är 
representativa eller hennes helt egen tolkning som framläggs. Att referera till ”personalen” är 
inte en sakligt godtagbar källangivelse. Icke källangiven information skall förkastas.  
 
5. Källredovisning saknas 
På några uppgifter saknas redovisning av var uppgiften kommer ifrån. Exempelvis på sid. 2 
uppgiften att ”Boendet är av god standard”. Enligt vems bedömning? Vad grundas 
bedömningen på för konkreta iakttagelser eller fakta ?  
 
6. Utredarens iakttagelser 
På sid. 3 finns ett avsnitt med rubriken ”Utredarens iakttagelser utifrån aktiviteter med 
respektive förälder och barnet”. I texten till detta avsnitt förekommer mycket av tolkningar, 
generaliseringar och värderingar, vilka inte bör betecknas som iakttagelser och givetvis generellt 
innehåller mycket mer subjektivitet (tyckanden) och tveksamheter än enbart iakttagelser 
(förutsatt goda betingelser för observationerna/iakttagelserna).  
 
7. Hembesöken 
Redovisningen på sid. 3 innehåller lite information. Det framgår inte att respektive förälder 
skulle givits möjlighet att systematiskt replikera på påståendena om hembesöken och då FÖRE 
utredarens egna resonemang och bedömningar genomförs.  
 
8. Referentuppgifter 
Enbart förskolechefen har använts som referent. Som tidigare påpekats hade det varit lämpligt att 
även ta med morfar och faderns sambo som referenter, då de har upprepad kontakt med barnet 
och åtminstone något medverkar i omsorgen.  
 
Frågan är hur mycket direkt kontakt förskolechefen haft med barnet och föräldrarna i det här 
fallet. Utredaren verkar inte ha efterfrågat om förskolechefen gjort några egna iakttagelser och i 
så fall omfattningen av dem.  Det framgår att förskolechefen gör flera negativa/kritiserande 
uttalanden om modern, men inget  sådant om fadern. Det är även tydligt att mer  utrymme ägnas 
åt modern än åt fadern i referatet av förskolechefen. Det är även tydligt i texten att personalens 
egna tolkningar (tyckanden) blandas in. Exempelvis står på två ställen ”uppfattade personalen”. 
Personalens egna känslor är givetvis inte relevanta, men blandas också in. Det är knappast heller 
realistiskt att personal på en förskola skulle vara helt likformig i sina uppfattningar och 
känslomässiga reaktioner. Till exempel: ”Personalen kände obehag av situationen och oro för 
…”. Personalens känsloliv är inte föremål för utredning här och skall inte påföras utredningen.  
Det står även en spekulation: ”Förskolechefen tror att barnet är mycket hos morfar.” Varför 
spekulera i ett så här allvarligt sammanhang (en utredning) om man inte vet? Varför inte 
intervjua morfar som referent, om man vill veta?  
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Det saknas datumangivelse för referentens godkännande av referatet. Datum för godkännande 
skall ligga FÖRE det att utredaren har använt sig av uppgifterna i resonemang och bedömningar. 
Det framgår inte att respektive förälder skulle ha  givits möjlighet att systematiskt replikera på 
referentens påståenden och då FÖRE utredarens egna resonemang och bedömningar genomförs. 
Ingen replikering från föräldrar finns påförd referentuppgifterna.  
 
Det redovisade materialet från förskolechefen är behäftat med 
ett flertal källkritiska svagheter och skall därmed tveklöst förkastas ur källkritisk synpunkt.  
 
9. Bestyrkande av uppgiftslämnare saknas för föräldrarnas uppgifter 
Om uppgifter skall bedömas som rimligt säkerställda, så måste de - för det mesta i form av 
utredarens sammandrag - bl.a. vara bestyrkta av uppgiftslämnaren. Till bestyrkande hör sådant 
som genomläsning i lugn och ro, att kunna korrigera, komplettera, stryka, förtydliga etc. 
Bestyrkande skall givetvis ske FÖRE uppgifter används av en utredare i resonemang/diskussion 
och i bedömningar.  Kommunicering av hela utredningen när den är färdigställd löser inte detta 
problem, men skall också ske, då de berörda inte tidigare kunnat ta ställning till helheten. 
Uppgifter som används i resonemang och bedömningar skall vara rimligt säkerställda i tiden 
FÖRE att de används av utredaren. Ett sådant säkerställande skall inte ske efter 
kommuniceringen som avser hela utredningen. 
 
I detta fall har endast förskolechefen fått bestyrka utredarens sammandrag av lämnade uppgifter. 
Rapporterna från umgängesstödet (ej bifogade) är antagligen skrivna av uppgiftslämnaren själv 
och bör därmed anses bestyrkta. Däremot är den redovisade sammanfattningen av uppgifterna 
från umgängesstödet inte bestyrkt av umgängesstödet och skulle möjligen kunna vara felaktig 
eller undanhålla något av betydelse och i så fall sannolikt i linje med utredningens 
tendens/partiskhet i övrigt.  
 
Men en mängd uppgifter från föräldrarna är inte bestyrkta av dem FÖRE det att utredaren använt 
sig av dem.  
 
10. Systematisk replikering från av utredningen berörda (föräldrarna) saknas 
Det framgår inte att de berörda (dvs. i detta fall föräldrarna) skulle ha givits möjlighet att 
systematiskt replikera på uppgifter som gäller dem själva och barnet. Barnet är i detta fall alltför 
ungt för att självt kunna replikera på vad som påstås om det. Replikeringen bör avse både 
motpartens uppgifter och t.ex. uppgifter från referenter eller utredares uppgifter (t.ex. påstådda 
iakttagelser).  
 
Med termen ”systematisk” avses här att den berörde skall ges möjlighet att kommentera alla 
relevanta uppgifter (icke-relevanta uppgifter skall inte införas i utredningar) som berör den 
berörde. Det kan förstås finnas situationer där en berörd avstår från att ge kommentar. Det kan 
också uppstå saklägen där mer än en replikomgång bör ges kring en viktig, omstridd uppgift. Det 
kan bli så att en utredare (som inte själv var med vid en händelse) måste i texten återge t.ex. två 
motsägande versioner.  
 
Att sprida den ena partens version utan möjlighet till replikering från den andra parten är inte 
godtagbart ur saklig, etisk, demokratisk och rättssäkerhetsmässig synpunkt. Inom t.ex. politik, 
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rättsväsende och journalistik i vårt land är replikering en vedertagen princip, Men beklagligt nog  
så skriver socialtjänsten in och sprider ogenerat allt möjligt om personer utan att de ges möjlighet 
till replikering FÖRE uppgifterna används i resonemang och bedömningar och FÖRE  de sprids 
till andra personer. Särskilt problematiskt blir detta arbetssätt vid negativa och anklagande 
uppgifter, där det ibland kan finnas anledning tala om sådant som förtal eller falsk tillvitelse från 
socialtjänstens sida. Människosynen utmärks av bristande respekt för den enskilde som människa 
och av negativitet.  
 
Såvitt kan förstås har inte de berörda givits möjlighet till systematisk replikering i den här 
granskade utredningen och den skall därmed förkastas ur saklighetsteoretisk och källkritisk 
synvinkel.  
 
11. Förhastade resonemang och förhastade bedömningar 
De uppgifter som används i resonemang och bedömningar  
behöver dessförinnan ha prövats (”tröskats”) i fyra steg: 
- uppgiftslämnarens bestyrkande av utredarens sammandrag 
   (i annat fall förkastas uppgifterna) 
- berördas systematiska replikering av uppgifter som berör dem 
   (i annat fall förkastas uppgifterna) 
- möjliga kontroller i övrigt mot register, dokument, intyg, informanter med säker kännedom   
  m.m.  
    (oförklarad motsägelse kan leda till förkastande) 
- källkritisk prövning i övrigt, dvs. överväganden kring omständigheter som kan utgöra saklig  
  grund för ifrågasättanden eller förkastande, t.ex. undermålig dokumentation, påverkande  
  arbetssätt, konfliktsituation, minnesproblem, påtagliga tankefel osv.  
   (ofta föreligger ett s.k. källkritiskt kluster, dvs. flera olika sakliga grunder för att förkasta.  
    Beslutet att förkasta blir då närmast självklart. ) 
 
I den här granskade utredningen föreligger allvarligt fel i metodiken, då resonemang och 
bedömningar inte utarbetats på grundval av rimligt säkerställda uppgifter utan på grundval 
av icke rimligt säkerställda uppgifter med möjlighet till mycket omfattande felaktigheter och 
missvisning. Uppgifter som ligger till grund för resonemang och bedömningar i en utredning 
skall FÖRE dessa genomförs ha rimligt säkerställts genom bestyrkanden, systematisk 
replikering, möjliga kontroller och källkritisk prövning i övrigt.  
 
12. Moderns skrivelser påvisar grava saklighetsbrister 
Modern har ingivit två skrivelser med en stor mängd påpekanden om felaktigheter eller 
missvisningar i utredningstexten. De av henne aktualiserade problemen med uppgifterna skulle 
ha bearbetats FÖRE utredaren använde uppgifterna i utredningen till att föra resonemang och 
göra bedömningar och FÖRE spridning av utredningsdokumentet. Dessvärre är det inte första 
gången jag ser ett undermåligt genomfört utredningsarbete, där utredaren tydligen vägrat 
korrigera fel och missvisning eller inarbeta repliker och låter den utreddes invändningar gå med 
enbart som bilaga. Det kan som jämförelse nämnas att enligt personuppgiftslagen skall felaktiga 
och missvisande/ofullständiga uppgifter rättas till, när de upptäckts. Dock är det så att även om 
uppgifter kring händelser och detaljer rättas till, så kan det kvarstå  t.ex. dolda urvalsprinciper 
som är sakligt icke godtagbara (exempelvis skevt/partiskt urval av negativa eller av positiva 
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uppgifter). Det bör ytterligare understrykas vikten av att använda urvalsprinciper är tydligt 
redovisade.  
 
Sammanfattande bedömning 
Den granskade utredningen bedöms utifrån de ovan redovisade tolv punkterna som sakligt icke 
godtagbar utifrån bl.a. grundläggande metodfel vad gäller logik och rimligt säkerställande av 
uppgifter. Partiskhet föreligger och icke rimligt säkerställda uppgifter har använts vid 
resonemang och bedömningar. Utredningen som helhet skall ur källkritisk synvinkel förkastas, 
då ett flertal allvarliga omständigheter föreligger (ett s.k. källkritiskt kluster föreligger för 
dokumentet som helhet). 
 
Tilläggas generellt bör att när det gäller barn i det här slaget av tvister och i synnerhet så här små 
barn som i detta fall så är det viktigt att söka klarlägga och  ta hänsyn till det enskilda barnets 
situation, behov och reaktioner och inte behandla barn okänsligt. Observans behövs vad gäller 
barns ev. stressreaktioner och symtom.  
 
Utdrag ur personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
Bland annat följande föreskrifter i personuppgiftslagen kan vara vägledande vid  
sakligt utredningsarbete med personuppgifter. 
 
9§ punkt b 
”personuppgifter alltid behandlas på korrekt sätt och i enlighet med god sed” 
 
9§ punkt g 
”de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella” 
 
9§ punkt h 
”alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är 
felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen” 
 
Tankefel: en summering 
Följande tankefel (beträffande begreppet se t.ex. Edvardsson, 2003; Hardman, 2009; Reisberg, 
2010) kan konstateras eller antyds i den här granskade utredningen. En del tankefel överlappar 
eller betecknar samma fenomen. 
 

- barnperspektivet svagt  
 

- bedömningsfel, dvs. icke rimligt säkerställda uppgifter används för resonemang och 
bedömningar. Säkerställande eller rimligt säkerställande skall ske FÖRE en uppgift 
används. 

 
- cirkulär ”logik”, dvs. med hjälp av ett flertal tankefel eftersträvas en bekräftelse av en   

            utgångsuppfattning/övertygelse/utgångshypotes  
 

- ensidigt bekräftelsesökande 
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- förhastningsfel, dvs. otillräcklig saklig grund för påstående 
 

- hörsägen accepteras; primärkällor används inte beträffande förskolan 
 

- ignorerande av felaktiga uppgifter och av behov av rättelser 
 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter påförs utredningen utan kritisk prövning 
 

- källredovisningsfel, dvs. källor till vissa uppgifter saknas 
 

- logisk styrning från tydligt angivna frågeställningar saknas 
 

- observationer (iakttagelser) sammanblandas med tolkningar, generaliseringar och 
värderingar 
 

- partiskhet i urval av uppgifter, dvs. parterna skall behandlas likartat vad gäller att 
t.ex. få med uppgifter i utredningens text och vad gäller vilka aspekter som granskas 
 

- skevt urval gällande negativa uppgifter 
 

- säkerställandefel, dvs. uppgifter som påförs utredningen har inte rimligt säkerställts 
genom bestyrkande,  systematisk replikering, möjliga kontroller och kritisk prövning i 
övrigt 

 
- urvalsfel på så sätt att principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter inte öppet 

redovisas 
 

- vägransfel, dvs. vägran att korrigera felaktigheter, ofullständighet och missvisning av 
relevant slag 
 
Fler tankefel  kan förekomma i materialet.  
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