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Sammanfattning. Syftet är att klargöra metod- och tankefel i en vårdnads- och 
umgängesutredning rörande ett litet barn genomförd av två familjerättssocionomer i en 
mycket stor kommun. En mängd saklighetsbrister, partiskhet och tankefel påtalas.  
 
Bakgrund 
Advokat AA  har 0000-11-14 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodiken i  angiven utredning inkl. bilagorna 1-6.  Mitt yttrande är avsett för 
användning i domstol eller i annat sammanhang enligt uppdragsgivarens bestämmande. Jag 
har ingen tidigare kännedom om, eller relation till, eller släktskap med i målet berörda 
personer.  
 
Uppdraget avser inte utredning och/eller ställningstagande i sakfrågor om vårdnad och 
umgänge. Det är givetvis i regel inte möjligt för mig att se om ett konkret påstående om vad 
som hänt är korrekt  eller inte.  
 
Material 
Vårdnads- och umgängesutredning med bilagorna 1-6 från Socialstads kommun 
0000-07-04. (totalt 33 sidor). I denna DiVA-version har materialet avidentifierats och  
utredningens årtal har satts till 0000.  
 
Den sakkunniges metodik 
Granskningen baseras på det saklighetskrav inom offentlig förvaltning som föreskrivs i RF 1 
kap 9§  (”iaktta saklighet och opartiskhet”) samt på  elementära krav vad gäller metodaspekter 
som logik, saklighet, källkritik och noggrannhet. Även forskning avseende metodfrågor 
beaktas.  
 
Materialet har genomlästs och noteringar gjorts vilka redovisas i form av ett antal 
anmärkningar. En sammanfattande bedömning görs.  
 
Anmärkningar 
 
1. Området för utredningen anges som ”vårdnadsfrågan” och ”umgängesfrågan”, men mer 
preciserade och riktade frågeställningar för logisk styrning av utredningsarbetet saknas.  
 
2. Under rubriken ”Utredningens genomförande” nämns genomförande av samtal, hembesök 
och användning av visst skriftligt material. Några logiskt styrande syften och/eller 
frågeställningar anges inte. 
 
3. Det framgår inte vad gäller föräldrarna vid vilka datum material inhämtats genom samtal, 
hembesök etc. Kravet på datering är oeftergivligt. En utredare som inte noterar och korrekt 
kan ange datum för samtal med källor kan knappast antas leverera uppgifter av god kvalitet i 
övrigt. Händelser (i vid mening) i en utredning skall kunna följas/dateras längs en tidsaxel.  
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4. Det framgår inte att av föräldrarna lämnade uppgifter skulle ha bestyrkts (inkl. möjlighet 
till korrigering, förtydligande etc.) av dem. Detta skall ske FÖRE analys och bedömning.  
 
5. Det framgår inte att respektive förälder skulle ha givits möjlighet att systematiskt replikera 
vad den andra föräldern och övriga källor anfört. Med systematisk replikering avses då att ha 
möjlighet att  replikera på alla uppgifter FÖRE dessa används för analys och bedömning.  
 
6. Det framgår inte vilka principer som använts för urval av material till utredningen, dvs. 
principer för inval respektive bortval av material. Som lätt inses kan en utredning lätt 
manipuleras genom urvalsprinciperna och även genom att dessa är olika rörande parterna,  
t.ex. skevt urval med positiv inriktning för en part, skevt urval med negativ inriktning för 
andra parten eller frånvaro av urval ur vissa situationer för ena parten.  
 
7. Det finns omfattande brister i källredovisningen till uppgifter. Exempelvis står i bilaga 1 på 
ett flertal ställen ”personalen” som  källa till uppgifter. Detta är inte sakligt godtagbart och 
inbjuder till mindre kontroll av uppgifter innan de förs in. Till exempel kan skvaller och 
spekulationer komma att föras in, när ingen står för en uppgift med sitt namn. En källa har 
åtminstone för- och efternamn samt befattning eller kan specificeras som dokument/skrift-
källa, så exakt återgiven att den kan begäras fram.  
 
8. I den beskrivande texten inblandas även källornas tolkningar och även egna reaktioner 
(vilka inte är relevanta). Exempel: ”kan inte härbärgera frustration och motgångar”, 
”upplevde situationen som hotfull”. Personals rapporterade känslor saknar relevans då de inte 
är föremål för utredning.  
 
 9. Utredningsmetodiken är grovt partisk på så sätt att det är faderns umgänge med barnet som 
observeras och tolkas genom vittnesmål från olika personer som varit närvarande vid 
umgänget. Något motsvarande observerande och tolkande av moderns umgänge har inte skett. 
Som lätt inses skapas då möjligheter att rikta anmärkningar mot faderns beteende, medan 
motsvarande möjligheter att rikta anmärkningar mot moderns beteende inte eller föga 
förekommit. Det kan nämnas att inom internationell publicerad psykologisk forskning 
föreligger sedan många år förbud mot könsdiskriminering av detta slag. En publicerad artikel 
där  författaren på sätt som i det här utredningsmaterialet granskat eller letat fel hos enbart ena 
könets beteende vore otänkbar, skulle refuseras. 
  
Det kan även anmärkas att det i den här granskade utredningen inte finns angiven någon 
logiskt styrande frågeställning med avgränsning till fadern som på något sätt skulle kunna 
motivera den skeva metodiken.  
 
10. Även vad gäller textutrymme som tilldelas respektive part är utredningstexten grovt 
partisk. Textmassan på en fullskriven utredningssida mäter i vertikal led ca 20 cm. På sid. 2-9 
finns ett antal rubrikavsnitt där referat av vad respektive part sagt finns. Det går att med en 
linjal enkelt approximativt mäta textutrymmet respektive part fått i vertikal led (här bortses 
från rubriker, mätningarna startar under rubrikerna). Fadern har summerat över de aktuella 
avsnitten fått cirka 54,5 cm och modern har tilldelats cirka 99 cm, dvs. nästan dubbelt så 
mycket textmassa. Modern får komma mycket mer till tals i texten. Detta kan naturligtvis 
påverka analys, bedömningar och förslag.  
 
På sid. 10-12 finns ett avsnitt med rubriken ”Umgänget/far och son” på cirka 37,5 cm.  
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Något motsvarande avsnitt kring samspelet mellan mor och son finns inte, dvs. här matas   
påståenden kring fadern in och inga påståenden görs om modern. En hel del av påståendena 
kring fadern har en negativ inriktning. Avsnittet innebär könsdiskriminering och möjliggör 
tillförsel av påståenden om faderns samspel med  sonen.  
 
11. Det  förekommer en hel del vaga och subjektiva påståenden i utredningsmaterialet, bl.a. 
upplevelser och generaliseringar kring fadern som person, vilka i beaktande av det svaga, 
begränsade underlaget inte framstår som lämpliga att uttala. Exempelvis: ”svårt att ta emot 
råd och tåla kritik”. 
 
12. Det finns på sid. 11 en sexpunktslista som anges bygga på kontaktpersoners information. 
Samtliga sex punkter är dels negativt kritiska och dels vaga, kategoriska och generaliserande. 
Listan är starkt tendensiös (ett klassiskt källkritiskt förkastelsekriterium) och formuleringarna 
inger misstanke om överdrifter. Det kan te sig anmärkningsvärt att inte en enda positiv punkt 
kommit med och i synnerhet som umgängespersonen BS har formulerat en mer positiv lista 
med fem punkter. Jämför t.ex. punkt 2 om att barnet ”alltid varit glad och positiv…” med den 
genomnegativa sexpunktslistan. En källkritisk misstanke om att det förekommit 
överproblematiserande felsökning ligger nära tillhands. En jämförelse mellan de två listorna 
riktar uppmärksamhet på frågor om subjektivitet/godtycklighet vid urval och tolkning av 
material.  
 
13. Det framgår inte att bedömningsavsnitten i utredningen skulle vara grundade på material 
som är bestyrkt av alla uppgiftslämnare (saknas bestyrkanden från barnets föräldrar vad gäller 
deras egna uppgifter)  FÖRE användning. Det framgår inte heller att bedömningsavsnitten 
skulle grundas på material där föräldrarna givits möjlighet till systematisk replikering FÖRE 
materialet används av utredarna. Vad gäller så långa texter som från mormor och farmor, så  
är uppläsning (”Uppläst och godkänt”) knappast en godtagbar metod utan metoden bör vara 
genomläsning i lugn och ro.   
 
14. På sid. 18 avslutas texten före förslagsavsnittet med följande mening:  
”Hon (modern) kommer med säkerhet att tillsammans med socialtjänsten att utforma ett 
umgänge som både tillgodoser barnets behov av sin far och hans fysiska trygghet.”  
Detta är obestridligen en fabulering då det inte går att förutsäga något sådant mänskligt 
skeende ”med säkerhet”. Det är inte bara ekonomer och meteorologer som har problem med 
förutsägelsernas uppfyllande.  
 
Se även t.ex. uttalandet på sid. 4 i bilaga 1: 
”Mycket av umgängestiden hamnar fokus på faderns argumenterande och inte barnets tid 
tillsammans med pappa.” 
Frånsett det språkliga slarvet så är frågan hur två utredare som inte  
ens varit närvarande vid umgängestillfällena kan veta detta, när inga tidmätningar finns 
redovisade. Vad menas för övrigt med förstärkningsordet ”mycket”?  Är det 5% av tiden eller 
50%? Vari består den sakliga grunden för det vaga uttrycket ”mycket”?  
 
15. Vad gäller riskanalys och riskbedömning så går det att göra en riskbedömning av någon 
godtyckligt vald aspekt baserat på någon/några enstaka väl dokumenterade omständigheter. 
Dock bör det vara att föredra att en riskbedömning grundas i en mer systematisk riskanalys 
kring ett barn och då omfattande båda föräldrarna och barnets samtliga miljöer – inte bara 
faderns påstådda agerande vid umgängestillfällen. Att åka skateboard några minuter per vecka 
(kort sträcka) kanske inte alls är den viktigaste risken. Mer omfattande åkning i barnsits på 
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cykel eller i bil eller bussåkning kanske utgör en högre risk? Eller t.ex. att bära ett barn upp 
eller ner för en trappa? Eller att det står en flaska farligt rengöringsmedel i ett skåp som barnet 
kan öppna? Exempelvis har jag iakttagit att risker inom barnomsorgen och skolan kan vara 
stora och ihållande och även förnekas eller ignoreras, när de blir påtalade, bl.a. 
skolgymnastikens många skador och den farliga relation till biltrafik vad gäller barnens 
rörelsemönster. Det sagda innebär inget förnekande av att det kan existera riskproblem 
vid skateboardåkning, men det bör sättas in i ett totalt sammanhang av risker, där kanske 
en del andra risker vore värda mer uppmärksamhet.  
  
Kanske är det så att de utredare som här uttalar sig om skateboardåkning inte själva är tränade 
på det (jag har absolut ingen sådan träning) och inte kan bedöma den åkning som förevarit ur 
risksynpunkt. Vid bedömning av fysiska risker vid transporter, boende etc. finns annan 
expertis att tillfråga.  
 
Jag bedömer riskresonemangen som  ensidigt inriktade på faderns agerande vid 
umgängestillfällen. Är man seriöst intresserad av att skydda barn, så krävs en mycket bredare 
och grundligare ansats. Allmänt resonerande om riskbedömning utgör ingen riskanalys.  
 
16. Resursanalys undviks i utredningen. Inriktningen är i stor utsträckning på 
felsökning/felmaximering gällande fadern.  
 
Sammanfattande bedömning 
Utredningen innehåller ett flertal grundläggande fel vad gäller öppen redovisning av 
tillvägagångssätt (inkl. urvalsprinciper), logisk styrning, säkerställande och kritisk prövning 
av uppgifter och grov partiskhet i det könsdiskriminerande tillvägagångssättet vid tillkomsten 
av uppgifter. Det riskanalytiska tänkandet framstår som  snävt. Ur källkritisk synpunkt råder 
ett s.k. källkritiskt kluster, dvs. ett flertal ovedersägliga grunder (hårda textdata) att misstänka 
fel föreligger och därmed blir bedömningen att utredningen ur källkritisk synpunkt skall 
förkastas.  
 
Tankefel: en summering 
I utredningsmaterialets text kan som redan framgått iakttas, eller antyds, olika tankefel. Nedan 
listas några av dessa, varvid olika beteckningar ibland kan överlappa. Beträffande begreppet 
tankefel se t.ex. Edvardsson (2003), Hardman (2009) och Reisberg (2010).  
 
- bedömningsfel på så sätt att analys och bedömningar verkar ha skett 
på grundval av material som inte varit bestyrkt och inte systematiskt replikerat av berörda 
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. det framgår inte medvetenhet om att utredare och personal 
skulle själva interaktivt ha medverkat till en del fenomen som påstås ha uppkommit vid 
umgängestillfällena. 
 
- fabulering, dvs. uttalande utan erforderlig saklig grund  
 
- felsökning och strävan efter felmaximering rörande fadern 
 
- frågeställningsfel på så sätt att logiskt styrande frågeställningar inte används och därmed 
uppkommer lätt ett logiskt förvirrat klippkollage av uppgifter 
 
- kompetensöverskridande vad gäller riskbedömning och psykologiskt tolkande 
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- källkritiska misstag, dvs. införande av uppgifter som inte kritiskt prövats 
 
- källredovisningsfel, dvs. frånvaro av källangivelse eller alltför vag sådan 
 
- könsdiskrimineringsfel, dvs. fadern har noga observerats och fel har letats och tolkats fram 
vid umgängestillfällen, medan motsvarande tlllvägagångssätt inte har använts gentemot 
modern. 
 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs.det förekommer den inom 
socialtjänsten mycket utbredda ”tycka-tro-känna-uppleva”-metodiken som medger 
obegränsade möjligheter att uppleva vad som helst rörande en person som är föremål för 
utredning och föra in upplevelserna i utredningens text.  
 
- partiskhet, dvs. parterna behandlas inte utredningsmetodiskt likartat vad gäller metodik och 
textutrymme, se även könsdiskrimineringsfel 
 
- personangrepp (argumentum ad hominem), dvs. negativa, vaga och generaliserande 
påståenden görs om fadern som person 
 
- resursundvikande, särskilt gällande fadern 
 
- riskbedömningsfel, dvs. bedömningen grundas på snäv och otillräcklig analys 
 
- skevt urval, dvs. tendens, i negativ riktning vad gäller uppgifter och tolkningar kring fadern 
 
- säkerställandefel på så sätt att bl.a. bestyrkande av utredarens sammandrag inte skett när 
föräldrarna är uppgiftslämnare. Vidare har inte givits möjlighet till systematisk replikering.  
 
- tidsfel, dvs. en del händelser kan inte placeras på tidsaxeln. 
 
- tolkningsfel, dvs. tolkningar hävdas  godtyckligt utan övervägande 
av alternativa tolkningshypoteser 
 
- urvalsfel, dvs. urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval) 
av uppgifter/information redovisas inte.  
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter kan tjäna övertalningssyften men är i sak meningslösa och 
ofta missvisande och förtalande. Det går inte att se vad vaga uppgifter syftar på i sak.  
 
- öppen redovisning av tillvägagångssätt saknas i en del avseenden 
 
- överkonfidens, dvs. överdrivet säkra uttalanden (ignorera osäkerhetsmarkering eller 
alternativa möjligheter) 
 
Fler tankefel kan tänkas. 
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