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Sammanfattning. En flicka har omhändertagits och familjehemsplacerats på grund av svåra 

hemförhållanden. Barnet remitteras av socialtjänsten till en stressenhet inom aktuellt 

landsting, vid vilken en psykolog tar sig an att behandla flickan, som även åsätts diagnoser.  

Efterhand utvecklar flickan en som det verkar mycket besvärande symtombild i 

familjehemmet med främst skrikande ofta, högt och länge. Dessa beteenden tolkas som  

symtom av trauman i det biologiska hemmet. Flickan omplaceras efterhand till en 

institutionen för barn, där de påstådda symtomen omedelbart försvinner, när hon får 

uppmärksamhet och bemöts positivt och ett positivt förlopp kan iakttas under lång tid. 

Därefter placeras flickan i ett annat familjehem. 

 

Frågeställningarna i detta yttrande gäller om det fanns tillräckliga sakliga grunder för att 

bedöma flickan som traumatiserad av tiden i ursprungsfamiljen, tillräckliga grunder för att 

genomföra behandling och vad flickans försämring under behandlingsperioden och i 

familjehemmet kan bero på. Några utifrån materialet tänkbara hypoteser om orsaksfaktorer 

prövas mot hela materialet, som här består av journalmaterial från stressenhet, barnhem och 

socialtjänst. 

  

Det kan påtalas att stressenhetens psykolog, såvitt tydligt framgår av journal, uppvisar ett 

mycket okunnigt, osakligt och destruktivt sätt att bedriva utredning och behandling. De 

allvarliga tankefelen i materialet summeras.  

 

Bakgrund 

Advokat XX har den 13 juni 0004 gett mig i uppdrag att utifrån tre frågeställningar granska 

journalmaterial rörande barnet B. Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller 

släktskap med i fallet berörda personer. Yttrandet är avsett för användning i domstol eller 

annat sammanhang enligt uppdragsgivarens bestämmande. Denna version för DiVA är 

avidentifierad och det första refererade årtalet har satts till 0000, nästa till 0001 osv.  

 

Journalmaterial 

- Stressenheten (SEN), Socialstad, journal 0000-10-15 till 0004-01-18 (33 sidor) 

- Solbacken, institution inom aktuellt läns vårdförbund, 0002-11-15 till 0003-06-28 (70 sidor) 

- Socialtjänstens journal 0002-03-01 till 0002-10-06 (21 sidor) 

Det bör påpekas att journalmaterial utgör ett urval (inval respektive bortval) gjort av den/de 

som skrivit en eller flera journalanteckningar. Det kan förekomma fel av typ 

varseblivningsfel, tolkningsfel, minnesfel och missvisande, skeva eller censurerade urval. 

Ibland kan journalmaterial säga mer om den som skrivit än om patienten/klienten. En välkänd 

tes har formulerats av etnometodologen Harold Garfinkel (1967), nämligen att journaler mest 

skrivs utifrån principen att ha ryggen fri. I de här aktuella materialen är det t.ex. 

anmärkningsvärt att barnets kritik av familjehemmet är så kort sammanfattad av Solbackens 

personal, medan många triviala skeenden beskrivs med utförligare text. Det förtjänar att 

påpekas att Solbacken kan vara ekonomiskt beroende av att få in barn genom socialtjänsten, 

som även placerar barn i familjehem.  
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Beträffande materialens sanningshalt så bör påtalas att Omsorgsförvaltningen i K kommun 

har levererat ett i journalen infört brev 0002-09-07 till någon vid namn ”Birgitta” och som på  

ett till delar icke korrekt sätt handlar om barnet B:s situation i familjehemmet. Detta framgår 

vid jämförelser av texten med föregående journaltexter om situationen kring B i 

familjehemmet. Det är t.ex. inte sant att hon ”trivs bra”. Förfalskningen innebär givetvis att 

även andra uppgifter (svårare att kontrollera) från socialtjänsten kan vara förfalskade eller 

censurerade, då sådant tydligen ligger inom den förekommande handlingsrepertoaren. Det 

framgår även ett uttalande från barnet B i Solbackens journal 0003-05-24 om att 

familjehemsmamman ljuger.  

 

En följd av dessa påtalade problem kring felbarhet är att det är vanskligt att som sakkunnig 

framföra  påståenden utifrån materialet. Utifrån forskning om journalanteckningar och min 

kännedom om uppgiftsstandard på fältet  förekommer rimligen både felaktiga uppgifter och 

undanhållanden/utelämnanden av relevanta uppgifter.  

 

Uppdragsgivarens frågeställningar 

Frågeställning 1. Har SEN haft fullgott underlag för att bedöma B som traumatiserad av att 

hon sett sin pappa misshandla mamman? 

 

Med begreppet ”traumatiserad” avser jag här att det föreligger grund för att hävda en PTSD-

diagnos (PTSD = ”posttraumatic stress syndrom”). 

  

Som underlag har enligt journalanteckning inkommit en remiss från IFO-chef och 

socialsekreterare i K kommun. Det anges oklart om vårdnadshavaren (modern) gett samtycke 

till kontakten med SEN. Som ”kont.orsak” anges ”Hjälp med bearbetning av traumatiska 

upplevelser”, dvs. det förutsätts/antas såvitt kan förstås av remittenten dels att traumatiska 

upplevelser ägt rum för barnen och dels att hjälp med bearbetning behövs. Ingen av dessa 

båda förutsättningar har visats giltig, även om det förekommer uppgifter om bråk m.m.  i 

ursprungsfamiljen. Med begreppet ”traumatisk upplevelse” bör rimligen menas klart mer än 

att barnen befunnit sig på plats eller utsatts vid bråken, här en kriteriebaserad diagnos.  

 

Det bör allmänt påpekas att när människor (vuxna eller barn) råkar ut för enstaka eller 

upprepade svåra livshändelser så reagerar långtifrån alla med t.ex. PTSD-syndrom (se olika 

siffror i Nolen-Hoeksema (2011), dvs. psykiatrisk PTSD-diagnos behöver inte bli aktuell utan 

det kan vara så att den drabbade personen själv och/eller med omgivningens hjälp kan 

hantera det som skett och som t.ex. väljer hur det skall tolkas och hanteras i minnet. Det kan 

förtjäna att påpekas att episodminnen generellt är sårbara och har höga bortfall/glömska. 

Beträffande PTSD-diagnos nämns förekomst på 10-20% för amerikanska soldater som 

tjänstgjort i Irak eller Afghanistan. För barn som utsatts för våldtäkt nämns siffran 60%. Det 

finns ingen anledning betvivla att barn kan reagera med PTSD vid fysiskt våld i hemmet, 

men därav följer inte utan vidare att de flesta eller alla gör det eller att ett visst barn gör det. I 

detta fall hävdas i journalmaterial en diagnos utan att kriterierna enligt diagnosmanual 

klargörs.  

  

Den som har egen förmåga eller förmåga med hjälp av den sociala omgivningen att hantera 

en eller flera svåra händelser behöver således enligt tillgänglig forskning inte gå in i en 

psykologisk traumatisering i den betydelsen att symtomen vid PTSD biter sig fast.  

 

Enligt andrahandsuppgifter i remissen (såvitt framgår obestyrkta av modern) skall modern  
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ha uppgett att barnens far har misshandlat henne både psykiskt och fysiskt. Fadern skall 

vidare ha druckit alkohol varje dag de senaste två åren. Han skall även ha polishämtats. 

Enligt journal skall  barnen själva ha bekräftat att de blivit dragna i håret, skrikna åt och även 

slagna av pappan. 

 

Det framgår av SEN-journal 0000-11-13  inte hur barnen skall ha reagerat vid eller efter de 

svåra livshändelser som skett i hemmet. Enligt uppgifterna i anamnes och bedömning  i  

journalen har jag svårt att uppfatta några tecken på att barnen skulle vid denna tidpunkt 

uppvisa en diagnosgrundande uppsättning symtom, utan tvärtom talas för B:s del om ”inga 

sömnproblem”, ”känns trygg”, ”fin i kontakten” etc. Det finns även noterat att 

”Ger i och för sig inte så många symtom på posttraumatisk stress vid dagens besök…” 

Vad som kan avses är oklart. 

 

Enligt SEN-journal 0000-11-20 skall B ha uttryckt önskemål om att få träffa pappa, vilket 

talar något emot traumatisering knuten till faderns uppträdande vid denna tidpunkt. Det 

framgår även att B vill göra en paus i kontakten med mamma och att hon ”trivs mkt bra i 

fam.hemmet”.  

 

Enligt SEN-journal 0000-12-05 så leker B vid detta tillfället i sandlådan. Det bedöms att 

”hon sover bättre”, ”trivs både i fam.hemmet och i skolan”, ”Uppvisar ett något mer 

spontant lekmönster än vad storebror Åke gör”. Inget symtom eller problembeteende nämns. 

 

Det är i beaktande av SEN-journalens innehåll mycket anmärkningsvärt att denna 

journalanteckning avslutas med en diagnos ”F431 Posttraumatiskt stressyndrom”. För mig är 

det obegripligt hur en sådan diagnos skulle kunna ställas utan att erforderliga symtom 

redovisats i journal och utan att symtom jämförts med kriterier enligt diagnosmanual för 

denna diagnos. Slarv vid ställande av diagnoser kan leda till s.k. falsk positiv inferens 

(”överdiagnostik”), dvs. en diagnos åsätts när så inte borde ha skett. Slarv kan även leda till 

s.k. falsk negativ inferens (”underdiagnostik”), dvs. bedömaren missar att ställa en diagnos 

som borde ha ställts. Båda möjligheterna föreligger i det här diskuterade fallet. Slarv kan 

förstås även tänkas leda till en korrekt diagnos, trots slarvet.  

 

Samma diagnosbedömning återkommer i en SEN-journalanteckning 0001-05-07. Det anges 

där att 

”Båda barnen mår bra”, ”Båda går i skolan och har kamrater”, ”Trivs hemma”, ”Sover 

bra och äter bra”, ”Känns tryggare och ´busigare´”, ”Vågar sig på lite mer”, ”Idag 

kontakten bra här”, ”Kommer överens om att vi glesar kontakten”. Journalanteckningen 

avslutas här med ”F 431 Posttraumatiskt stressyndrom”. Detta är obegripligt utifrån journal, 

då inga symtom redovisats för B.  

 

Det i tiden senare tillkomna journalmaterialet från institutionen Solbackens personal talar 

emot att barnet traumatiserats (PTSD) eller att de problembeteenden som senare uppkommer 

i familjehemmet skulle vara en följd av traumatisering (PTSD) i ursprungshemmet. Barnets 

livshistoria (DÅ-situationen) förändras inte av att det får flytta från familjehemmet till 

institutionen Solbacken, men däremot förändras den sociala omgivningen (NU-situationen) 

mycket påtagligt.  

 

Svaret på frågeställningen blir nej. Det verkar för mig som om det faktum (uppgiften 

förutsätts här vara korrekt, trots brist på bestyrkande) att B bevittnat och varit utsatt för svåra 

livshändelser skulle underförstått utgöra underlag för diagnosen PTSD. Som tidigare påtalats 



4 

 

så står det enligt mycket kvalificerad klinisk-psykologisk facklitteratur helt klart att många 

som är med om svåra livshändelser inte utvecklar posttraumatiska stressyndrom eller enbart 

kortvariga sådana (se t.ex. refererad forskning i Nolen-Hoeksema, 2011).   

 

Utredningsmetodiskt torde det väl få betraktas som närmast en självklarhet att en läkare som 

ställer detta slag av psykologisk diagnos på ett barn bör inhämta information från föräldrar (i 

detta fall åtminstone modern) och andra, t.ex. förskollärare eller lärare, som  känner till 

mycket om barnet. Även om familjehemsmamman åtföljer barnet, så finns inget samtal för 

inhämtande av information från henne noterat. Inget samtal mellan barnets mor och läkaren 

finns heller noterat (bortsett från en telefonkontakt 0001-01-15 på mammans initiativ). Inga 

samtal med förskollärare eller lärare som väl känner barnet finns noterade. Läkarens egna 

kontakt- och observationstider för vardera barnet kan av SEN-journalen att döma inte vara 

särskilt omfattande.  

 

 

Frågeställning 2. Har SEN haft fullgott underlag för att behandla B? 

Se svaret på frågeställning 1. Det redovisas i journalmaterialet ingen symtomutredning längs 

tidsaxel och med relevanta situationer och beteendebeskrivningar för ett enda påstått symtom. 

Att svåra livshändelser inträffat i ursprungshemmet utgör i sig inget sakligt skäl att ”behandla 

B”. Det ter sig för mig närmast vettlöst och ansvarslöst på grund av skaderisken för barnet att 

starta behandling utan problemanalys/symtomutredningar och med information från tidigare 

nämnda och möjliga referenter.  

 

En viktig fråga kring behandling är att sådan inte nödvändigtvis är positiv och särskilt  inte 

om den sätts in obefogat eller kontraindikationer föreligger. Behandling kan leda till 

förbättring (vilket är avsikten) men även till försämring eller till ingen effekt eller till blandad 

positiv och negativ effekt. Det har ofta i facklitteratur påtalats att alltför pressande, olämplig 

och kanske till och med påtvingad behandling kan leda till försämringar (även permanenta 

sådana). Om t ex ett barn har lyckats hantera svåra livshändelser med eller utan 

omgivningens stöd så kan ett grävande i det som varit leda till försämringseffekter. Enligt tre 

av världens ledande traumaforskare (McNally m.fl. 2003, se även referat  och diskussion i 

Edvardsson, 2009) så påvisar en genomgång av krishanteringsforskningen (hantering av 

svåra händelser genom att tala om dem i grupp, ofta betecknat som ”debriefing”) att den 

genomsnittliga effekten är negativ, dvs. fler förlorar psykologiskt på det än vinner på det.  

 

Att man måste prata efter svåra händelser är i stort en myt även om det kan finnas de som 

behöver det och tillgodogör sig av det. Det är också skillnad på hur samtal kan genomföras, 

t.ex. lyssnande eller påträngande. I övrigt  är det idag väl känt att terapier av olika slag och 

påträngande (ibland närmast brutala) terapeuter kan leda till försämringar och t.o.m. 

självmord. Den psykodynamiska psykoterapiauktoriteten Lewis Wolberg behandlade 1977 

frågan i kapitel 61 (”Failures in psychotherapy”) i sin stora två-volym-handbok om 

psykoterapeutisk teknik. Bergin & Lambert hade ett kapitel om försämringseffekter i den 

stora psykoterapihandbok som utgavs av Garfield & Bergin (1978). Ett exempel på senare 

kritisk genomgång utgör Lilienfeld (2007). Det finns anledning varna för okritiska 

schablonantaganden, särskilt inom ekonomiskt beroende vårdyrken, att behandling 

nödvändigtvis behövs eller nödvändigtvis skulle ha positiv effekt. Psykoterapier innehåller 

ibland felbedömningar och ger liksom vård i övrigt en viss procent skador, även permanenta 

skador. Begreppet ”iatrogena skador” (skador orsakade av sjukvård) är väl etablerat.  
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Ett exempel på tvivelaktig och mycket möjligt skadlig behandling kan vara vad som står i 

journalanteckningen för 0002-11-29, som skrivits av behandlande psykolog vid SEN. 

”Leende berättar hon (B) att hon inte ville komma hit idag, hon tycker inte om att vara här. 

Att hon helst vill hem tillbaks och leka.” 

”Efter 10 min säger B att hon längtar ut, jag säger att vi har ett litet tag kvar innan tiden för 

dagen är slut. Då går hon till sandlådan, säger att hon längtar till sanden, men plockar inte 

fram leksaker utan däremot bara stryker handen över sanden, tomt stirrande framför sig. När 

jag kommer och sätter mig på sandlådskanten går hon vidare för att titta ut genom fönstret, 

säger att hon längtar ut och kommenterar sedan min fråga om vad som finns utanför. Då 

uppger (jag) att ´nu är vi klara för idag, tiden är slut`, vill B inte gå utan stannar kvar och 

tittar tomt framför sig.” 

 

Det framgår hur B här mot sin vilja påtvingas behandlingssessionen. Det framgår även hur 

psykologen medverkar till att skapa och förstärka ett av psykologen upplevt beteende 

(”titta/stirra tomt”) som sedan kan betecknas som ”dissociativt” och kan anföras i journalen.  

Att ”stirra tomt” kan bli ett strategiskt beteende för att slippa ifrån psykologens propåer och 

kan även komma att användas i familjehemmet (vilket skedde).  

Det framgår här hur B kan försämras genom behandling, vilken som påtalats inte heller utgår 

från någon redovisad problemanalys. Den s.k. behandlingen kan ha medverkat till de 

problembeteenden som uppkommer i familjehemmet. Det kan även påpekas att 

sandlådemetodik vid diagnos och behandling saknar vetenskaplig underbyggnad och saknar 

acceptans inom forskarsamhället i psykologi (en svensk, inte etablerad internationell metod), 

se t.ex. kritik av professor Sjöberg (2000). För kort beskrivning av behandlingsmetoder med 

mer betydande vetenskaplig grund hänvisas till Nolen-Hoeksema (2011) och Salcioglu & 

Basoglu (2012). Bland de mer vetenskapligt baserade metoderna finns CBT (Cognitive 

Behavior Therapy) och EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). 

 

Det bör även påtalas att medan B enligt Solbackens personal (som har mycket ingående 

kännedom, då de lever  med B) mår bra, har ”gott humör”, ”fint bemötande” och klarar 

mängder av olika sociala situationer väl, så förekommer från psykologbesöken under denna 

tid utomordentligt anmärkningsvärda anteckningar. Jag skall ta ett par av exemplen på 

journalanteckning från SEN-psykologen respektive Solbackens personal för samma dagar 

(0003-02-14 respektive 0003-05-20). 

 

0003-02-14 PP, Leg. psykolog, SEN 

Stödkontakt/samtalsbehandling 

 

”Efter att B flyttat till Solbacken har hon slutit sig fullständigt. Har gått tillbaka till ett 

tidigare tillstånd, ett tillstånd att likna vid det hon befanns sig i efter att hon hade träffat sina 

morföräldrar där de bor….” 

 

0003-02-14 (samma dag som SEN-anteckningen ovan) Solbacken, NL 

”B vaknade glad i morse. Hon hade sovit gott sa hon i sitt nya rum. Hon vill ligga en stund 

och läsa säger hon innan hon kommer upp och äter frukost. Vid frukostbordet fick B ett ALLA 

– HJÄRTAN paket av Solbacken, hon blev jätteglad för det. Hon berättade att när hon bodde 

hemma, hos mamma och pappa fick hon ALLA – HJÄRTAN paket också. Under förmiddagen 

har hon varit till Leg. psykolog PP för samtal. Hon har jobbat med skolarbetet och hon har 

pysslat en del i sitt rum. Hon kommer ner i lekhallen ibland och leker med de andra små 

boende barnen. Till middag åt B bra. ” 

”Natten u.a./EK” 
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0003-05-20 PP, Leg. psykolog, SEN 

”PSYK BEHANDL. KONF 

Konsultation med dr DD om ev. medicinering av B då hon blir allt mer fjär, svårnåelig och 

uppvisar dissociativa drag. En medicinering får att göra B mer tillgänglig för terapi och 

också att ge henne möjlighet till mer dräglig, mindre ångestfylld vardag.” 

 

För samma dag som SEN-anteckningen ovan finns följande noteringar hos Solbacken. 

0003-05-20  Personal AA, AB, Solbacken 

”B vaknade av sig själv strax innan 8, klädde sig och åt frukost. Personal får emellanåt 

´puscha” på henne då hon drar ut på det. Vid läxläsningen är hon ibland omotiverad. B 

säger att hon saknar sina kompisar. Har vid ett tillfälle idag samt en gång i går kommit 

´väldigt nära´ personal då hon kramas, håller i hårt, länge och ´drar´armarna längs 

personal innan det blir en kram. B har varit på bra humör. Fick ett kort på posten från 

mormor.”  

 

0003-05-20 Personal HL, IS Solbacken 

”Em. Personal upplever att B har varit pigg och glad under eftermiddagen. Hon har varit ute 

hela em. och lekt med andra boendebarnen. B åt bra till middagen i tre portioner. Hon har 

suttit och ritat med de andra barnen. B badar sina  hästar på kvällen. Vid kl. 20.30 kommer B 

och frågar personal om hon får lägga sig på sitt rum och se en DVD på den bärbara. B tittar 

på filmen och ritar en teckning av en häst innan hon somnar.”  

 

0003-05-20  Personal EK, Solbacken 

”Natten u.a.” 

 

Det är svårt att hitta något om  Bs av psykologen påstådda ”dissociativa drag” och 

”ångestfyllda vardag” eller ”slutit sig fullständigt” i det ca 70 sidor tjocka och utförliga 

journalmaterialet från Solbacken från 15 nov 0002 fram till denna anteckning 20 maj 0003. 

Min bedömning är att detta är något som psykologen skapade genom att påverka B negativt 

vid sessionerna och/eller genom att tvinga B till behandling och då kan motreaktioner 

uppkomma.  

 

Det är uppenbart av journalmaterialen från SEN och Solbacken att det inte står rätt till med 

behandlingen på SEN och att barnet inte borde påtvingats denna anmärkningsvärda 

psykologbehandling.  

 

 

Frågeställning 3. B började må riktigt dåligt efter ca 1,5 års behandling. B hade då inte sett 

sin mor på ca 1,5 år. Vad kan det försämrade måendet bero på? 

 

Det är svårt att med någon full säkerhet bedöma ett historiskt förlopp av detta slag på 

grundval av rätt knapphändiga uppgifter kring den s.k. behandlingen och kring boendet i 

familjehemmet. Det går dock att uppställa olika alternativa förklaringshypoteser och 

diskutera kring om dessa drabbas av motevidens eller får stöd i de befintliga journalmaterial 

som jag haft tillgång till. En hypotes är ett påstående på försök (har en inbyggd osäkerhet) 

som skall kunna prövas mot rimligt säkerställda uppgifter.  
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Hypotes 1: Tidigare händelser i ursprungshemmet påverkade B att må dåligt i ökande grad. 

Detta verkar vara vad socialtjänsten och SEN tänker sig utifrån vad modern och barnen 

rapporterat om vad som skedde i ursprungshemmet. 

 

Det ter sig motsägande att barnet enligt  journalnoteringar verkar må rätt bra i början och 

senare mår sämre. 

 

Antar man att det föreligger en traumatisering skulle det motsatta förloppet te sig 

rimligare (må dåligt i början och sedan må allt bättre allt eftersom behandling och  

familjehemsplacering får verka med positiv kraft).   

 

Det ter sig starkt motsägande att B verkar enligt Solbackens journal upphöra att må dåligt vid 

inflyttningen till institutionen Solbacken. B:s tidigare livshistoria med  

svåra händelser i ursprungshemmet är då fortfarande den samma som vid placeringen 

i familjehemmet. Även åldersskillnaden är till att börja med minimal och kan inte förklara 

den genomgripande förändringen i barnets mående vid inflyttningen på Solbacken. Att barnet 

under en period i familjehemmet (och med behandling parallellt på SEN) mådde mycket 

dåligt verkar ha närmare tillhands liggande faktorer som bättre förklaringar än kvarvarande 

upplevelser/tolkningar av förlopp i ursprungshemmet.  

 

Bedömning: flera omständigheter talar mot hypotes 1 och det gör även  följande 

konkurrerande hypoteser som får betydande stöd.  

 

Hypotes 2: Den s.k. behandlingen vid SEN hade en försämrande inverkan för B.  

Se tidigare kommentarer och journalutdrag från SEN. Det framgår av journalen från SEN att 

behandlingen har skett på ett tvivelaktigt sätt, t.ex. med tvång och utan inledande 

symtomutredningar/problemanalys och utan vetenskaplig underbyggnad. Behandling kan ha 

skett utifrån ett felaktigt antagande om PTSD (barnet kan självt eller med tidigare hjälp ha 

psykologiskt hanterat vad som skett). Materialet pekar i riktningen  att behandlingen på SEN 

medverkat till, skapat eller förstärkt försämrat mående hos B. Behandlingen kan ha varit 

retraumatiserande (om barnet tidigare blivit PTSD-traumatiserat) eller rentav traumatiserande 

(om traumatisering inte skett tidigare). Att barnet starkt försämras under behandlingstiden 

och textuppgifter kring behandling i journaler ger visst stöd åt denna hypotes. Vad som något 

talar emot är att det inte är särskilt många timmar som B utsätts för psykologen. Dock är det 

känt från psykoterapilitteratur att även mycket korta kontakter tidsmässigt kan ha starkt 

destruktiv effekt, t.ex. olämpliga suggestioner under sekunder kan finnas kvar i människors 

psyken i åratal. Psykologens kommentar till B:s extrema skrikbeteenden (timmar) är enligt 

uppgift från familjehemsmamman i socialjournalen 0002-07-16 följande svårslagna cynism: 

”Enligt PP är det en treårings beteende. PP har också sagt att hon måste ner i botten för att 

vända.” 

Det verkar av detta och SEN-journalen att döma inte som psykologen kunnat tänka sig vare 

sig problemanalys/symtomutredningar eller alternativa hypoteser om vad det hela handlade 

om. Det visar ju sig att B slutade skrika genom en förflyttning till Solbacken där personalen 

svarade upp mot hennes behov. Denna lösning var inte psykologens idé utan verkar ha varit 

Bs egen idé, som hon enligt egen uppgift genomdrev genom att skrika.  

 

Det är anmärkningsvärt  att psykologen enligt SEN-journal 0002-08-30 aktualiserar behov av 

att ”konsultera en mer erfaren kollega”. Även den starka allergiska reaktion som 
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uppkommer hos barnet vid samtal med barnet enligt SEN-journal 0002-09-06 pekar på 

skaderisken vid amatöristiskt behandlingsarbete. Barnet får vid samtal om det förflutna  

”en kraftig allergisk reaktion. Hon svullnar till i ansiktet och blir alldeles illröd, ögonen 

svullnar och de är  smala springor och hon kliar sig febrilt i ögonen.” 

 

Enligt psykologen släpper reaktionen efterhand under besöket och tolkas som en ”kroppslig 

dissociation”. Det finns inte ett ord i SEN-journalen om att den använda metodiken kan 

skada barnet och inget om att det finns behov av att kontakta en allergispecialist för att 

diskutera reaktion och skaderisker. Det finns mycket farliga allergireaktioner och reaktionen 

kan ha uppkommit på helt annat sätt än den vad som här tänks, t.ex. att barnet ätit eller 

kommit i kontakt med något ämne eller föremål. Det framkommer t.ex. först senare genom 

testning att B har tunga allergiproblem gällande hästar.  

 

Bedömning: det är  ett faktum att barnet blivit mycket sämre i sitt mående under 

behandlingstiden. Sättet att bedriva behandlingen har åtminstone medverkat till detta, även 

om andra faktorer också troligen har inverkat. Den behandlingsmetodik som verkar användas 

har inte föregåtts av problemanalys och är inte vetenskapligt underbyggd.   

 

Hypotes 3: Barnet B fick utifrån sina behov alltför lite uppmärksamhet i familjehemmet. 

I familjehemmet finns flera andra barn (tre eller fyra om jag förstått rätt) och ett anges vara så 

litet som 3 år. Det framgår att familjehemspappan förvärvsarbetar. Om även 

familjehemsmamman har någon syssla utöver att vara familjehem har jag inte uppfattat.  

Det står i vart fall klart att B måste konkurrera om familjehemsföräldrarnas uppmärksamhet 

med flera andra barn. Socialtjänsten har ett ansvar för placeringen ihop med flera andra barn. 

B:s behov av uppmärksamhet kan vara för lite tillgodosedda. B har inte heller kontakt med 

sin egen mamma, vilket skulle kunna ha gett ett tillskott av uppmärksamhet. De 

skrikbeteenden m.m. som utvecklas kan vara energiska försök att få en uppmärksamhet hon 

behöver. Det är väl känt från inlärningsteoretiskt baserad forskning att ett problembeteende 

som inte ger avsedd effekt (uppmärksamhet) kan öka i frekvens och/eller intensitet. Det 

lyckas också för B att få komma till en institution där personalen har helt andra tidsmässiga 

möjligheter att ge henne uppmärksamhet än familjehemmet hade. Det är möjligt att det  här 

kan ha rört sig om en medveten strategi från B för att få det hon behövde, när inte 

socialtjänst, familjehem och SEN verkade förstå hennes behov. Enligt journalanteckning 

Solbacken 0003-03-19 beskriver B hur negativt hon upplevde situationen i familjehemmet 

och avslutar med orden  

 

”Hon säger att hon fick nog till slut och började skrika. Hon säger också att det var hon som 

sa att hon ville flytta från dem./MH” 

 

Detta klarade varken familjehemmet eller SEN eller socialtjänsten av att undersöka och 

begripa.  

 

Det framgår på några ställen tydligt i journalen från Solbackens personal hur angelägen B är 

om att få uppmärksamhet av personal genom att hon på olika sätt ber om uppmärksamhet.  

Hela vistelsen på Solbacken verkar utmärkas av ett anmärkningsvärt välmående  

(t ex står ofta ”gott humör”, ”fint bemötande”, ”leker med annat/andra barn”, ”rättar sig 

efter tillsägelser” osv.). Detta kan tolkas som att Solbacken direkt hittade nyckeln till B:s 

problembild. 
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Solbackens sätt att arbeta med uppmärksamhet och känslighet för B:s behov gentemot B 

stämde med hennes behov.  

 

Bedömning: bristande uppmärksamhet i familjehemmet var en mycket viktig faktor bakom  

                     att B en period uppvisade ett extremt problembeteende  

 

Hypotes 4: Barnet B utsattes för alltför mycket kontroll och alltför lite självbestämmande i  

                   familjehemmet (inkl. en del orättvisor). 

Det finns i Solbackens journalmaterial kritik gentemot det tidigare familjehemmet uttalad 

av B. Denna kritik är vagt antydd och det är tydligt att inte allt påförts i journalen, när det inte 

står konkret vad B sagt. Det verkar som flickan B inte fått bestämma vissa saker själv, att det 

kan ha förekommit viss överkontroll eller i vart fall att B reagerat och kanske utifrån 

jämförelser med vad som gällde för andra barn. Det är väl känt från stressforskning att 

kontrollförlust ökar stressen och kan leda till olika psykologiska reaktioner såsom vanmakt, 

depression etc. och i detta fall kanske dissociativa beteenden (vilka ju nämnts från 

familjehem och psykolog). Att B som framgått av journal tvingats till behandlingssessioner 

på SEN innebär kontrollförlust. Det tvång som B utsatts för kan ha psykologiskt lett till att 

hon vill vara någon annanstans (jfr den tidigare återgivna journalanteckningen från den s.k. 

behandlingen vid SEN, där B inte ville vara). Det är ett välkänt reaktionsmönster att personer 

som utsätts för överkontroll kan motagera (kallas ibland ”motkontroll”) på enskild nivå eller 

som grupp (jfr revolutioner på samhällsnivå). Det är möjligt att flickan B:s intensiva och 

långvariga skrikbeteenden utgör ett slags motkontroll som står i hennes makt att genomföra. 

Hon lyckas till sist få en förflyttning och eftersom kontrollvillkor och uppmärksamhet från 

vuxna i det nya boendet passar B, så försvinner symtomen direkt. Motkontroll är som redan 

framgått en faktor som B själv pekar ut som grund för skrikbeteendet. Jag skall här återge 

några av de textbitar i Solbackens journal, där B uttalar kritik mot förhållanden i 

familjehemmet. Andra slag av material i samma anteckningar har jag inte återgivit.  

 

Solbacken 0002-11-22 

”Berättar att hon haft en vit mjukismus i familjehemmet som hon tyckte mycket om, Men 

Cilla (familjehemsmamman) hade slängt den när den hamnat bland smutstvätten.” 

Detta är mycket anmärkningsvärt och belägger empatibrist gentemot barnet B.  

 

Solbacken 0002-11-29 

”B berättar för personal att det var jobbigt då familjehemsföräldrarna frågade mycket om 

vad pappa och mamma hade ´gjort´. ” 

Detta skedde med den kännedom jag har om socialtjänsten förmodligen på uppmaning av 

socialtjänsten, som söker uppgifter via familjehemsföräldrar. Detta skapar olämpliga dubbla 

roller för dessa. Familjehemsföräldrar skall inte ha någon utredarroll i förhållande till hos 

dem placerade barn.  

 

Solbacken 0003-03-15 

”Dagen innan berättade B om bråken i Uggby, personal frågar idag B om personal får prata 

med Stina på socialen om detta. B säger ja. B berättar vidare om bråken, hon säger att hon 

blir så arg när hon tänker på det, att Sture och Cilla var så dumma och bråkade med henne. 

B säger också att de var en bra familj ibland./AA” 

 

Det kan anmärkas att inget står i anteckningen från dagen före om vad B berättat. Den 

anteckningen är gjord av tre andra personal. Personalen AA tar upp saken, men håller igen 

med detaljerna. (jfr FN:s barnkonvention, artikel 12, om barns rätt att komma till tals).  
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Att inte skriva ner en del av vad barn har att anföra i sak (relevant material) är inte ett sakligt 

godtagbart beteende.  

 

 

Solbacken 0003-03-19 

”Hon säger att hon inte fick se på Bert i Uggby, trots att det är åldersgräns 7 år. Cilla sa att 

hon inte förstod. En kväll satt de och tittade på Bert, B fick gå upp på sitt rum och ett annat 

barn som var 5 år fick sitta kvar och titta. Så var det hela tiden säger B. Hon skulle vara 

perfekt, fick inte göra några fel. B var många gånger så ledsen och arg för att de inte 

lyssnade på henne. B berättar  också om  teckningen som hon visade Cilla. Personal säger 

att även om vuxna bestämmer är det så viktigt att lyssna på barn vilket B håller med om. B 

tycker det är helt okay att berätta om detta för socialtjänsten. 

Hon säger att hon fick nog till slut och började skrika. Hon säger också att det var hon som 

sa att hon ville flytta från dem./MH” (min understrykning) 

--- 

I kväll vill B på eget initiativ berätta mer händelser från Uggby för personal, hon är då noga 

med att gå in på rummet och stänga dörren så ingen annan hör. ”Det kändes som om inte 

Cilla tyckte om mig”, säger B. Hon säger bl.a. att hon grät sig till sömns många gånger men 

vågade inte ropa eller gå ner till Cilla. Personal lyssnar och stöttar henne i att det inte kan 

vara hennes fel. B säger att  hon på slutet höll sig mest på rummet och målade långa stunder 

för att slippa att det skulle bli bråk. Cilla sa då att hon måste bli mer social men när B 

försökte blev det bara bråk./AA 

 

Solbacken 0003-04-12 

”Då hon lägger sig samtalar personal lite angående mötet med soc i morgon, personal 

tydliggör för B vad de vet ”vad hon har berättat” och frågar om det finns ytterligare saker av 

det hon berättat som hon vill att de ska veta. B berättar då vissa situationer som hon vill att 

soc ska veta, B menar att hon själv vill berätta i morgon men att personal är med som 

stöd./AA” 

 

Solbacken 0003-04-13 

”Mötet börjar med att B berättar ytterligare händelse från familjehemmet i Uggby. Personal 

stödjer B. B säger att hon vill att Cilla i familjehemmet ska få reda på hur hon kände och 

upplevde det i Uggby. Socialsekreterare Stina lovar B att framföra detta./YA, IS”  

 

Det är tydligt av anteckningarna att konkret  material från flickan inte har återgivits, trots att 

det är relevant för t.ex. vårdbedömningar och klarlägganden kring påståenden om inverkan av 

tidigare traumatisering.   

 

Det finns i Solbackens journalmaterial vad jag uppfattat inte kommentarer från B kring 

besöken hos psykologen PP. Det finns en allmän kommentar från B på väg till psykologbesök  

0003-04-18.  

”På väg dit säger hon att hon känner sig klar med att träffa PP.” 

Enligt psykologanteckningen i SEN-journal har hon ”slutit sig fullständigt, gått tillbaka till 

ett  tidigare tillstånd” och kort efter i journal 0003-05-20 är medicinering på förslag (tidigare 

citerad anteckning).  

 

Bedömning: att flickan B mådde dåligt på grund av olämpliga beteenden från  

                     familjehemsföräldrarna är säkerligen en viktig faktor, vilket inte utesluter 

                     fler medverkande faktorer. Bs uttalande att hon började skrika för att hon  
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                 ”fick nog till slut” utgör ett starkt stöd för hypotesen om motkontroll. 

 

Hypotes 5: Flickan B utsattes för negativa förväntningar (omgivningens föreställningar om  

                  att hon var traumatiserad) som påverkade henne till att må dåligt. 

Det har sedan mer än 50 år tillbaka genomförts stora mängder forskning kring 

förväntanseffekter på djur, vuxna och barn. Den ledande forskaren har varit Robert Rosenthal 

och denne räknar med att förväntningar överförs via ett 30-tal kanaler såsom blickar, 

ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, gester, rörelser osv., dvs. förväntningar behöver som även 

djurexperiment visat inte alls uttalas. Förväntanseffekter har påvisats i hundratals 

undersökningar och anses vetenskapligt väl påvisade (se t.ex. Rosenthal, 1963, 1966; 

Rosenthal & Rosnow, 1969; Rosenthal & Rubin, 1978).   

 

I detta fall framgår socialtjänstens förväntan bl.a. av socialtjänstens remiss och av att SEN 

inkopplas, där det antas/förväntas att flickan är traumatiserad och behöver behandling.  

Familjehemmet har sannolikt fått uppgifter eller antydningar av negativ valör från socialtjänst 

och SEN. På institutionen Solbacken verkar förväntanssituationen ha varit annorlunda och 

positiv, t.ex. förekommer i journalen stora mängder positiva noteringar kring barnet B.  

Vid förflyttningen till  Solbacken möter flickan B en positiv förväntansmiljö till skillnad från 

den tidigare negativa förväntansmiljö som skapats av socialtjänst, SEN och familjehem.  

 

Bedömning: negativa förväntningar har medverkat till att B en period mådde dåligt och  

                     positiva förväntningar till att hon på Solbacken mådde bra.  

 

Hypotes 6: Flickan B påverkades eller tvingades att ta avstånd från modern m.fl. nära  

                  anhöriga, vilket påverkade hur hon mådde.   

Det är av materialet mycket svårt att begripa varför flickan B så lång tid måste isoleras från 

modern och varför socialtjänsten även under den positiva vistelsen på Solbacken under lång 

tid fördröjer flickan B:s umgängesmöjlighet med modern. Att B till en början inte själv säger 

sig vilja träffa modern utgör ett svagt evidens, när hon som barn befinner sig i en vuxenmiljö 

med negativa förväntningar kring både barnet och mamman. Det är en ofta påtalad felkälla, 

även inom forskningsprojekt, att barn har tendens att säga det som de tror att den vuxne vill 

höra. 

 

Här befinner sig B i en miljö med vuxna som har total makt över henne och vill få henne att 

säga vissa saker och inte säga andra. Det finns befogad anledning till ett källkritiskt 

förhållningssätt vid uppgifter som uppkommer under sådana betingelser.  

 

Påståenden att flickan B i slutet av sommaren 0001 skulle ha börjat må sämre på grund av ett 

besök av morföräldrarna för att överlämna något brev finns anledning ställa sig skeptisk till. I 

den negativa förväntanssituation som rådde kan det ha varit t.ex. negativa reaktioner från  

vårdgivare (t.ex. familjehemsföräldrar eller psykolog) som skapat försämringen. Det är inte 

sakligt godtagbart att hävda att det skulle bero på morföräldrarnas besök i sig utan att ha 

undersökt och övervägt andra möjligheter. Det är en alternativ hypotes att det var någon 

annan faktor som förändrades, vare sig den hade samband med besöket eller enbart råkade 

sammanfalla i tid. Psykologens suspekta arbetssätt kanske började ge ”resultat” då? Eller kan 

barnet ha omvärderat situationen i familjehemmet beroende på inträffade händelser, 

orättvisor etc. ? 

 

Vad som enligt SEN-journal 0001-09-10 verkar ligga nära i tid (tyvärr saknas exakta 

tidsangivelser) är att socialtjänsten hört av sig om att ”man önskar ett intyg då mamman nu 
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begär att hon vill ha tillbaka sina barn”.  I den omedelbart efter följande bedömningen i 

samma journalanteckning konstateras i relativt utförlig text hur ”klart försämrad” flickan B 

nu är. Utöver den tidigare använda diagnosen ”F 431 Posttraumatiskt stressyndrom” dyker 

nu även för första gången diagnosen ”F 449 Dissociativt syndrom, ospecificerat” upp, dvs. 

nu gäller dubbeldiagnos. Som synes är kopplingen i texten mellan socialtjänstens 

intygsbehov och  resonemangen om försämring samt tillförsel av ytterligare en diagnos 

ovedersäglig. Det kan vara så att morföräldrarnas besök här råkar kunna utnyttjas som 

argument.  

  

Ur källkritisk synpunkt kan konstateras att en av vårdgivare upplevd försämring inte 

nödvändigtvis är verklig. Det går att hävda patologi utifrån psykologisk normalvariation och 

genom negativa förväntningar kan dessutom symtom skapas. En annan källkritisk  aspekt är 

som påpekats att försämringen och dubbleringen av diagnoserna kommer tidsmässigt 

misstänkt lägligt i förhållande till socialtjänstens behov av intyg (jag har inte haft tillgång till 

detta).  

 

Bedömning: frånvaron av umgänge med modern under lång tid utgör en tvivelaktig metodik 

gentemot barnet och kan ha bidragit till att flickan mådde dåligt under en period i 

familjehemmet.  

 

Sammanfattande bedömningar kring uppdragsgivarens frågeställningar 

1. SEN har enligt journalmaterial inte haft ett sakligt godtagbart underlag för att bedöma B  

som traumatiserad (PTSD). Problemanalys/symtomutredningar lyser  med sin frånvaro.  

  

2. SEN har enligt journalmaterial inte haft ett sakligt godtagbart underlag för att behandla B 

och sättet att arbeta har sannolikt psykiskt skadat B eller bidragit till att skada B. 

 

3. Att N blev sämre i samband med ca 1,5 års behandling berodde sannolikt inte på någon 

psykologisk traumatisering (PTSD-nivå) i ursprungshemmet. Solbackens journal är inte väl 

förenlig med en sådan traumatisering, då effekter av denna borde funnits även efter 

förflyttningen av barnet till Solbacken.   

 

Däremot är flera andra förklaringshypoteser väl förenliga med de tre journalmaterialen, men 

framträder med olika styrka och säkerhet/osäkerhet.   

 

B fick en påtvingad, undermålig (ingen problemanalys/symtomutredningar, ingen 

vetenskapligt underbyggd metodik) behandlingsinsats hos SEN, som sannolikt bidragit till att 

hon mådde dåligt och SEN hade en felaktig teori om varför N mådde dåligt i familjehemmet.   

 

B fick säkerligen inte den uppmärksamhet hon behövde i familjehemmet och reagerade på 

detta med att utveckla problembeteenden.  

 

B utsattes som tydligt visats för överkontroll samt orättvisor och har reagerat mot detta med 

att utveckla problembeteenden, något som får starkt stöd av hennes egen uppgift. Om 

Solbackens journal inte undvikit att beskriva mer av vad  flickan sagt kunde bilden varit ännu 

tydligare.  

 

B utsattes av socialtjänsten, SEN och familjehemmet för negativa förväntningar om att hon 

borde må dåligt och att hon mådde dåligt. Dessa förväntningar har sannolikt bidragit till att 

hon mådde dåligt.  
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B isolerades från sin mor under lång tid, vilket kan ha bidragit till att hon mådde dåligt.  

 

Som tidigare antytts är journalmaterial av detta slag problematiska. De utgör med 

nödvändighet urval gjorda av den/de som skrivit. Det kan t.ex. ha förekommit faktorer som 

lite eller inte alls framträder i detta slags material. Det är här från min sida bedömningar som 

görs och sådana är behäftade med felrisk.  

 

 

Tankefel: en summering 

Som framgått förekommer svårartade tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003, 2012; Reisberg, 

2010) i utredningsmetodiken. Några av dessa tankefel summeras här. Olika beteckningar kan 

stå för samma eller överlappande fenomen.  

 

- alternativa kausala hypoteser (tolkningshypoteser, ”tolkningar”)  ignoreras 

 

- barnets perspektiv ignoreras i stor utsträckning 

 

- behandling och bemötande som skadar barnet används 

 

- cirkulär ”logik”, dvs. genom flera tankefel kan utgångsbedömningen uppnås.  

           Återvändande till utgångsföreställningen sker genom t.ex. ignorerande av  

           andra möjliga tolkningar/hypoteser, undvikande av motevidens, godtyckliga  

           eller felaktiga tolkningar, förhastade bedömningar , ensidigt bekräftelsesökande etc.  

 

- empatibrister gentemot barnet av som det verkar mycket omfattande slag 

 

- ensidigt bekräftelsesökande till fördel för övertygelse 

 

- förbiseende av/okunnighet om att behandling kan ge negativa effekter och särskilt om den 

genomförs med felaktiga bedömningar som grund 

 

- förhastade bedömningar, dvs. diagnoser sätts på otillräckliga sakliga grunder och utan att 

alternativ prövas 

 

- hypotesprövande arbete utförs inte 

 

- motevidens till favoritföreställning söks ej och ignoreras 

 

- påverkansfel på så sätt att barnet utsätts för påverkan vars effekter bedöms ge stöd åt 

bedömarens uppfattning (jfr begreppet självuppfyllande profetia) 

 

- symtomutredningar längs tidsaxel och med aktuella situationer, tidpunkter, tänkbara 

faktorer etc. så långt möjligt klarlagda, saknas för de centrala symtomen. Ur logisk synpunkt 

kan inte en viss orsak hävdas om inte andra tänkbara orsaker eliminerats.  

 

- öppen redovisning av hur diagnoser grundas saknas (diagnosmanualer  har kriterier som 

skall uppfyllas) 
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- övertygelsefixering, som får en destruktiv effekt på de olika momenten i utrednings- och 

behandlingsarbete 

 

Fler tankefel kan upptäckas.  
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