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Sammanfattning.  Syftet är att granska sakligheten i  utredningarna i ett fall inom 

socialtjänsten. Omfattande förekomst av metod- och tankefel påvisas.  

 

Uppdrag  

Advokat AA  har den 2 mars xxx3 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund 

granska ett utredningsmaterial i ett vårdnads-, boende- och  umgängesmål vid T tingsrätt. 

Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med i målet berörda personer. 

Jag är inte heller medlem i och har inte någon beröring med någon av de i målets dokument 

omnämnda religiösa organisationerna och delar inte åsikter med dessa eller med dem 

associerade organisationer, skrifter etc.   

 

Mitt yttrande avser inte utredning av eller ställningstagande i sakfrågorna utan avser 

granskning av utredningsmetodiken. Yttrandet är avsett för användning i domstol eller i annat 

sammanhang som uppdragsgivaren bedömer som lämpligt. 

 

Material 

Följande material har tillställts mig för granskning. 

- Barnavårdsutredning enligt BBIC  xxxx-09-29 

- Vårdnadsutredning från familjerättsavd xxx1-01-29 

- Upplysningar från familjerättsavd xxx2-12-08 

- Yttrande rörande umgängesstöd från familjerättsavd  

   xxx3-01-16 

Möjligen kan finnas bilagor som jag inte disponerat.  

Dokumentet om umgängesstöd har ett informerande innehåll och kommer därför i det 

följande inte att granskas med avseende på utredningsmetodik.  

 

Den sakkunniges arbetssätt 

Jag har läst igenom allt mig tillställt material och riktar baserat på genomläsningen några 

anmärkningar kring utredningsmetodiken. Ingen kontakt har under granskningen förekommit 

med någon av de berörda.  

 

Det grundläggande kravet på dokumentmaterialet anges i Regeringsformen 1 kap. 9§  (”iaktta 

saklighet och opartiskhet”). Resultatet av granskningen redovisas i de här följande 

anmärkningarna som inriktas mer principiellt än på enskilda detaljer. Det är självklart sällan 

möjligt för en sakkunnig att ha saklig grund för att uttala sig om vad som hänt eller inte hänt, 

vad som sagts eller inte sagts osv. Mycket sådant finns bara i parternas minnesbilder och 

dessa torde vara långtifrån fullständiga, exakta och korrekta och är selektiva och i en del fall 

kan de vara omtolkade.  
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Anmärkningar 

 

I. Barnavårdsutredning enligt BBIC  xxxx-09-29 

1.  Det finns tre stycken ”Utredningens frågeställningar” på sid. 2. Den första 

frågeställningen innehåller två frågeställningar med ett ”och” emellan, så egentligen finns fyra 

frågeställningar angivna. Dessa skall besvaras genom utredningsarbetet och svar tydligt ges i 

utredningens slutmoment. Frågan är om det inte förekommer en del  uppgifter i utredningen 

som knappast har med besvarande av dessa frågeställningar att göra. Det är  t.ex. tveksamt om 

de på sid. 3 angivna fyra frågeställningarna för samtal med modern är helt förenliga med de 

inledande frågeställningarna på sid. 2. Det är även tveksamt om en del annat material, typ 

felsökande och felmaximering kring föräldrarna, har med besvarande av frågeställningarna att 

göra.  

 

2. Ett återkommande problem med BBIC-märkta utredningar är att utredarna inte redovisar på 

vad sätt de uppgifter som matas in under rubrikerna skulle ha rimligt säkerställts i 

utredningsprocessen och FÖRE det att de används till analys och bedömningar i slutet av 

utredningsprocessen.  

 

Det framgår här inte av avsnittet om ”Utredningens genomförande” på sid. 3 att 

uppgiftslämnarna (dvs. fadern och modern) skulle ha fått bestyrka utredarnas sammandrag av 

deras under utredningens gång muntligt eller skriftligt lämnade uppgifter. Med bestyrkande 

avses möjlighet till korrigering, strykning och komplettering. 

 

Det framgår inte heller att respektive förälder skulle ha erbjudits systematisk replikering på 

uppgifter som berör henne/honom från andra personer. En omtalad förälder bör få möjlighet 

att systematiskt replikera (alla uppgifter) som den andra föräldern eller andra personer (inkl. 

utredaren) anfört om föräldern (den omtalade) och barnet FÖRE uppgifterna påförs 

utredningstexten och används för analys och bedömning.  

 

Det verkar här som vi står inför ett omfattande utredningsmaterial som uppvisar 

grundläggande brister vad gäller säkerställande av uppgifterna och som uppvisar karaktär av 

klippkollage av uppgifter (bl.a. mycket journalklipp, samtalsklipp).   

 

3. Det framgår inte heller att sammandrag av uppgifter från personal på förskolor skulle ha 

bestyrkts av respektive uppgiftslämnare. Det framgår inte heller att föräldrarna skulle givits 

replikmöjlighet på dessa  material FÖRE de använts som underlag för analyser  och 

bedömningar.  

 

4. Urvalsprinciper (dvs. för inval respektive bortval av material) redovisas inte öppet. Detta 

öppnar för att urvalen kan vara manipulerade.  

 

5. Det finns ett rätt omfattande och föga läsarvänligt upprepande av en del uppgifter flera 

gånger i materialet. Att några få uppgifter kan behöva upprepas i samband med t.ex. analys, 

sammanfattning eller bedömningar är en sak. Här rör det sig om fler upprepningar än så.  

Detta är en även i barnavårdsutredningarna långt före BBIC:s dagar väl etablerad teknik för 

övertalning. Dock är det möjligt att strukturen i BBIC-utredningarna inbjuder till både 

överutredande och onödig upprepning.  

 

6. Avsnittet ”Analys och bedömning” på sid. 21-22 verkar ha skrivits utan att 

underlagsmaterialet säkerställts genom bestyrkanden från uppgiftslämnare och systematisk 
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replikering från utredda personer på uppgifter som berör dem. Även uppgifter  om barnet bör 

de vuxna ges möjlighet att ge replik på.  

 

7. När detta skrivs i mars xxx3 har det gått cirka 2,5 år sedan utredningen presenterades. En 

del kan ha förändrats under denna tid. Till exempel kan personer och diverse åsikter ha 

förändrats. Materialet bör bedömas som föråldrat. 

 

 

II. Vårdnadsutredning xxx1-01-29 

1. Området för utredningen anges, men mer riktade frågeställningar saknas.  

 

2. Urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval) för påförda uppgifter redovisas inte 

öppet.  

 

3. Det framgår att utredarnas sammandrag av lämnade uppgifter har bestyrkts av fadern och 

referenter. För modern återges i utredningen uppgifter som anges ”Genomlästa men inte 

godkända”. Icke godkända uppgifter skall givetvis inte spridas. Att moderns ändringar 

uppges finnas bilagda i en bilaga (som jag inte disponerat) förändrar inte det fel som här 

begås. Utredare är liksom många andra skyldiga att rätta till felaktiga uppgifter när felen 

upptäckts.  

 

4. Det framgår inte att föräldrarna fått möjlighet att systematiskt replikera på uppgifter som 

berör dem och då givetvis FÖRE uppgifterna används till analys och bedömning.  

 

5. Utredarna gör ett hembesök hos fadern och barnet den 4 nov  xxxx (alltså när detta skrivs 

har 2 år och 4 månader förflutit). Material kring barn bör bedömas som föråldrat efter högst 

några få månader.  

 

Det förekommer positiva språkliga formuleringar av upplevelsetyp som jag inte kan minnas 

mig tidigare ha sett några vårdnadsutredare uttala.  

”Fadern hjälper honom i samtalet på ett oerhört fint sätt.” 

”Fadern läser barnets signaler fint och förstår honom.” 

”Det är tydligt att barnet är tryggt med fadern och det finns ett starkt känslomässigt band 

mellan dem.”  

 

Uttrycket ”oerhört fint” säger kanske något om utredarnas upplevelse, men tillför inget i sak.  

Även andra meningen är generaliserande och vag och värderande.  

Frågan är om det finns tillräcklig saklig grund att hävda generaliseringarna i de sista 

påståendena (sista meningen). Det rör sig här om ett enda hembesök av icke redovisad 

tidslängd och med faderns föräldrar  också deltagande, vilket kan ha inverkat på den 

uppvisade relationsdynamiken och på utredarnas uppmärksamhet.  

 

När utredarna däremot den 18 nov xxxx en enda gång besöker modern och barnet, så står 

”Barnet upplevs som orolig och spänd”.  

Kan utredarna ha haft någon inverkan? Till exempel en negativ förväntan på modern och 

barnet?  

 

En klassisk anklagelse från hembesökande utredare dyker upp även i detta fall, dvs. att ställa 

kravet att en förälder skall kunna uppmärksamma eller tala med barnet samtidigt som 

föräldern talar med två utredare. Enligt uppmärksamhetsforskningen så är detta svårt och vi 
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kan bara driva ett samtal åt gången, inte två parallellt (se t.ex. Reisberg, 2010).  En del 

vårdnadsutredare verkar bortse från att vår uppmärksamhet är begränsad.  

”Modern håller inte fokus på oss och barnet samtidigt utan när hon pratar med oss tappar 

hon fokus på barnet.”  

(min understrykning, obs att modern orealistiskt avkrävs två fokus ”samtidigt” – ett slags 

evidensfabrikation)) 

 

Lite längre fram står angående det  fortsatta samtalet: 

”Sedan börjar hon igen prata med oss och tappar då fokus på barnet.” 

 Här lyckas utredarna dubblera den klassiska anklagelsen. 

  

Det finns mycket goda erfarenhetsmässiga och vetenskapliga skäl till att det sitter skyltar av 

innebörden ”Samtal med föraren under körning är förbjudet” i många bussar och till att man 

inte skall tala i mobiltelefon när man samtidigt kör en bil.  

 

Det redovisade materialet kring hembesöken tyder onekligen på dualistiskt tänkande 

(förenklat två-kategori-tänkande). Fadern = vit, Modern = svart. Ett alternativ till detta 

tänkande är tänkande i olika aspekter, grader och nyanser.  

 

En uppenbar svaghet i materialet är förstås de oberättigade fakticitetsanspråken vid extremt 

subjektiv metodik (den inom socialtjänsten frekventa ”tycka-tro-känna-uppleva”-kulturen vid 

utredningsarbete). Ett problem med denna metodik är att en utredare kan säga sig uppleva vad 

som helst. Den verkar även användas när utredare har lite att komma med i sak.  

 

Det framgår inte heller att utredarnas rapporter från hembesöken skulle vara på något sätt 

bestyrkta och replikerade från föräldrarna. Dessa behöver inte ha uppfattat det som inträffade 

på samma sätt.  

 

6. Bristande datumangivelser gör att det inte går att se om allt underlagsmaterial var 

bestyrkt/godkänt av uppgiftslämnare i tid FÖRE avsnittet ”Sammanfattning och bedömning” 

utarbetades.  

 

7. Det framgår inte att berörda (föräldrarna) skulle ha getts möjlighet till systematisk  

replikering på alla uppgifter som berör dem FÖRE avsnittet ”Sammanfattning och 

bedömning” utarbetades. Det finns inget som tyder på att systematisk replikering förekommit.  

 

8. Det finns som bilaga ett  mail xxx1-02-12 från modern till  utredaren Ulrika Utredson, ett 

mail med innehåll, som inte skall förekomma vid sakligt utredningsarbete. Det lyder oavkortat 

utan språkliga justeringar: 

 

Ulrika! 

Glöm ej att lägga in min första godkända och vidimerade bilaga (du använde uppgifter i 

vårdnadsutredningen som jag inte skrivit på som godkända av mig, alltså uppgift som 

missuppfattats eller tolkats utifrån FF egna idéer.  

Skrivelsen till det första mötet med Familjeavd heter: Moderns beskrivning av barnets 

aktuella situation: 

 

Jag har hittat många sakfel i vårdnadsutredningen – fel år, fel tidpunkter – påhittade 

uppgifter etc. För någon yttring till varken sakfelen och vidare FF:s vårdnadsutredning 

lämnar jag inte, yttringen är endast till för rättssalens åhörare. 
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(undertecknat av modern)” 

 

Detta mail tyder på bristande noggrannhet i utredningsarbetet, och bekräftar ett klassiskt, 

ständigt återkommande klagomål om att sakfel förekommer frekvent i utredningar.  

 

 

III. Upplysningar xxx2-12-08 

1. Materialet som anges komma från fadern omfattar 75 påbörjade rader, och materialet som 

påstås komma från modern omfattar 43 påbörjade rader (rubriker ej inräknade). Fadern får 

alltså avsevärt mer utrymme.  

 

2. Materialen från fadern och modern anges i båda fallen vara genomlästa och godkända, dvs. 

bestyrkta.  

 

3. Det framgår inte att föräldrarna skulle ha getts möjlighet att systematiskt replikera på alla 

uppgifter som berör dem i skriften ”Upplysningar”. Det vill säga motpartens uppgifter samt 

förskolereferentens uppgifter.  

 

4. Principer för inval respektive bortval av material redovisas inte öppet.  

 

5. Det bör med anledning av temat att ett barn uppfattas känslomässigt reagera efter umgänge 

med icke-boende-föräldern principiellt påpekas att det kan förekomma ett flertal orsaker och 

varierande från fall till fall. Det behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att barnet haft det 

dåligt i någon mening under umgänget. Exempelvis skulle längtan/saknad efter icke-boende-

föräldern kunna inverka eller skulle spänningen, situationen eller konflikten mellan 

föräldrarna kunna tas in av barnet och leda till reaktioner osv.  

 

6. Det bör även principiellt påpekas att när det gäller umgängesfrekvens och tidslängder, så 

bör en känslighet för det enskilda barnets behov tillämpas. Exempelvis kan barn behöva olika 

längd och olika täthet i tid för umgängestillfällena. Det kan även vara lämpligt att föräldrar 

dämpar ner monsterfantasier rörande motparten och går in med god vilja i ett samarbete kring 

barnet.  

 

Sammanfattande bedömning av utredningsmaterial 

Det förekommer saklighetsbrister främst gällande bestyrkanden och möjlighet till systematisk 

replikering på uppgifter från berörda föräldrar. Uppgifter som inte är rimligt säkerställda, dvs. 

som bör avvisas källkritiskt, skall inte användas som underlag för analyser och bedömningar.  

 

Tankefel: en summering 

Några tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003, 2011, 2012; Hardman, 2009; Reisberg, 2010) kan 

konstateras eller antyds i utredningsmaterialet. Angivna tankefel kan överlappa eller beteckna 

samma fenomen. Förekomsten skiljer sig mellan dokumenten och delar av dem.  

 

- bedömningsfel, dvs. att använda underlag som inte är rimligt säkerställda för analys och 

bedömning 

 

- dualistiskt tankefel, dvs. förenklat två-kategori-tänkande, exempelvis för/emot, svart/vit, 

ond/god, himmel/helvete. Dualistiskt tänkande har en historia från antikens religioner via 
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Platons tvådelade värld och via kyrkofadern Augustinus in i kristendomen och västerländsk 

kultur.  

 

- ensidigt bekräftelsesökande 

 

- expansivitetsfel, dvs. en utredare går inte vidare när viktiga uppgifter kan finnas 

 

- felaktig föreställning om människans uppmärksamhetskapacitet 

 

- felmaximering, dvs. strävan efter att anföra många fel och brister kring en person 

 

- frågeställningsfel, dvs. i detta fall avsaknad av logiskt styrande frågeställningar eller att inte 

hålla fast vid dem i utredningsarbetet. 

 

- kvantitetsfel, dvs. föreställningen att en utredning blir bättre ju större kvantitet uppgifter som 

noteras/anförs. 

 

- källkritiska misstag, dvs. att godta och använda uppgifter utan att kritisk prövning har gjorts 

av uppgifterna.   

 

-  monsterfantasi, dvs. överdrivna och felaktiga inbillningar om uselhet hos en person 

 

- noggrannhetsfel, dvs. uppgifter kontrolleras inte tillräckligt före de används och/eller påförs 

utredningens text. 

 

- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. ”tycka-tro-känna-uppleva 

etc.”-kulturen. Observera att uttalanden kan vara tyckanden, upplevelser etc. utan att det finns 

något verb som upplyser om det. Uppgifter kan även presenteras med t.ex. kategoriska ”är”, 

”var” eller ”måste”. Exempel: ”Kalle är besvärlig” (utan precisering och angivelser av sakliga 

grunder) säger inget om Kalle och ger bara informationen att källan säger så eller kanske 

tycker så.  

 

- orsak-verkan-tänkande kan vara felaktigt eller alltför förenklat, särskilt i  påståenden i 

konflikter 

 

- relevansfel, dvs. material utanför besvarande av frågeställningarna påförs. Icke relevant 

material skall inte påföras utredningar, men det kan ibland diskuteras vad som bör anses 

relevant eller inte.  

 

- skevt urval av uppgifter, t.ex. negativt urval.  

 

- ”skräp in – skräp ut” – principen, dvs. föreställningen att icke rimligt säkerställda uppgifter 

(utan bestyrkanden från källor, utan systematisk replikering från berörda och utan kontroller 

och kritisk prövning i övrigt) kan användas som underlag för analys och bedömningar vid 

utredningsarbete.   

 

- säkerställandefel, dvs. uppgifter används utan kritisk prövning genom bestyrkanden, 

replikering, möjliga kontroller och källkritiska överväganden 
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- tolkningsfel, dvs. bl.a. idén att flera tolkningsmöjligheter inte behöver övervägas. 

Bedömaren tror sig utan vidare ha formulerat den rätta tolkningen.  

 

- uppmärksamhetsteoretiskt tankefel, dvs. föreställningen att människor kan fokusera 

och klara av två eller fler komplexa uppgifter/aktiviteter samtidigt 

 

- upprepningsfel, dvs. upprepande av uppgifter ett flertal gånger tillför inget i sak och 

överbelastar de som skall använda texten samt för texten i riktning mot övertalning och 

propaganda. 

 

- överkonfidens, dvs. överdriven tilltro till egen bedömning, eget minne etc.  

 

- överutredande, dvs. införskaffande och inmatning av uppgifter som inte behövs för att 

utreda angivna frågeställningar. Obehövliga uppgifter kan även inverka störande på 

utredningsarbetet.  

 

Referenser 

Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik –  

      begrepp, principer och felkällor. 2:a rev. uppl.  

      Stockholm: Liber. (omtryckt 2008, 2009, 2010).  

Edvardsson, B. (2011). Utredares tankefel i  

      barnavårdsutredningar drabbar barn, vuxna och  

      samhälle. Konferensföredrag. Fulltext på DiVA  

      (Digitalt Vetenskapligt Arkiv).  

Edvardsson, B. (2012). Tankefel i mängder. Fulltext på  

     DiVA.  

Hardman, D. (2009). Judgment and decision making.  

     Psychological perspectives. Chichester, UK: BPS  

     Blackwell.  

Reisberg, D. (2010). Cognition. Exploring the science of  

     the mind. New York: Norton.  

 

Kompletterande sakkunnigyttrande i mål nr XXXX 

vid T tingsrätt 
 

Uppdrag 

Advokat AA gav mig den 5 augusti xxx3 i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 

utredningsmetodiken i en vårdnadsutredning (6 sidor) som tillkommit xxx3  (odaterad, 

troligen skickad juli/augusti) i målet utöver de dokument som granskats i föregående 

yttrande.. Utredningen har även en av socialtjänsten icke daterad bilaga (9 sidor) med skrivet 

material från modern. Samma omständigheter och arbetssätt gäller kring granskningen även 

av detta dokument Min granskning innebär inget ställningstagande i frågor om vårdnad, 

boende och umgänge.  

 

Anmärkningar 

1. Utredningen anges vara en ”Utredning rörande vårdnad, boende och umgänge”.  

Det saknas angivande av frågeställningar som logiskt styr utredningsarbetet.  

 

2. Redovisning av hur utredarna tänkt i utredningsmetodiskt avseende saknas. 
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3. Inga enskilda samtal har såvitt kan förstås ägt rum mellan utredare och barnet.  

Enskilda samtal kan i första hand gälla barnets situation hos fadern,  som kan tänkas 

bli bättre klarlagd även om barnet inte skulle vilja tala om modern som barnet inte 

under lång tid haft umgänge med. Det kan vid enskilda samtal bli aktuellt med ett  

successivt närmande på barnets villkor, dvs. en serie möten kan behövas.  

 

4. Det anges inte att fadern skulle ha  fått bestyrka utredarnas sammandrag av sina 

lämnade uppgifter. Modern verkar ha skrivit sina uppgifter själv och de kan därmed 

anses bestyrkta av henne.  

 

5. Uppgiftslämnaren på förskolan anges inte ha fått bestyrka sammandraget av lämnade  

uppgifter.  

 

6. Det framgår inte att det skulle ha givits möjlighet för  respektive part att systematiskt 

replikera (dvs. möjlighet att replikera på samtliga uppgifter, inte bara några få) på de 

uppgifter som gäller parten och barnet och FÖRE bedömningar tänks ut och formuleras 

(bedömningsavsnittet, sid 5).  

 

7. Att  moderns lämnade uppgifter placeras i en bilaga antyder  partiskhet. Det verkar  inte 

som  utredarna vill närmare pröva  moderns uppgifter. Det verkar även som faderns uppgifter 

godtas utan närmare prövning.  

 

8. Bedömningar tänks ut och formuleras utan att det framgått att säkerställande av  

grundläggande uppgifter från parterna sket och skett FÖRE uppgifterna används för 

bedömningar..  Det saknas som påpekats uppgifter om  att lämnade uppgifter är bestyrkta och 

saknas uppgifter om att parterna givits möjlighet att systematiskt replikera på alla uppgifter 

som gäller dem själva och barnet.  

 

Vad gäller bilagan med moderns uppgifter så är dessa att anse som bestyrkta, men det finns 

inga dateringar som anger att utredarna tagit del av bilagan FÖRE bedömningarna formuleras, 

och det framgår inte att fadern skulle ha givits möjlighet att systematiskt replikera på dessa 

FÖRE de används som underlag för bedömningar.  

 

9. Det är en för barnet svår problematik som föreligger mellan föräldrarna. 

Utredningsdokumentet kommer från en stor familjerättsbyrå, men är ändå tunt och som  

framgått inte källkritiskt godtagbart. Betydligt mer expansivitet (att gå vidare) och 

ansträngning kan avkrävas utredare som ställs inför en sådan här situation. Det verkar som 

utredarna skulle behövt hjälp för att hantera den här utredningssituationen. En möjlighet 

utöver åtgärdande av ovan påtalade brister i säkerställande vore att pröva att vara mer 

systematisk och kritiskt prövande/kontrollerande vad gäller centrala uppgifter.. Det går 

faktiskt att använda tydlig för- respektive emot-argumentation vad t.ex. gäller respektive parts 

omsorgsförmåga. Använda uppgifter måste kritisk prövas vad gäller relevans, korrekthet 

(rimligt säkerställande), allsidighet, precisering m.m. (se Edvardsson, 2003). En hypotes kring 

varför för- respektive emot-analyser inte förekommer och källkritisk prövning är svag ii 

socialtjänstens tyngre utredningar, enligt min erfarenhet, är att det minskar möjligheterna för 

utredare att driva egna tyckanden.  

 

10. Vad gäller innehållet i de uppgifter som parterna påstås ha lämnat, så finns anledning till 

några principiella källkritiska reflektioner som gäller många utredningsmaterial.  
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Inom psykologisk och socialpsykologisk forskning har man  sedan minst 50 år kunnat 

konstatera stora skillnader mellan vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör. 

Observera den viktiga logiska skillnaden mellan dessa beteenden. Det behöver t.ex. inte 

finnas någon eller inte särskilt stor överensstämmelse mellan hur en förälder talar om sitt 

förhållningssätt till sitt barn och hur föräldern faktiskt uppträder (kan i princip konstateras 

genom observation, men även vid sådan kan en missvisande anpassning ske, s.k. 

observatörseffekt). 

 

Vad gäller uppgifter om vad ett barn säger och gör eller reagerar kan parternas uppgifter ofta 

vara missvisande, då uppgifterna används i en konflikt och formuleras ofta för konfliktsyften.  

Bra informationskällor kan vara t.ex. förskollärare eller lärare som har omfattande 

och lång tids erfarenhet av ett barn och även omfattande erfarenhet av aktuell referensgrupp.  

 

Ett annat relevant och väl etablerat fynd inom psykologisk forskning är vad som kallas för 

bl.a. ”principen om avsändarens vederhäftighet” eller ibland ”sanningsillusionen” eller  

i engelskspråkig facklitteratur ”truth bias”: Det är ett starkt allmänmänskligt fenomen att i  

alltför stor utsträckning tro att de uttalanden vi får från andra är sanna, när de i själva verket 

ofta är osanna eller felaktiga. Dessvärre kan en del personer utnyttja vår benägenhet att tro 

på vad som sägs eller skrivs.  

 

En omfattande forskning (hundratals undersökningar med Rosenthal som pionjär och ledande 

namn under ett halvt sekel)) kring effekten av förväntningar på djur, vuxna och barn har 

påvisat existensen av förväntanseffekter. Förväntningar behöver inte kommuniceras i ord 

(då kan man mer tala om suggestioner) utan överförs via ett 30-tal kanaler såsom blickar, 

ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, gester osv. Om t.ex. ett barn får outtalade förväntningar från 

en förälder att den andra föräldern är dålig, så kan detta påverka barnets reaktioner gentemot 

den andra föräldern. Exempelvis kan barnet då inte vilja tala om den andra föräldern.  

 

Det har även i facklitteratur upprepat påtalats att en felkälla vid samtal med barn även  

vid forskning är att barn tenderar att säga det de tror att den vuxne vill höra. Barn söker 

anpassa sig till och överleva i den sociala maktsituation som råder.  

 

Vad gäller aggressiva beteenden hos barn (vilket påstås förekomma eller ha förekommit 

i detta fall) så anses sådana mycket uppkomma genom observationsinlärning (även kallad 

social modellering eller imitation) i hemmiljön och även i  t.ex. förskola och skola.. Sådan 

imitation kan ske lång tid efter det att ett barn iakttagit ett beteende.  

 

Det finns anledning varna för schablonmässiga, antydda eller uttalade orsak-verkan-

påståenden. Bakom en viss reaktion/beteende finns ofta ett flertal möjliga orsaker som  

kan verka var för sig eller i kombinationer. Vid konflikter tillgrips ibland i sak inte 

underbyggda beskyllningar om att just motparten förorsakat ett visst beteende eller reaktion 

hos ett barn.  

 

Sammanfattande bedömning 

Barnets situation och rätt att komma till  tals (FN:s barnkonvention, artikel 12) måste tas på 

allvar. Den här granskade s.k. ”utredningen” uppvisar  stora saklighetsbrister och bör 

källkritiskt sett avvisas.  Utredningen brister starkt  i klarläggande av respektive förälders 

omsorgsförmåga/lämplighet. Vissa av de i föregående yttrande påtalade tankefelen kan 

konstateras eller antyds även  i detta dokument.  


