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Sammanfattning. Syftet är att klargöra metod- och tankefel i en utredning rörande vårdnad 
och umgänge där bl.a. nallekort används i stället för samtal med barnen. En mängd 
metodproblem gällande användning av nallekort preciseras. Vidare granskas en påstådd 
utredning rörande frågan om bortförande kritiskt.  Ett avsevärt antal metod- och tankefel 
påvisas. 
 
Bakgrund  
Advokat AA har 2009-12-19 skriftligt begärt ”granskning av utredningsmetodik och 
slutsatser av vårdnadsutredning upprättad av K kommun 2007-06-20 samt kompletterande 
utredning upprättad av Socialstad familjerätt 2009-10-19”.  
Då frågan om bortförande är central har jag i granskningen innefattat även en  
av en utredare 2007-05-28 upprättad bedömning av risk för bortförande av barn utomlands.  
 
Min granskning avser inte ställningstagande från min sida i sakfrågor om vårdnad och 
umgänge. Det är i regel heller inte möjligt för mig att bedöma huruvida enskilda uppgifter i 
utredningsmaterialen är korrekta eller felaktiga. Däremot låter sig utredningsmetodiken 
bedömas så långt den redovisas.  
 
Jag  har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med i målet berörda 
personer.  
 
Yttrandet är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang enligt 
uppdragsgivarens bestämmande.  
 
Övrigt material 
Utöver de tre nämnda utredningarna har jag haft tillgång till, men ej granskat, följande 
material. 
-  T tingsrätts protokoll 2007-04-20, 2007-05-31, 2007-12-16. 2008-01-20. 
-  Faderns yttrande till vårdnadsutredning 2008-07-13 
-  T tingsrätts dom 2009-02-24 
- Moderns överklagande av tingsrättens dom 
- Faderns överklagande av tingsrättens dom samt yttrande 2009-03-16 
- H  Hovrätts beslut om inhibition 2009-03-09 
- Faderns överklagande av hovrättens beslut 2009-04-04 
- Högsta domstolens beslut 2009-06-25 
- Journalanteckningar från K kommun 060827-070422 och 060710-070820.  
 
Den sakkunniges arbetssätt 
Granskning av angivna utredningar på kritisk-vetenskaplig grund och med beaktande av 
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kravet i RF 1 kap 9§ gällande ”saklighet och opartiskhet” har gjorts. Ingen av de berörda har 
hörts av mig då uppdraget gäller textmaterial. Jag riktar de anmärkningar mot 
utredningsmetodiken, som jag bedömer befogade, och på logiska, källkritiska m.fl. kritisk-
vetenskapliga grunder. Beträffande krav på utredningar se Edvardsson (2003). Refererat 
utredningsmaterial har avidentifierats.  
 
 
 
Anmärkningar: K kommuns utredning i vårdnads-, boende- och umgängesfrågan  
(anges daterad 2007-06-20, ger ej rimlig överensstämmelse med 
ankomstdateringar och vissa datum i texten, verkar vara färdigställd 2008)  
 
Jäv eller olämplig bindning 
Av journalanteckning 070507 framgår att familjebehandlare FB skrivit  
följande om ett muntligt svar till fadern: 
”Jag svarar att modern har fått rådet att ansöka om enskild vårdnad av gruppledare på 
myndighetssidan då hon framfört sin oro över situationen och att samarbetet inte fungerar 
mellan dem samt att jag bett henne att fundera på detta.” 
Från två håll inom kommunen har tydligen rådet framförts att ansöka om enskild vårdnad. 
Oavsett om detta strikt formellt skall anses vara jäv eller inte, så är det utredningsmetodiskt 
utifrån saklighetskrav inte lämpligt att K kommun genomför utredningen.   
 
Frågeställningar 
Området för utredningen anges men logiskt styrande frågeställningar saknas. 
 
Dateringar 
En mängd dateringar saknas för uppdragsdatum, genomförda utredningsmoment m.m. 
Utredare som inte kan hålla reda på och redovisa tidpunkter kan knappast antas kapabla att 
noggrant och korrekt redovisa andra uppgifter. Tidsangivelser behövs bl.a. för att kunna se 
hur gamla uppgifter är, i vilken ordning de tillkommit och är av betydelse för vilka tolkningar 
som kan göras, t.ex. kausala tolkningar där ordningsföljd har betydelse.  
 
Urval 
Det saknas öppen redovisning av principer för urval (inval respektive bortval) av material till 
utredningen. Utredningar kan lätt manipuleras genom skevheter i urval av uppgifter, t.ex. så 
att en part gynnas eller en part missgynnas.  
 
Barnperspektiv 
Det anges att enskilda samtal med barnen inte genomförts. Det framgår inte att barnen skulle 
ha tillfrågats. Det kan finnas anledning erinra om FN:s barnkonvention artikel 12 gällande 
barns rätt att komma till tals i frågor som gäller dem. Det anges att barnen fyller åtta 
respektive sex år under 2008, dvs. de bör anses som möjliga att samtala med.  
 
Parternas respektive sambo 
Utredningen anges vara en vårdnads-. boende- och umgängesutredning. Om föräldrarna har  
sambos så kommer i regel med nödvändighet åtminstone den ena partens sambo att bli 
medverkande i vårdnaden och boendet med barnen. I den mån som barnen kommer att bo 
eller vistas hos var sin av föräldrarna blir båda föräldrarnas sambo berörda. Det framgår inte 
att någon partner skulle ha intervjuats.  
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Uppgiftslämnares bestyrkande av sammandrag av lämnade uppgifter 
Det är grundläggande vid utredningsarbete att uppgifter skall vara rimligt säkerställda FÖRE 
de används för analys och bedömning. Uppgifter i utredning som inte bestyrkts av respektive 
uppgiftslämnare kan inte anses som rimligt säkerställda. Enligt allmän erfarenhet kring 
utredningstexter och enligt forskning är sådana uppgifter mer eller mindre behäftade med fel 
på grund av missuppfattningar, minnesfel, omtolkningar, relevanta bortfall etc. Bestyrkande 
innefattar sådant som rättelser, strykningar, förtydliganden, relevanta tillägg etc. Den som 
påstås ha lämnat en uppgift skall givetvis ha full kontroll över den fram till godkännande. 
Även senare kan en uppgiftslämnare vid upptäckt av fel begära rättelse. Felaktiga uppgifter 
skall rättas.  
 
I utredningen finns stora mängder påstådda uppgifter från föräldrarna och från 
referenspersoner (familjebehandlare, kontaktperson, lärare, förskollärare). Det saknas datum 
för inhämtande och för bestyrkanden. Det framgår ingenstans att vare sig föräldrarna eller 
andra uppgiftslämnare skulle ha givits möjlighet att granska och bestyrka sammandragen av 
lämnade uppgifter. Om det har skett så redovisas det inte någonstans. Enbart kommunicering  
av hela utredningen löser givetvis inte problemet med att uppgifterna skall vara granskade och 
bestyrkta av uppgiftslämnarna FÖRE de används i analys och bedömning.  
Bedömningar skall inte grundas på uppgifter som är felbemängda och felbemängda uppgifter 
skall inte spridas.  
 
Systematisk replikering 
För att rimligt säkerställa uppgifter krävs även att de personer (vuxna och barn) som är 
föremål för utredning ges möjlighet till replik/genmäle på alla uppgifter som berör dem.  
Med systematisk avses här att möjlighet till replik skall ges på ALLA uppgifter som berör 
personen. Exempelvis skall en förälder ges möjlighet till replik på alla uppgifter från andra 
uppgiftslämnare, t.ex. den andra föräldern och referenter, som berör föräldern. Även uppgifter 
kring eget barn bör en förälder ges möjlighet att replikera på och barn bör i mån av förmåga 
ges möjlighet att replikera på uppgifter om dem. Om så skulle verka befogat kan även annan 
källa ges replikmöjlighet.  
 
Systematisk replikering och de korrigeringar, tillägg etc. som den föranleder skall vara 
genomförd FÖRE uppgifter används i analys och bedömning och sprids. Jag kan inte  
uppfatta att någon systematisk replikering skulle ha genomförts i den här granskade 
utredningen. Inget sägs om replikering. Möjligheten till genmäle är en vedertagen princip 
inom många andra sammanhang i vårt demokratiska rättssamhälle.  
 
För att uppgifter skall kunna bedömas som rimligt säkerställda krävs således uppgiftslämnares 
bestyrkande av citat och/eller referat samt att berörda givits möjlighet till systematisk 
replikering.  
 
Därutöver krävs de kontroller i övrigt som kan genomföras, t.ex. mot register eller med källor 
med kännedom, samt prövning när källkritiska indikationer dyker upp, t.ex. att uppgifter 
produceras i konflikter, uppvisar skevt urval, vaghet etc. .  
 
Bedömningar  
Avsnittet ”Sammanfattning och bedömning” bygger såvitt kan förstås på uppgifter som inte 
bestyrkts och som inte prövats genom systematisk replikering FÖRE  resonemang och 
bedömningar görs. Detta är inte sakligt godtagbart.  
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Den sakkunniges sammanfattande bedömning 
Den granskade utredningen uppfyller inte på långt när elementära krav på saklighet.  
Bedömningar i en sådan påstådd utredning kan på grund av bristerna i utredningsmetodiken 
inte godtas.  
 
 
Anmärkningar: Kompletterande utredning om umgänge från 
Socialstads familjerätt 2009-10-19  
 
Frågeställningar 
Utredningsområdet är här mer avgränsat till ”umgänge”. ”vad som skett sedan tingsrättens 
dom meddelades” samt ”om möjligt utreda barnens vilja”. Det nämns inget om 
riskbedömning rörande bortförande men kan tänkas ingå i  frågan om ”umgänge”, vilken  
skulle kunna ha spjälkats upp i delfrågeställningar av utredarna.  
 
Urval 
Principer för urval (inval och bortval) av materiel till utredningen anges inte.  
 
Föräldrarnas respektive sambo 
Utredarna har inte hört någondera förälderns sambo. Ett sådant hörande skulle möjligen 
kunna kasta ytterligare ljus över frågor om bortförande (faderns sambo kan vara en 
återhållande faktor) och frågor om barnens reaktioner före och efter umgänge hos modern.  
Eventuellt kan moderns sambo medverka med t.ex. transporter i samband med umgänge.  
Det bör även vara lämpligt med kontroll kring respektive sambo för att eliminera möjlighet av 
någon olämplighet eller risk förknippad med endera partens sambo. Jag vill inte med detta ha 
sagt att jag uppfattat några sådana indikationer i det befintliga materialet.   
 
Barnperspektiv och barnsamtal med nallekort 
Endast ett enskilt samtal med respektive barn har .genomförts. Som minimum kan 
rekommenderas tre enskilda samtal. Barn kan behöva tid för att komma till tals och kan 
variera i dagsform (liksom vuxna). Samtal bör genomföras så att barn ges möjlighet att 
styra fram teman och framföra vad de vill ha sagt. I detta fall har ”vi” använt den ibland 
förekommande tekniken med nallekort, där utredarna styr. Det är svårt att förstå varför en del 
frågor ställs och svårt att förstå annat än att det kan hindra viktig information att skjuta in 
nallekort med suggestiv effekt i själva frågorna. Det är inte barnens reaktioner  på nallekort 
som skall utredas. Och huruvida barnens reaktioner i  de verkliga situationer som kan svara 
mot de ställda frågorna med nallekort är likartade eller inte torde vara okänt (den viktiga  
frågan om s.k. ekologisk validitet hos en använd metodik). Det ter sig vanskligt att 
generalisera från en mycket konstruerad situation med nallekort till verkliga, vardagliga 
situationer, där t.ex. andra närstående personer finns som medaktörer.  
  
Det finns i utredningen två redovisningar av barnsamtal, ett med vardera barnet, daterade 
2009-09-20, och totalt omfattar redovisningen 5 sidor med bilder av nallekort och referat eller 
citat av vad barnen skall ha sagt. Samtalen verkar av redovisningen att döma i stor 
utsträckning ha gått ut på att låta barnen besvara frågor med hjälp av s.k. nallekort, som 
föreställer nallar som tänks vara glada, ledsna etc. (Det är svårt att se  vad de skall föreställa 
på en del av de nallebilder som återges i utredningen – hur är det  med copyright ?) Jag har 
svårt att se att det här skulle komma särskilt mycket relevant information genom denna 
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metodik, snarare kan den verka avledande och ge upphov till metodstyrning (”nallestyrning” 
!)  i stället för logiskt genomtänkt styrning av utredningsarbetet.  
 
a) Finns vetenskaplig grund? 
Utredaren redovisar ingen som helst vetenskaplig grund av något slag och det är utredaren 
som har bevisbördan här.  
 
Jag har gjort nätsökning på nallekort och har inte funnit något som helst vetenskapligt 
material (dvs. artiklar i facktidskrifter, avhandlingar etc.) kring metodiken. Via en kort 
beskrivning i en svensk examensuppsats från 2005 har jag letat mig fram till 
två referenser i Australien. Den ena är en broschyr (1995) om ”The Bears” som författats av 
Veeken & Deal, som antagligen utvecklat bilderna. Den andra referensen är ett  ”Unpublished 
manuscript” av Moir, M. (2003) – att veta att ett sådant manuskript möjligen finns är ju inte 
särskilt upplysande. Broschyren verkar säljas tillsammans med nallekorten i Sverige. Det sägs 
att nallekorten är ett hjälpmedel att uttrycka känslor och ordet test används inte alls. Inga som 
helst vetenskapliga anspråk finns formulerade på hemsidan hos Mareld Books 
 ( www.mareld.se), som säljer korten.  
 
En mailförfrågan om huruvida nallekorten sprids och används med anspråk på vetenskaplig 
grund gav följande svar från Bengt Weine, Mareld Books  2009-08-29 (min understrykning):  
 
Hej 
Det var en intressant och viktig fråga. Vi känner väl till att nallekorten 
och även andra samtalskort används mer och mer i utredningsarbete 
inom socialtjänst och barnpsykiatri. Jag är delvis skuld till det eftersom 
jag arbetar som utbildare och handledare. I det sammanhanget gör jag 
inga anspråk på vetenskaplig grund. 
De som tagit fram korten är just en socialbyrå i Australien som var 
missnöjda med familjers och barns känsla av delaktighet i 
barnavårdsutredningar. Detta finns beskrivet i ett par böcker de givit 
ut. Det finns också kopplingar i tiden för framtagandet till Signs of 
safety-modellen. Jag skickar genast en fråga till ST Lukes för att få 
information om i vilken grad korten utvärderats på vetenskaplig grund 
i Australien. Jag kommer att vidarebefordra deras svar till dig. 
Tack för din fråga 
Med vänlig hälsning 
Bengt Weine 
 
Inget svar har till dags datum (2013-09-17, dvs. 4 år senare) inkommit. Förnyad nätsökning 
har inte gett minsta antydan till att någon vetenskaplig grund skulle ha tillkommit.  
Det framgår på www.mareld.se att det finns många slags samtalskort och det har tillkommit 
en ny uppsättning nallekort dessutom. Korten presenteras utan varje slag av vetenskaplig 
referens som ”hjälpmedel att prata om känslor” och det är möjligt att de kan  ha t.ex. 
terapeutiska användningar. Några belägg för att de kan fungera som hjälpmedel eller fungera 
terapeutiskt nämns dock inte.  
 
Det kan anmärkas att få år förflutit sedan nallekorten utvecklades och att det krävs en hel del 
dyrbar forskning och replikationer (upprepade studier) för att ge en vetenskaplig grund av 
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någon betydelse. Att ge metoden en vetenskaplig grund just för användning i svåra 
konfliktsituationer ställer jag mig tvivlande till om det går. En nära tillhands liggande 
misstanke med ett sådant här material är att det kan hjälpa just  utredare slippa tänka 
och att ändå fylla samtalstid och ge upphov till sidvolym, något som ju enligt min erfarenhet 
är viktigt för privata konsulter som gärna fyller många sidor med perifert och icke-relevant 
material, vilket sker även här.  
 
Man kan naturligtvis använda många olika slags material i barnsamtal och särskilt i 
behandlande samtal. Huruvida det barnet uttrycker är i någon mening sant eller inte är en 
annan fråga. Det som ter sig sant för utredaren behöver inte vara det objektivt sett eller för 
barnet. Utredaren menar att nallekort är bilder som barn kan beskriva olika känslor med. Vad 
ett barn beskriver genom att välja ett nallekort som svar är en empirisk fråga, inte en fråga 
som kan avgöras genom önsketänkande kring metodiken. Beskriver det sina egna känslor,  
utredarens förväntan eller mammas/pappas inställning eller något annat? Kan valet av 
kort i en del fall vara tämligen slumpartat eller beroende av var på bordet ett kort ligger? Vid 
t.ex. ett redovisat experiment med val mellan par av strumpor (ett par till vänster, ett par till 
höger och samma kvalitet), så valde försökspersonerna i 80% av fallen paret till höger och 
försökte på fråga om varför de valde så rättfärdiga det med kvalitetsskillnad. Att de flesta var 
högerhänta kan misstänkas ha spelat roll. Det inses lätt vad detta möjligen kan betyda för val 
av nallekort om dessa läggs upp på ett bord, presenteras som en korthög etc. framför ett barn 
(det framgår inte hur bjudningen gått till, oredovisat förfarande kan självfallet inte 
accepteras). Exempelvis skulle det kunna förekomma ”högervridning” beroende på hänthet 
eller kunna förekomma benägenhet att välja bland de först presenterade eller sist presenterade 
korten.  
 
b) Ett kritiskt autentiskt exempel 
Låt oss lite till problematisera de utredningsmetodiskt naiva anspråken kring nallekorten 
(eftersom de ges så mycket utrymme i utredningen) med kommenterade exempel från en 
annan, tidigare utredning från samma familjerätt rörande ett annat barn Pelle och dennes 
syster.  
 
- Om barnet inte känner något speciellt och uppmanas välja en nalle, så kan det bli ett 
godtyckligt val. När Pelle beordras att välja (han tillfrågas inte enligt redovisningen om han 
ställer upp på själva metoden först – den är påtvingad) nallen för hur det känns att komma till 
utredaren så säger han ”kanske”. Han pekar på en nalle och tillägger ”jag vet inte”. Här 
kanske han inte kände särskilt mycket eller kanske sökte låta bli att visa hur negativt han 
upplevde utredaren eller fann kanske inget passande kort.  Detta val verkar knappast förbättra 
kommunikationen. Och vad skall svaret användas till mer än att förlänga utredningstexten?  
 
- Den godtyckliga användningen av korten visas av hur utredaren frågar Pelle hur det känns 
när han tänker på pappa. Då visar Pelle två nallar och säger: ”Lite lessen men jag är arg på 
han”. 
 
Motsvarande fråga beträffande mamma ställs inte alls, en partiskhet i användningen av 
nallekorten. Inte heller hans syster tillfrågas hur det känns när hon tänker på mamma. 
Partiskhet även där.  
 
Hur barnen känner inför morföräldrarna (som de bor hos) efterfrågas inte heller med 
nallekort. Fokus är på pappan i det här partiska arbetssättet.  
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- Pelle nämner i sin kommentar följande. 
Pelle tror att mamma inte heller tycker det är så jättebra att pappa vill träffa Pelle.” Inte 
oväntat så finns mammas inställning med in när Pelle möter nallekorten och kommenterar. 
Vilket nallekort ett barn väljer på en fråga kan tänkas påverkat av vad någon närstående 
utanför rummet tycker.  
 
- Andra felkällor är förstås utredarens förväntningar om hur barnet skall svara eller 
önskningar om hur barnet skall svara. En i internationell litteratur också ofta påtalad felkälla 
är barns benägenhet att säga det som de tror att en vuxen vill höra.  
Låt oss ta Pelles svar på frågan hur han skulle känna om de vuxna skulle bestämma att han 
ska träffa pappa. Pelle väljer då en nalle som lägger armarna i kors över bröstet och säger 
”inte så kul”.  Är detta hans genuina svar? Är det ett svar i enlighet med mammas inställning? 
Är det ett svar utifrån utredarens förväntan? Är det ett svar som Pelle tror att utredaren vill 
ha? Vad betyder ”inte så kul”, att det är vad mamma skulle tycka? Själv kanske han skulle 
tycka ”kul”?  
 
- Det ter sig även närmast självklart att val av en nalle kan påverkas av tillfälliga händelser 
och stämningslägen. Om t.ex. Pelle kvällen före samtalet sett en pappa  på TV som varit 
elak eller dum, så kan det tänkas påverka valet av kort dagen efter.  
Eller kan den sociala omgivningen ha baktalat hans pappa kort före, något som kan inverka. 
Utredaren säger inget om hur hon sökt kontrollera för social påverkan före bjudningen av 
nallekorten.  
 
c). Några exempel ur den här granskade utredningen 
På sid. 5 finns följande kategoriska uttalande: 
”Med den här nallen visar barnet hur det känns att träffa och prata med oss idag. Den känner 
sig ”glad”. 
Exakt vad barnet sagt och gjort med kortet framgår ej. Varför känslan skulle redovisas via 
nallen ter sig underligt och komplicerande. Eventuellt kan det  röra sig om att barnet kopierar 
utredarens förtjusning över att sitta och arbeta med barnet och korten eller förväntanseffekt 
eller kan svaret innebära att vilja vara utredaren till lags.  
 
Hur barnet faktiskt känner är logiskt en annan fråga än hur det visar att det känner sig med 
hjälp av nallen. Det kan vara avsevärd skillnad.  Se den oberättigade, kategoriska 
formuleringen ”visar barnet hur det känns”.  
Vad ger för övrigt svaret på frågan till utredningen och varför redovisas det ö h t? 
 
På sid. 6 står följande: 
”Barnet tror att mamma känner sig så här när han och systern är hos pappa.” 
Barnet skall här uttala sig om annan persons känslor. Varför??? 
Barnet har klokt nog osäkerhetsmarkerat med ”tror”. Vad skall svaret användas till i 
utredningen?  Flera andra frågor och svar  går i samma stil.  
 
På sid. 9 står följande. 
”Med samma nalle visar barnet hur det skulle kännas om hon skulle åka till pappa och vara 
hemma hos honom. Hon skulle bli arg och ledsen”. 
Detta är en hypotetisk (”om”) fråga och inriktad på en tänkt framtida situation. Observera 
utredarens okritiska, kategoriska språkbruk   ”visar barnet hur det skulle kännas”.  Det är 
logisk skillnad på hur det faktiskt skulle kännas och hur barnet när frågan ställs tänker sig 
situationen (med alla möjliga felkällor i situationen, t.ex. utredarens förväntan eller suggestion 
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från just den nallebilden eller att söka göra utredaren nöjd). Barn och ofta även vuxna svarar 
även på underliga och svåra och omöjliga frågor (social responsivitet).  Införseln av nallekort 
gör det knappast lättare att tolka svaren utan snarare ökar felkällorna.  
 
d) Mer allvarlig metodkritik 
- Ett problem med den närmast överdrivna fokuseringen på hur barnet känner kan vara att 
inriktning i utredningen på sätt att tänka och handla kan bli eftersatta.  
 
- Det finns även integritetsproblematik kring den här metodiken. Det framgår inte att barnen 
gett sitt informerade samtycke till att utsättas för metodiken och att låta utredaren ge spridning 
åt reaktionerna.  
 
Det är inte självklart att ett barn vill tala om hur det känner inför en av utredaren verbalt 
utpekad närstående person, ens för en utredare. För övrigt framgår det inte att barnen skulle 
ha informerats om eller ha fått godkänna att bilderna och deras val skulle återges i 
utredningstexten. Etiken verkar frånvarande.  
  
- Risken för suggererande och felaktig användning är uppenbar, t. ex. att oseriösa/okunniga 
utredare föreslår val av kort eller avråder från val av något kort eller får barn att ändra sina val 
genom att signalera ogillande (t.ex. snörpa på munnen, titta i riktning mot vissa kort osv.). 
När det gäller anatomiska dockor i polisförhör har de i samtliga fall jag sett använts 
suggererande och felaktigt. Många utredare verkar inte ha det ringaste begrepp om suggestion 
och påverkan och påverkar oundvikligen när de som denna utredare arbetar utifrån en 
övertygelse som de söker få bekräftad genom metod- och tankefel (cirkulär logik, dvs. söker 
nå fram till utgångstesen genom ensidigt bekräftelsesökande, påverkan av 
utredningsmaterialet osv.).  
 
- Det bör också påpekas att om nallekorten skulle ge hyfsat tillförlitliga svar kring känslor i 
vissa situationer, så betyder inte det att de behöver göra det i andra situationer med t.ex. starka 
familjedynamiska spänningar, konflikter eller misstänksamhet eller sittande framför en 
övertygad, suggererande utredare.  
 
- Ett problem är rimligen att två eller flera känslor, t.ex. inför en förälder, kan finnas parallellt 
och konkurrera. Tillfälligheter kan göra att den ena eller andra nallebilden väljs och det kan 
ha med egenskaper hos bilderna att göra snarare än med vilken känsla som är starkast.  
 
- Det kan allmänt tilläggas att ingen s.k. projektiv metod är vetenskapligt accepterad inom det 
internationella forskarsamhället i psykologi. En utredare som tar sig för att använda en 
projektiv metod har en svår bevisbörda, som ingen forskare hittills klarat av. I detta fall finns 
inte minsta ansats från utredaren att fullgöra någon bevisbörda. Utredaren antyder inte ens att 
problemet med de avgivna svarens ekologiska validitet (giltighet) skulle existera, dvs.  
utredaren förstår inte felkälle- och validitetsproblematiken.  
 
Det är möjligt att det kan finnas (en empirisk fråga), t.ex. behandlingssituationer eller 
familjesamtal, där nallekorten kan tillföra något i sak eller för att underlätta processen, men de 
har inte, använda på det här sättet, i till domstol ingivna utredningar att göra. En utredare som 
är så okunnig att inte någon av felkällorna redovisas/antyds i anslutning till metodiken bör 
definitivt inte föra fram sådant här material eller ens använda nallekort, då det kan leda till 
felaktiga anspråk och felaktiga uttalanden. Bjudningen av nallekorten till barnen har inte 
redovisats i form av videoinspelning och det kan finnas ett antal fel i bjudningen och i 
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antecknandet som inte syns utan tillgång till objektiv registrering. Jag skulle utifrån den 
amatörmässiga redovisningen påstå att stark misstanke om hanteringsfel föreligger. Vad som 
är förväntanseffekter, suggestionseffekter, emotionella smitttoeffekter från utredare, 
positionseffekter, strävan till social responsivitet och i någon mening genuina svar är inte lätt 
att säga i vanliga utredande samtal. Här verkar nallekorten röra till det extra genom att de 
utgör ett extra slags påverkan/suggestion genom bilder.  Vad är det för fel på att låta barn 
prata på mer vanligt sätt i utredande samtal? Det finns inga vetenskapliga belägg för att 
nallekorten skulle ge en mer korrekt bild av barns känslor inför olika situationer och personer 
än vad direkta uttalanden skulle ge.  
 
Mycket allvarligt är att nallekorten hindrar givande samtal mellan utredare och barn och 
samtal mer på barns villkor och med mycket mer styrning från barnen.  
 
Den metodik som visas upp i det här aktuella fallet skall förkastas på grundval av de  
mycket omfattande och tunga utredningsmetodiska och källkritiska invändningar som jag här 
redovisat. Utredarna har utöver nallekortssessionen inte tagit sig tid till några utredande 
samtal med barnen. Varför?  
 
Uppgiftslämnares bestyrkanden av lämnade uppgifter 
Föräldrarna som lämnat mycket uppgifter har såvitt framgår inte givits möjlighet att bestyrka  
utredarnas sammandrag av dessa uppgifter FÖRE uppgifterna använts för analys och 
bedömningar. Däremot har dotterns lärare, sonens fritidspedagog, och två kontaktpersoner fått 
läsa igenom och godkänna referaten av sina lämnade uppgifter.  
 
Systematisk replikering från berörda 
Såvitt kan förstås har berörda inte givits möjlighet till replikering på alla uppgifter som berör 
dem FÖRE uppgifter används för analys och bedömningar 
 
Bedömningar.  
Genomförd kommunicering 2009-10-19 löser inte saklighetsproblemen med avsaknad av  
föräldrarnas bestyrkanden och föräldrarnas systematiska replikeringar FÖRE 
bedömningsavsnittet utarbetats. Dessutom bygger bedömningar här på det källkritiskt icke 
hållbara materialet från enskilda samtal med barnen.  
 
Den sakkunniges bedömning 
Som framgått är saklighetsbristerna av sådan art och omfattning att utredningen skall 
förkastas ur källkritisk synvinkel.   
 
Reflektion 
Utredarna diskuterar inte att i det sakläget att barnen och fadern skulle förvägras umgänge, så  
skulle en alternativ lösning i stället kunna vara att vart och ett av barnen har eget umgänge 
med fadern och att fadern då inte träffar båda samtidigt. Detta borde principiellt sett kunna 
avsevärt minska en farhåga för bortförande i samband med umgängestillfälle. Dock ett slags 
nödlösning.  
 
 
Anmärkningar: Bedömning av risk för bortförande av barn utomlands 2007-05-28 
Skriften med riskbedömning kring bortförande av barn, som suggestivt blandar allmänna 
informationer och resonemang och det här aktuella fallet, föranleder mig till några 
utredningsmetodiska påpekanden. Jag delar helt uppfattningen att risk för bortförande är  
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en mycket viktig fråga kring en hel del barn. Det berättigar dock inte att utredningsmetodiken 
kan få se ut hur som helst vad gäller saklighet.  
 
- Idag, januari 2010, torde en riskbedömning daterad 2007-05-28  få anses för länge sedan ha 
passerat sitt bäst-före-datum. Den är rimligen föråldrad.  
 
- Den grundläggande ”logiken” att ensidigt leta efter riskfaktorer och underlåta att med minst 
lika ansträngning leta efter kvarhållande-faktorer (dvs. faktorer som kan hålla fadern kvar i 
Sverige) ter sig mycket diskutabel. Den norske filosofen Arne Naess beskriver i sin sedan mer  
än 50 år förekommande universitetslärobok ”Empirisk semantik” sådana metoder som för- 
och emot-analys samt för- eller emot-analys - båda tillämpliga vid en frågeställning gällande 
risk för bortförande. Även analys av andra ordningen på de faktorer som används i analys av 
första ordningen avhandlas. Det kan även anmärkas att vetenskapsfilosofen Poppers sedan 
mer än ett halvt sekel välkända tes om betydelsen av att söka falsifiera hypoteser (det är en  
hypotes att det föreligger risk för bortförande) inte tycks vara känd för  riskutredaren och 
kanske inte heller inom subkulturen kring det påstådda riskbedömningsinstrumentet.  
Det finns i de familjerättsliga utredningarna antydningar om kvarhållandefaktorer, t.ex.  
följande mening i utredningen från Socialstads familjerätt. ”Fadern har sin sambo, sitt 
företag med många  anställda och vänner här i Sverige.”(sid 18)  Med lite ansträngning till 
objektivitet skulle en riskutredare eventuellt kunna ha nått fram till både fler och mer 
preciserade uppgifter, t.ex. att fadern faktiskt kan tycka det är en stor fördel att leva i det mer 
ofarliga och trygga Sverige för både barnen och honom själv. Arne Naess´ klargörande av 
begreppet precisering kan för övrigt rekommenderas till läsning.  
 
- Utredaren ger inte en tydlig bild av utredningsmetodiken. Det redovisas uppgifter som anges 
härröra från ”Nedtecknad efter telefonintervju med modern”. Intervjun är odaterad. Det 
framgår inte att modern skulle ha fått läsa igenom och bestyrka sammandraget av sina 
lämnade uppgifter. Det framgår inte heller att utredaren skulle ha frågat modern efter sådana 
uppgifter som pekar i riktning mot ett kvarstannande i Sverige (dvs. icke bortförande av 
barnen). Texten ger bilden av ett ensidigt sökande efter negativa faktorer kring fadern 
(felmaximering kring fadern eftersträvas).  
 
- Det verkar inte som fadern har tillfrågats om att medverka i riskutredningen. I vart fall 
saknas redovisning av uppgifter från honom. Om  han tackat nej så var det antagligen klokt 
med tanke på utredningens ensidigt felsökande metodik, som skulle drabbat honom.   
 
- Det framgår inte heller att fadern skulle ha givits möjlighet att systematiskt replikera på de 
uppgifter från modern som berör honom. Har riskutredningen spridits och använts utan att 
fadern givits möjlighet att yttra sig över den??? 
 
- Det anges inte att riskutredningen i sin helhet skulle ha kommunicerats med varken fadern 
eller  modern och kommentarer från föräldrarna saknas helt i den kopia jag erhållit.  
 
- Uppgifter som används i en riskutredning bör underkastas källkritisk prövning och prövning 
vad gäller alternativa tolkningar. Att t.ex. hänvisa till modern som källa eller hänvisa till icke 
namngivna källor eller att göra diverse påståenden utan att ha kontrollerat sanningshalten med 
fadern är källkritiskt angripligt.  
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- En del av de påstått ”uppfyllda riskfaktorer enl. UCAPA sektion 7” som anförs ter sig 
tvivelaktiga eller som gällande annat än risk för bortförande (t.ex. konsekvenser) eller kan ges 
andra tolkningar än risk för bortförande. Exempelvis: 
”Han har planerat sälja huset genom ombud enl. gemensam vän” (Vad säger fadern själv?) 
”Enl. modern har fadern sagt att han flyttat pengar” (Vad säger fadern?) 
”Vittnen finns på barnens förskola.  (Och vad heter dessa vittnen? Vad säger de?)  
”Saknar starka familje, och kulturella band till Sverige” (bosatt i Sverige sedan 15 år, sambo, 
framgångsrik företagare i just Sverige, vänner. Är termen ”saknar” verkligen berättigad? 
Hur ser fadern på sina band till Sverige?)  
”Kan enkelt avveckla sin firma genom att sälja ut kontrakten genom ombud” (gäller väl i stort 
sett alla löntagare och företagare? Firman anges som riskfaktor, men inte som kvarhållande 
faktor, varför? Kanske går firman så bra att fadern ogärna skulle avveckla den?) 
”Om barnen bortförs till X-land förlorar de sin invanda miljö och sina dagliga rutiner.” 
(detta är en tänkt konsekvens, inte en faktor som ökar risk för bortförande. Dessutom skulle 
detta kunna vara en kvarhållande faktor för fadern?) 
 
Metodiken med införande av diverse tveksamma argument. och utan att ge möjlighet till 
kritisk prövning genom replikering, gör att många pappor från X-land eller länder med 
annorlunda juridik närmast oundvikligen kan bedömas associerade med hög risk för 
bortförande. Logiskt krävs även sökarbete med ansträngning efter kvarhållande faktorer. 
 
- Det finns kopia av ett informellt mail från en välkänd riskbedömningsexpert vidhäftat 
riskbedömningen. Denne skriver : ”Om du vill får du gärna säga att jag läst och delar din 
bedömning.” På sid 1 har utredaren omvandlat detta uttalande till att ”Riskbedömningen är 
granskad av…som delar min bedömning”. Det kan anmärkas att det är en avsevärd logisk 
skillnad på  termerna ”läst” och ”granskad”, som ”läst” här förvandlats till.  
Jag delar utifrån de iakttagelser jag här redovisat inte alls expertens informella bedömning 
och kan inte se att experten skulle ha erforderlig saklig grund för att ”dela” bedömningen. .  
En utredning av risk för bortförande bör genomföras med logisk och källkritisk stringens, 
något som för övrigt torde krävas utifrån svensk grundlags objektivitetsprincip (RF 1 kap 9§  
”iaktta saklighet och opartiskhet” inom offentlig förvaltning). Det finns anledning varna 
domstolar för osakliga övertalningsdokument som presenteras som utredningar, 
expertbedömningar etc.   
 
- Utredarens kompetensredovisning anger några kurser, men såvitt jag förstår saknas en  
grundexamen vid universitet/högskola. Inget sägs om omfattningen i högskolepoäng och om 
huruvida utredaren skulle ha blivit examinerad och godkänd på de angivna kurserna.  
Exempelvis tyder sättet att skriva på att kurser kanske inte fullföljts. Exempel: termen 
”Studerat” används före kurser räknas upp. Det är ju en korrekt uppgift även om kurser 
kanske inte är fullföljda eller godkännanden skett.  En annan iakttagelse är att utredaren inte 
nämner sig tidigare ha gjort några sådana riskutredningar.  
 
Den sakkunniges bedömning 
Som påvisats är den utredningsmetodik som använts i dokumentet ”Bedömning av risk för 
bortförande av barn utomlands” 2007-05-28 inte logiskt och källkritiskt hållbar och 
utredningen är för övrigt föråldrad.  
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Reflektion 
Begrundar man principiellt  psykologin i den här typen av fall så är det inte svårt att tänkas sig  
att osakligt utredande (som i den här kommenterade riskutredningen) skulle, genom t.ex. 
bemötande, förväntningar och  restriktioner samt  motreaktioner från den drabbade, kunna 
skapa det man vill undvika, dvs. bortförande av barn. Undermåligt och förföljande utredande 
kan alltså tänkas vara en riskfaktor och höja risken genom att det skapar psykologiska 
reaktioner. Om en förälder förvägras umgänge med sitt barn med  hänvisning till risk för 
bortförande skulle detta förvägrande kunna leda till  just bortförande. Resonemanget är 
principiellt och inte någon bedömning av vad som kan hända i det  här granskade fallet. Jag 
vill alltså starkt varna för undermåligt utredande av vad slag det vara må gällande fråga om 
bortförande av barn.  
 
Tankefel: en summering 
Flera tankefel (se t.ex. Ashcraft & Radvansky, 2010; Edvardsson, 2003; 2011, 2009, 2012, 
2013; Kahneman, 2013; Pohl, 2004; Reisberg, 2010) kan konstateras eller antyds i 
utredningsmaterialet.. Beteckningarna i följande förteckning kan överlappa mer eller mindre.  
 
- alternativa hypoteser ignoreras. En hypotes är att fadern tänker föra bort sina barn. En 
mothypotes till denna är att fadern tänker stanna i Sverige. En ytterligare hypotes är att 
modern söker intensifiera diskursen kring bortförande utan att ha god saklig grund.  
 
- argumentum ad hominem, dvs. irrelevanta personargument anförs 
 
- barnperspektivfel, dvs. barnen får inte komma till tals mer än något  vid ett tillfälle och  
då med påtvingad fokusering kring nallekort 
 
- basfrekvens, dvs. vanlighet hos fenomen, ignoreras 
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs med icke rimligt säkerställt material som underlag. 
 
- cirkulärt tänkande, dvs. genom diverse tankefel kan man nå fram till att 
utgångsföreställningen kan anses bekräftad 
 
- ekologisk validitet ignoreras, t.ex. vad gäller svar på nallekortsfrågor 
 
- ensidigt bekräftelsesökande i förhållande till vald tes, t.ex. i frågan om bortförande i 
riskutredningen 
 
- fakticitetsanspråk gällande barns känslor i samband med val av nallekort. Att ett barn skulle 
känna i enlighet med vad vuxna antyder att en nalle på ett kort känner är endast ett antagande. 
 
- falsifiering av uppgifter kring fadern undviks (jfr Popper, 1959) 
 
- för- respektive emot-analys (Björnsson, 2009; Naess, 1970) ignoreras 
 
- felkällor ignoreras t.ex. i samband med val av nallekort eller i referat av uppgiftslämnare 
 
- felmaximering kring fadern 
 
- frågeställningsfel, dvs. utredande utan tydligt angiven frågeställning/ar 
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- förbiseende av att osakligt utredande kan skapa motreaktioner 
 
- ”guilt by association”, dvs. enbart en association till något negativt ses som belastning 
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständig uppräkning/beaktande av möjliga faktorer, orsaker, 
förklaringar, tolkningar, lösningar osv. 
 
- inbillade samband mellan fenomen 
 
-  källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan kritisk prövning 
 
- logisk förvirring kring riskfaktorer, t.ex. godtycklig tolkning 
 
- partiskhet till faderns nackdel 
 
- påtvingandefel, dvs. barnen påtvingas att välja nallekort 
 
- relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter/argument anförs 
 
- skevt urval av uppgifter 
 
- ”symtombevisning”, dvs. tecken anförs som belägg för något utan att beakta att det kan 
finnas ett flertal uppkomstgrunder eller orsaker bakom tecknen 
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter har inte rimligt säkerställts genom främst bestyrkanden från 
uppgiftslämnare och systematisk replikering från berörda samt kontroller i övrigt 
 
-uppblåsning av tesen om bortförande och undvikande av en tes om kvarstannande 
 
- urvalsfel, dvs. principer för inval respektive bortval av uppgifter till utredningen redovisas 
inte 
 
- vaghetsfel, dvs. uppgifter som medger flera tolkningar anförs utan att ange alternativ 
 
- överkonfidens, t.ex. kategoriska uttalanden utan täckning i sak 
 
- övertygelsefixering – en övertygelse kan störa och förstöra alla moment i ett 
utredningsarbete. Riskutredningen utgör ett varnande exempel.  
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