
1 
 

Socialtjänstens och skolans lögnaktiga hantering kring en 
skrivelse från skolan till socialtjänsten 
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
2011 
 
Sammanfattning. Syftet är att påvisa hur en källkritisk granskning av en skrivelse som 
socialtjänsten skrivit kan göras och vilka slags fel som kan upptäckas. Skrivelsen gäller 
en elev och dennes far och har lögnaktigt presenterats som härrörande från bitr. rektor 
och lärare på en skola, En stor mängd metod- och tankefel påvisas. Ett par dagar före 
utsatt förhandling i kammarrätten ger socialnämnden upp fallet.  
 
Uppdrag 
Advokat AA, som företräder fadern FF, har 001213 gett mig i uppdrag att i pågående 
mål inför Kammarrättens förhandling granska en skrivelse från bitr. rektor RR 
rubricerad “ANGÅENDE OLOF KARLSSON” med avseende på uppkomstbetingelser, 
saklighet och uppgifternas betydelse. Skrivelsen är daterad 001212. (året har här satts 
till 00 vid avidentifieringen) 
Advokat AA har angett att uppgifterna i skrivelsen skall från socialtjänstens sida ha 
föranlett ett omedelbart beslut om att barnen Olof och Göran, som är omhändertagna 
enligt LVU med placering hos fadern, skall flyttas från fadern.  
 
Jag har tidigare avgett sakkunnigyttranden om såväl den barnpsykiatriska utredningen 
som den sociala utredningen i målet.  
  
Mitt yttrande är avsett för användning inom socialtjänsten samt i domstolar.  
 
Arbetssätt 
Granskningen utgår från vedertagen kritisk-vetenskaplig och källkritisk metodik samt 
utgår från att Regeringsformens (1 kap 9§) krav på "saklighet och opartiskhet" skall 
iakttas. En mer preciserad framställning av saklighetsteori ges av Edvardsson (2003) i 
högskoleläroboken "Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor”.  De 
krav som tillämpas i detta yttrande är vedertagna och används t.ex.  vid min 
undervisning i kritiskt tänkande och utredningsmetodik för blivande socionomer och 
psykologer vid Örebro universitet. Vid granskningen har jag utöver de dokument jag 
tidigare granskat även haft tillgång till institutionen X beskrivning rörande fadern och 
sönerna Olof och Göran daterad 00-10-25. 
 
Granskningen redovisas i form av en lista med viktigare påpekanden rörande skrivelsen 
och i anslutning till denna redovisade omständigheter samt en sammanfattande 
bedömning.  
 
Granskning av bitr. rektor RR:s skrivelse "ANGÅENDE OLOF KARLSSON" 
Vad gäller tidsrelationer framgår av angivna datum att barnen från terminsstart fram till 
den 24 sept, dvs. drygt en månad gick i skola resp. förskola på S-skolan. Från den 25 
sept till och med den 1 nov, dvs. ca 5 veckor var barnen på X akuthem tillsammans med 
fadern och under de två sista av dessa veckor gick de på S-skolan. Från den 2 nov till 
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skrivelsens datering den 12 dec, dvs ca 6 veckor gick barnen på S-skolan. Modern har 
under hela eller del av tiden varit inlagd på sjukhus och suicidförsök har förekommit.  
 
Den aktuella skrivelsen kan löpnumreras i 14 korta textstycken med tom rad emellan. 
Följande anmärkningar i löpande bokstavsföljd kan göras. 
 
A. Det framgår inte av skrivelsen hur den initierats. Det framgår inte vem som ansett 
det lämpligt med en skrivelse och med anledning av vad mer exakt. Ingen adressat och 
inget syfte anges för skrivelsen. Det framgår inte vilket slag av användning som 
undertecknaren har i åtanke eller om undertecknaren ens är medveten om 
användningsmöjligheterna och förstår vilka långtgående konsekvenser felaktiga, 
slarviga etc uppgifter kan få.  
 
B. Det framgår inte vilken kringinformation om familjen som uppgiftslämnarna haft 
tillgång till. Sådan information kan i hög grad påverka vad uppgiftslämnare uppfattar 
och hur de tolkar beteenden och situationer. Sådan information kan också påverka de 
aktuella barnens beteende genom att de utsätts för negativa förväntningar och 
felsökande från personal och kanske från kamrater. Enligt uppgift till mig den 14/12 
från advokat AA har förskolläraren NN till denne uppgett att det förekommit  spridning 
av negativa rykten kring familjen bland personalen.  
 
C. Det framgår inte på något sätt vilken metodik, inkl. urvalsstrategier och 
kontrollstrategier, som använts för att ta fram skrivelsen, t.ex. om det rör sig om 
nedtecknande av ett urval negativa muntliga uttalanden av personal till rektor enskilt 
eller vid ett möte eller om det förelegat anteckningar i omedelbar anslutning till att 
beteenden inträffat. Det framgår inte att uppgiftslämnarna skulle med lika ansträngning 
ha ansträngt sig att finna positiva uppgifter för att uppfylla ett elementärt krav på 
allsidighet och helhetssyn. Det framgår inte att uppgiftslämnarna fått bestyrka 
uppgifterna. Det framgår inte heller vilka uppgifter som härrör från andra 
uppgiftslämnare än de angivna, frånsett "andra elever har berättat" - dessa andra elever 
är inte namngivna och uppgiften kan inte kontrolleras. Det är möjligt att en del 
uppgifter överförts i flera led från primärkällan (om denna ö.h.t existerar). Enligt 
forskning och laborativa experiment vi genomfört på kurser i Örebro uppkommer 
frekventa fel av olika slag vid sådana överföringar.   
 
D. Skrivelsen är enbart undertecknad av bitr rektor. Därutöver är tre andra personer 
uppsatta med namn och befattning, men utan namnteckning. Vid advokat SS:s 
kontroll med klassläraren KK den 13/12 resp den 14/12, så har enligt AA framgått 
att KK inte fått läsa igenom skrivelsen eller bestyrka uppgifterna. KK vidgår att 
hon lämnat uppgifter, men har också meddelat att vissa uppgifter som skulle 
kunna härröra från henne inte är korrekta.  
Skrivelsen är därmed i detta avseende lögnaktig.  
Utifrån grundläggande krav på saklighet och oberoende hos uppgifter skall enligt 
elementära saklighetskrav i ett fall som detta varje uppgiftslämnare med offentlig 
anställning utifrån en eller flera angivna frågeställningar utan samråd med andra lämna 
sina uppgifter skriftligt. Bitr. rektor kan därefter med ett eget följebrev med eventuella 
egna kompletteringar översända grundmaterialet. Kollektivt undertecknande av 
uppgifter utan angivna personkällor är inte sakligt acceptabelt. Det skall gå att se 
vem/vilka varje enskild uppgift kommer ifrån.  
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E. Vid läsning förmedlar skrivelsen närmast intryck av att vara tillkommen utifrån 
skolans initiativ, men utmärks i sin uppläggning och innehåll av de felsökande och 
bevisfabricerande tekniker m.m. som socialtjänsten frekvent använder. Socialtjänsten 
har till advokat AA enligt denne uppgett att det från skolan inkommit ett 
faxmeddelande med denna skrivelse från bitr rektor. Klassläraren KK har dock senare 
den 14/12 till advokat AA enligt denne uppgett att ett möte mellan skolpersonal och 
socialtjänstpersonal ägt rum. Efter detta skall enligt KK socialtjänsten ha skrivit ut 
skrivelsen och sänt över den till skolan för undertecknande. Enligt KK:s version har 
således socialtjänsten i skrivelsen undanhållit mötet och grovt ljugit för advokat AA, 
vilket i så fall är synnerligen allvarligt och dessutom ur källkritisk synpunkt innebär att 
socialtjänsten sannolikt ljuger och vilseleder även på andra punkter. KK:s version stöds 
av att textanalys t.ex. ger vid handen att angivande av personkällor helt saknas, att 
skrivelsens sakuppgifter är av låg kvalitet med långtgående generaliseringar och 
spekulationer, att den utmärks av felsökande och evidensfabrikation och att det i 
skrivelsen talas om "skolpersonal", medan t ex ord som "vi" eller "jag" inte alls 
förekommer från skolans sida.  
 
Det är självfallet ett elementärt saklighetskrav att skolan själv upprättar sina egna 
dokument då det gäller uppgifter om skolbarns beteenden. Det framstår som 
obegripligt att en bitr rektor undertecknat en skrivelse som socialtjänsten upprättat 
rörande en elevs beteende inom skolans område.  
Det förhållandet att socialtjänsten upprättat skrivelsen innebär t ex att socialtjänsten har 
bestämt vilka uppgifter som skall tas med och vilka som skall utelämnas samt har 
bestämt de exakta formuleringarna och vad som kan anses sakligt acceptabelt att skriva. 
Vidare uppkommer med all säkerhet missuppfattningar, förvrängningar etc. i 
förhållande till vad som faktiskt sades, när socialtjänsten svarar för ett så här slarvigt 
upprättande, som inte bestyrkts av den personal som haft närkontakten med Olof (jfr att 
KK inte ställer sig bakom uppgifter i skrivelsen men står uppsatt som tänkt 
undertecknare).  
 
D. Samtliga uppgifter avseende fadern och sonen Olof saknar angiven personkälla vad 
gäller iakttagelser av beteende samt återgivande av personals tolkningar, värderingar, 
spekulationer mm. (Jag förutsätter att vissa tids- och vistelseuppgifter i början är 
korrekta.) Enbart detta källkritiska faktum räcker för att förkasta uppgifterna - de är inte 
kontrollerbara mot någon angiven personkälla. Vaga uppgifter utan källangivelse visar 
sig vid kontroll för det mesta vara mer eller mindre felaktiga eller påhittade. Vad som 
sagts om KK:s uppgifter bestyrker än en gång denna generella regel.  
 
E. Tidsangivelser för de påstådda beteendena saknas helt. Tidsföljden i skrivelsen 
förmedlar tolkningen att uppgifterna avser perioden efter barnens vistelse på 
akuthemmet X, men det framstår som oklart om det genomgående är så - i ett par fall 
anges uttryckligen att uppgiften avser tidpunkt före placering på X. Tidsordningen 
verkar förvirrad. Genom att uppgifter inte är daterade går det inte att säkert se 
förändringstendenser i materialet, t.ex. att beteendeproblemen saknas före vistelsen på 
akuthemmet eller ökar för Olof efter vistelsen på akuthemmet eller andra samband. 
Även de frånvarande eller vida tidsangivelserna föranleder att uppgifterna måste 
förkastas. Bland annat visar avsaknaden av tidsangivelser att anteckningar med datering 
inte förts och att det rör sig om att uppgifter efterhandskonstruerats långt efter, dvs. 
uppgifterna är då otillförlitliga även på grund av överföringar, minnesfel, omtolkningar 
m m.  
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F. Godtagbara situationspreciseringar vad gäller anförda händelser saknas. I endast tre 
fall förekommer ansatser i riktning mot situationsprecisering. 
a) Som exempel på det värderande uttrycket "Fadern har ett auktoritärt språk" anförs 
att fadern skulle ha sagt  "jag har ju sagt till dig att du ska sköta dig i skolan". Det 
noteras att "Olof blev då skygg och kröp ihop".  
Varför sådana triviala, bland föräldrar, lärare, rektorer, socialarbetare, politiker och 
andra samhällsgrupper vanligt förekommande slag av moraliserande uttalanden skulle 
värderas som "auktoritärt språk" kan jag inte förstå. Det anges inte vare sig personkälla, 
datum, plats eller vad saken skulle ha gällt. Påståendet om att Olof blev skygg och kröp 
ihop är ingen godtagbar beteendebeskrivning utan innebär en subjektiv tolkning bland 
flera möjliga, vilka inte övervägs. Det förtjänar också att påpekas att en vanlig 
ingrediens i skvaller är citat som utges för att vara autentiska, vilket de nästan aldrig är 
(Bergmann, 1993) av det enkla skälet att människors förmåga att minnas 
samtalsyttranden ordagrannt även omedelbart efter samtalet är i det närmaste noll bl.a 
utifrån de experiment vi gjort i Örebro (Edvardsson & Sund, 1998).  
I den mån uppgiften om yttrandet skulle vara korrekt i sin andemening saknar det 
rimligen betydelse på grund av den höga basfrekvensen av sådana yttranden i samhället. 
Självfallet måste uppgiften bedömas som skvaller, då personkälla som står för uppgiften 
saknas och uppgiften inte har bestyrkts. Uppgiften måste förkastas i sammanhang med 
saklighetskrav, t.ex. myndighetsutövning under svensk grundlag.   
  
b) Som exempel till ett generaliserande uttalande om att "Olof är snoppfixerad" nämns 
följande. 
"I bambakön har det hänt vid ett tillfälle, att han sträckt in handen mellan benen på 
pojken framför och tagit honom på snoppen."  
Det anges inte personkälla eller datum. Det framgår inte om detta beteende förekom 
även från andra pojkar. Det framgår inte hur någon iakttagare skulle med tillförlitlighet 
ha kunnat fastställa det angivna beteendet och den underförstådda intentionen vid ett 
snabbt förlopp i en rörlig kö. Uppgiften kan t ex komma från ett annat barn och mycket 
väl vara påhittad, t.ex. för att komma åt Olof i en konflikt. Att pojkar i 8-årsåldern rör 
vid varandra och att en och annan beröring kan tolkas sexuellt av en person med en 
sexuell tolkningsrepertoar mentalt lätt tillgänglig torde vara  fenomen med höga 
basfrekvenser. Givetvis måste uppgiften ur källkritisk synpunkt i avsaknad av 
personkälla bedömas som skvaller och förkastas i sammanhang med saklighetskrav.   
 
c) Som ett andra exempel på Olofs snoppfixering anförs följande. 
"På en gymnastiklektion slutade Olof inte ta på de andra barnens könsorgan, trots att 
läraren sade till flera gånger. Han säger själv att han vill killa dem."  
Personkälla och datum saknas. Hur många andra barn saken gäller framgår inte. Utan 
personkälla och bestyrkande måste även denna uppgift betraktas som skvaller och 
förkastas i sammanhang med saklighetskrav. 
 
Som underlag för den värderande generaliseringen "Olof är snoppfixerad" har 
alltså i skrivelsen företetts endast två skvallerartade exempel utan personkälla och 
inget annat.  
Frågan "Vem är snoppfixerad?" ligger nära till hands... 
 
G. Generaliseringar rörande Olofs beteenden förekommer. I avsaknad av personkällor, 
dateringar och situationspreciseringar måste dessa generaliseringar betraktas som 
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skvaller och förtal av Olof och förkastas i sammanhang med saklighetskrav. Det 
förekommer också i generaliseringarna en naiv syn på mänskliga variationer och 
mellanmänskliga skeenden.  
 
Exempel:  
Stycke 5: "Olof är bråkig på rasterna."  
Personkälla och konkreta situationer saknas. Det är dessutom ofta så att barn bråkar 
med varandra. Bråk med varierande ingredienser ingår i den naturliga 
beteendevariationen på en skolgård. Därav följer inte att de alltid är godtagbara för barn 
eller ansvariga vuxna. Övertrampen är många på våra skolgårdar. Det påvisas inte på 
något sätt med exempel eller bedömningar att Olof skulle ligga utanför 
normalvariationen. Om det funnits graverande exempel borde det varit lätt att beskriva 
dessa.  
 
Först står i stycke 6: "Olof visar rädsla gentemot sin pappa när han kommer till 
skolan." Meningen därefter lyder: "Det har inträffat vid ett par tillfällen". Därefter 
följer det tidigare berörda triviala exemplet med att fadern skulle ha sagt till Olof att 
han skulle sköta sig och den subjektiva tolkningen att han skulle ha blivit skygg och 
krupit ihop. 
   
Argumentationsmönstret är alltså en långtgående generaliserande tolkning som följs av 
en inskränkning till ett par tillfällen och därefter belägger det anförda exemplet inte alls 
generaliseringen. Annorlunda uttryckt utmynnar försöket att argumentera för en 
omfattande inledande fabulering i ingenting. T.ex. kan Olof ha krupit ihop (om han nu 
gjorde det ö.h.t.) med anledning av en situation med både lärare och pappa närvarande. 
Det är metodiskt naivt att ensidigt se beteenden hos ett barn som föranledda av faderns 
person snarare än av situation. Därtill kommer att lärare KK till advokat AA den 14/12 
meddelat att om uppgiften att Olof visar rädsla anses komma från henne, så är den 
felaktig. Enligt KK:s  tolkning skall det vara att Olof visar "respekt", vilket är en annan 
sak. Författaren av skrivelsen tappar naturligtvis all trovärdighet genom omdömeslösa 
generaliserande fabuleringar som sedan snabbt inskränks och inte ens följer av det enda 
anförda exemplet.  
 
I stycke 9 står generaliseringen: "Han kan säga stränga och hotfulla saker med ett vuxet 
språk." Personkälla/or saknas liksom situationer. Inget exempel ges. Det går inte att 
veta vad författaren avser. Ord som "sträng" och "hotfull" står för upplevelser och 
värderingar hos den eventuella källan.  
Uppgiften måste i sammanhang med saklighetskrav betraktas som skvaller eller 
fabulering och förkastas. Att det på en skola cirkulerar uttryckssätt som härrör från 
vuxenvärlden torde vara vanligt förekommande.  Olof kan i den mån det skulle ha 
förekommit sådana uttalanden från honom ha fått dem från främst jämnåriga eller äldre 
kamrater. På främst manliga vuxenarbetsplatser kan förekomma många råa uttryck och 
inte så litet snoppfixering, men de flesta vuxna brukar vara återhållsamma med sådana 
yttranden i barns närvaro. Observera att samtliga namngivna personer under skrivelsen 
är kvinnor och att det är därmed kvinnliga normer som gäller när t.ex. Olofs språk 
bedöms och att manliga bedömare inte nödvändigtvis skulle ha haft samma uppfattning.  
 
H. Olof är ett år äldre än klasskamraterna, då han går om 1:a klass. Detta förhållande 
nämns eller kommenteras inte alls i skolans skrivelse. Det kan genom åldersskillnad 
och större skolvana lätt uppkomma skillnader i beteenden gentemot yngre 
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klasskamrater. Det är också i vissa sammanhang felaktigt att använda dessa som 
referensgrupp vid bedömningar av Olof. Exempelvis står i stycke 9: "Han använder 
mer könsord och svordomar än andra barn." Det är här ospecificerat vilken 
referensgruppen är, men i den mån den är förstaklasselever föreligger ett tankefel, då 
Olofs jämförelsegrupp bör vara pojkar i andra klass. Det är väl känt att pojkar i dessa 
åldrar blir alltmer avancerade i språkbruket med stigande ålder. Normalt torde 
inlärningen ske genom äldre språkligt mer avancerade kamrater. Det finns i Olofs fall i 
skrivelsen inget som kan föranleda en annan tolkning än att även han lär sig av 
kamrater. Bedömningen att det är frågan om kamratpåverkan får stöd av att 
akuthemmet X inte noterat könsord och svordomar och säger att Olof "har ett bra språk 
med och har kunnat formulera sig väl". Det framgår för övrigt indirekt av citatet ovan 
att bedömningen innebär att även andra barn använder könsord och svordomar. 
Skolsituationens språkrepertoar skall inte lastas på Olof som en negativ 
individegenskap. Sådana problem bör skolan angripa med generella metoder, inte 
genom flyttning av enstaka elever. Variationer förekommer givetvis mellan barnen 
under inverkan av andra psykologiska och socialpsykologiska faktorer, t.ex. kan språket 
för några bli ett sätt att få uppmärksamhet i kamratgruppen, ett sätt att kompensera 
svårigheter i skolarbetet, ett sätt att provocera lärare etc.  
 
I. Evidensfabrikation av typ spekulationer, antydningar, förstärkningar etc. förekommer 
i skrivelsen. Detta är något som generellt sett ökar i förekomst när sakargumenten 
tryter.  
 
Exempel:  
Stycke 8: "Det verkar viktigt för fadern att visa att han är en duktig förälder."  Vem 
som spekulerar om detta liksom varje som helst precisering eller belägg saknas. 
Nonsens av detta slag måste givetvis förkastas i sammanhang med saklighetskrav.  
 
Stycke 14 om ett blåmärke: "Det såg ut som om någon nupit honom."  
Vem som lämnat uppgiften, hur stort märket var och vilken uppfattning Olof hade om 
märkets uppkomst saknas. Huruvida någon med medicinsk kompetens bedömt 
blåmärket och mätt dess storlek framgår inte. Det framgår inte på vad sätt detta 
blåmärke skulle skilja sig från blåmärken som uppkommit genom stötar, ramlande, 
törnande emot etc.  
Antydande påståenden av detta slag är sakligt förkastliga.  
 
Stycke 9 om språkliga uttryck: "Man hör att det inte ursprungligen kommer från ett 
barn." Vem som lämnat uppgiften och vad det gäller för uttryck anges inte alls, varför 
uppgiften måste förkastas. Uppgiften innebär en enbart språklig förstärkning av 
påståendet om "vuxet språk" i föregående mening, dvs. kan anses som ett i sak 
innehållslöst exempel på språklig övertalningsteknik.   
 
I stycke 13 talas om "översvallande kärlek" och "överdrivna kramar". Personkällor, 
konkreta situationer samt uppgift om vad som skiljer översvallande kärlek från enbart 
kärlek och kramar från överdrivna kramar saknas. Genom att utan saklig grund 
godtyckligt lägga in förstärkande negativa ord som "översvallande" och "överdrivna" 
fabriceras negativa uppgifter om Olof. Propagandatekniken är tydlig.  
 
I stycke 5 talas om att "gömma huvudet i händerna". Personkälla saknas liksom 
konkreta situationer och frekvensuppgift. Att barn likaväl som vuxna lutar huvudet mot 
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ena eller båda händerna är inget ovanligt. Observera här den språkliga tekniken att 
använda det tolkande och värderande ordet "gömma" för att åstadkomma en negativ 
evidensfabrikation.  
 
I stycke 5 talas även om "tom blick". Huruvida en människas blick är tom eller inte 
torde vara en högst subjektiv värdering. Evidensfabrikationen innebär i detta fall att 
man får till och med en blick att bli något negativt genom att utnyttja ordet "tom".  
 
I stycke 7 påstås: "Skolpersonal har uttryckt obehag för att behöva möta fadern i 
enrum." Personkälla/or saknas liksom konkreta situationer och uppgiften måste därmed 
förkastas. Skolpersonalens personliga känslor och uttryckande av dessa är irrelevant 
information, men tekniken att uttala känslor, upplevelser etc. medger som lätt inses 
obegränsade möjligheter att fabricera pseudoevidens för övertalningssyften. Varje 
uppgiftslämnare kan se till att få och uttrycka vilka känslor och upplevelser som helst. 
Tyvärr har den osakliga, för att inte säga olagliga, "tycka-tro-känna-uppleva"-kulturen 
trängt in i utredning av socialtjänstens ärenden. Om skolpersonal har problem med sina 
känslor så är det möjligen ett terapeutiskt problem, men inget problem som rör familjen 
Karlsson. Advokat AA har den 14/12 uppgett för mig att uppgiftslämnaren lärare KK 
den 14/12 i vart fall inte står för denna uppgift. Som jag genom advokat AA uppfattat 
hennes kommentar var den att hon uppfattat det som känsligt/obehagligt för pappan att 
prata och att hon kunnat uppfatta detta pappans obehag, dvs. ur KK:s synpunkt verkar 
påståendet i papperet vara helt fel.  
 
 
J. Basfrekvensen av anförda beteenden i aktuell köns- och åldersgrupp och vid aktuell 
skola är viktig vid avgörandet av betydelsen av ett anfört beteende. Basfrekvenser har 
inte redovisats eller övervägts för de flesta beteenden i skrivelsen, men det finns i 
skrivelsen antydningar om betydande förekomster av könsord och svordomar samt om 
att några andra elever kissar i duschen. Beträffande bråkighet, snoppfixering etc. i 
övrigt saknas antydningar om basfrekvenser, vilka säkerligen förekommer av betydande 
storlek. Genom att basfrekvenser inte beaktas kan ett beteende framstå som mer 
avvikande än det är. Jag har t ex just nu en 8-årig son i andra klass i en förhållandevis 
liten och lugn skola på annan ort i Sverige och kan känna igen en del av de uppgifter 
från denna skola om beteenden hos vissa pojkar i denna ålder som beskrivs i skrivelsen, 
t.ex. svordomar, könsord, sparkar, bråkighet, kissande i duschar osv. Från min egen 
skoltid minns jag väl vissa pojkars snoppfixeringar och könsord. Mina skolkamrater 
blev så småningom relativt välartade medborgare. Kvinnliga lärare och kvinnliga 
socialarbetare saknar nog i regel mer direkt erfarenhet av skolpojkarnas sexuella 
kulturer. I ett utvecklingspsykologiskt perspektiv rör vi oss här med övergående, ibland 
relativt snabbt övergående, beteenden, som tillhör pojkars normala psykosexuella 
utveckling, men inom en normalvariation. Inte sällan förekommer intresse- och 
beteendevågor som går över på daghem och skolor. De studier vi gjort vid Högskolan i 
Örebro har påvisat omfattande förekomster av sexuellt språk och sexuella beteenden 
redan på daghemsnivån, t.ex. hos 4-5-åringar (t.ex. Palmqvist & Robach, 1993; Falk & 
Ranta, 1995). Samma gäller för våra studier av aggressionshändelser på daghem. Det 
ger en grovt felaktig och överdriven bild att som i den här aktuella skrivelsen uttala sig 
om en enskild elevs beteenden utan att beakta relevant referensgrupps beteenden.   
 
K. I början av skrivelsen refereras till barnen i pluralis. Det står att "Det är framför allt 
Olof som visar att han inte mår bra", dvs texten kan utifrån kontextuella ledtrådar lätt 
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läsas som att även Göran inte skulle må så bra. Texten saknar dock helt konkreta 
uppgifter om Görans beteenden, uttalanden etc. frånsett att Göran skulle ha gråtit efter 
ett sjukhusbesök hos modern.  
Det finns anledning fundera över varför inte en skrivelse även beträffande Göran 
insänts/begärts från S-skolan. Visste man att denna skulle bli positiv och motverka 
det underliggande syftet att skapa evidens för en flyttning av barnen från fadern? 
Förtigande av relevanta omständigheter sorterar under begreppet lögn.  
 
L. Det framgår inte att fadern under terminen skulle av skolan ha fått uppgift om 
de beteendeproblem som skolan anser sig ha uppfattat. Även advokat AA uppger att 
så inte skett. Det  måste anses som skolans skyldighet att meddela viktigare problem 
och diskutera med vårdnadshavaren. Varför har så inte skett? En nära tillhands liggande 
förklaring kan vara att problemen inte setts som särskilt allvarliga fram till dess mötet 
med socialtjänsten äger rum och att överdrivna och negativa minnesrekonstruktioner, 
negativa tolkningar och negativa generaliseringar skapas i samspelet med socialtjänsten. 
Så länge denna efterhandskonstruktion inte fanns, så såg man ingen anledning diskutera 
med någon förälder.  
 
M. Det är obestridligt att skrivelsen är starkt inriktad mot att dels redovisa fel/brister 
hos Olof, när denne bor hos fadern, dels påvisa fel/brister hos fadern och dels inriktad 
på att visa att det fungerade bra för Olof när denne var placerad på X akuthem. Med 
källkritisk terminologi är skrivelsens svart-vit-tänkade starkt tendentiöst och skrivelsens 
uppgifter skall därmed förkastas. Det föreligger bakomliggande övertalningssyften 
liksom inom annan propaganda. En av propagandans grundprinciper är urvalsprincipen 
som innebär att ensidiga urval av uppgifter förmedlas i syfte att övertala. Propagandans 
urvalsprincip tillämpas i den aktuella skrivelsen.  
 
N. Den beskrivning som görs av Olofs beteende på lektionerna är anmärkningsvärt 
torftig. Det framgår inte alls vilken nivå Olof håller t.ex. vad gäller att läsa, skriva och 
räkna. Att elever ibland går på toaletten, vässar pennor, lutar huvudet i händerna, tittar 
rakt ut osv. torde ha höga basfrekvenser och knappast vara särskilt anmärkningsvärt. 
Det framgår inte heller att någon av lärarna skulle ha brytt sig om Olof och sökt nå 
kontakt med honom och prata om vad som händer i skolan.  
 
O. Olof egen uppfattning om situationen, barnperspektivet, saknas nästan helt i 
skrivelsen. Detta visar att varken skolan eller socialtjänsten   bryr sig om Olofs 
uppfattning, vilket är anmärkningsvärt och i strid med den nya socialtjänstlagens 
uttalade intentioner. Socialtjänsten har att företräda barnens intressen, men i detta fall 
verkar det snarast som om socialtjänsten förtrycker Olof.  
 
P. Beskrivning av Olofs resurser och av vad som går bra för Olof saknas. Det torde vara 
såväl socialtjäntens som skolans skyldighet att tillse att sådan information framkommer 
och eftersöks med lika ansträngning. För socialtjänstens del gäller socialtjänstlagens 
målparagraf, där frågan om att frigöra och utveckla resurser berörs och socialtjänsten 
har här haft möjlighet att efterlysa sådan information i samband med mötet med 
skolpersonalen.  
 
Q. Det är utifrån min erfarenhet av andra ärenden möjligt eller sannolikt att 
socialtjänsten i tidens anda hänger sig åt amatörmässiga fantasier om sexuella 
övergrepp från faderns sida mot Olof och att detta utgör ett dolt motiv för flyttning av 
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pojkarna från fadern. Det finns därför anledning att påpeka att några indikationer på 
sådana inte framkommit i den aktuella skrivelsen eller såvitt jag uppfattat i ärendet i 
övrigt. Det saknas inom internationell forskning helt belägg för att de nämnda inom 
normalvariationen förekommande sexuella beteendena inom den aktuella åldersgruppen 
skolpojkar skulle ha något samband med sexuella övergrepp (se t.ex. den grundliga 
forskningsöversikten av Kendall-Tackett et al., 1993). Det bör också påpekas att 
allehanda prat och tyckanden i  vissa förekommande svenska skrifter utan vetenskaplig 
underbyggnad (i saklig nivå med veckotidningsskriverier) inte kan användas som saklig 
grund vid bedömningar rörande sexuella övergrepp. En av grundpriniciperna som 
ständigt ignoreras är att allsidigt undersöka alla tänkbara förklaringar till ett beteende 
och att inte ensidigt eftersträva bekräftelse av en enda favorithypotes samt därvid 
undvika alternativa förklaringar och det som talar emot favorithypotesen. En annan 
grundprincip innebär att de data/uppgifter som används måste vara såväl relevanta som 
tillförlitliga, dvs vara försedda med t ex kontrollerbara källor, tidsangivelser, 
situationspreciseringar, redovisning av förhandsuppfattningar, felkällor m m.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Sammanfattningsvis kan i huvuddrag konstateras  
 
att skrivelsen saknar uppgifter om syfte, ev. frågeställningar, metodik/tillvägagångssätt 
för framtagning av uppgifterna mm. 
 
att skrivelsen endast undertecknats av bitr rektor, som torde ha haft liten om ens någon 
undervisningskontakt med Olof, och såvitt framgått inte vare sig genomlästs eller 
skriftligt bestyrkts av de övriga tre kvinnliga uppgiftslämnarna.  
 
att ryktesspridning kring familjen Karlsson sannolikt förekommit innan skrivelsen 
upprättades. Ryktesspridning ger lätt upphov till föreställningar som leder till selektiv 
och snedvriden varseblivning.  
 
att skrivelsen och uppgifterna i denna sannolikt uppkommit i efterhand och interaktivt 
när skolpersonal och socialtjänst hade ett möte, dvs. oberoende och självständiga 
uppgifter har inte lämnats av de påstådda uppgiftslämnarna. Data pekar på att det till 
och med är så att socialtjänsten skrivit skrivelsen från skolan och lämnat över den till 
skolan för undertecknande, något socialtjänsten bedrägligt sökt dölja för faderns 
advokat AA. Några skriftliga underlag för skrivelsen har inte angetts och någon av 
föräldrarna anges inte tidigare ha blivit meddelad om de därmed sannolikt i efterhand 
konstruerade uppgifterna.  
 
att samtliga uppgifter, frånsett några bakgrundsuppgifter, saknar personkälla och 
godtagbara situationsbeskrivningar - de måste därmed utifrån vedertagna källkritiska 
principer förkastas. Skrivelsens uppgifter måste därmed, frånsett några 
bakgrundsuppgifter, genomgående klassificeras som skvaller.  
 
att omfattande evidensfabrikation i form av generaliseringar, spekulationer, 
antydningar, subjektiva värderingar, godtyckliga tolkningar, språkliga tekniker mm 
förekommer. Bakom evidensfabrikationen finns övertalningssyften.  
 
att skrivelsen utmärks av den inom propaganda gängse urvalsprincipen, dvs. ensidiga 
urval används i övertalningssyften.  
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att klassläraren KK:s uppgifter till advokat AA den 14/12 talar för att det mesta i 
skrivelsen inte ens överensstämmer med vad de påstådda uppgiftslämnarna sagt - till 
detta kommer saklighetsproblem med vad uppgiftslämnarna faktiskt kan ha sagt och 
med de förhandsuppfattningar, normer och tolkningsrepertoarer som kan föreligga.  
 
att grov underlåtenhet föreligger vad gäller att ta reda på Olofs uppfattning och 
perspektiv 
 
att grov underlåtenhet föreligger vad gäller att ta fram Olofs resurser och vad som går 
bra för Olof 
 
att de åtgärder rörande Olof som akuthemmet X den 25 oktober föreslagit, dvs. assistent 
i klassen resp samtalskontakt med BUP, inte har genomförts av skolan resp 
socialtjänsten 
 
att uppgifter om brodern Görans förhållanden i förskolan saknas, sannolikt därför att det 
bedömts strategiskt ur övertalningssynpunkt att undanhålla dessa förhållanden, dvs. 
ljuga i betydelsen medvetet förtigande av relevant information. 
 
att skrivelsen utifrån elementära saklighetskrav för myndighetsutövning helt måste 
förkastas. Skrivelsen utgör enligt min bedömning grovt bedräglig 
myndighetsutövning samt förtal och förföljelse mot barn i gränstrakterna till vad som 
är eller borde vara åtalbart.  
 
att de få sakuppgifter som lämnas i skrivelsen, om de vore korrekta (vilket är säkerställt 
att de i stor utsträckning inte är), inte ger någon rimlig saklig grund utifrån befintlig 
utvecklingspsykologisk kunskap för att flytta barnen hemifrån. Detta styrks även av 
skrivelsen från akuthemmet X av den 25 oktober.  
 
att det i den svåra situation med modern på sjukhus, som barnen nu befinner sig i torde 
vara kontraindicerat att företa en flyttning av barnen, dvs barnens psykiska hälsa 
kommer sannolikt att förvärras av ytterligare splittring av familjen, försämring av 
relationen till pappan och krav på nyanpassning i annan miljö. Det som anges i den 
osakliga skrivelsen samt tillhörande oredovisade fantasier torde väga lätt mot dessa 
faktorer.  
 
Efterskrift 
Det framkom senare att ett extremt grovt felaktigt rykte (fabulering eller lögn) om  
fadern förekommit inom socialtjänsten. Socialnämnden gav upp fallet ett par dagar före 
utsatt förhandling i kammarrätten och inställde sig inte i kammarrätten. Bland annat 
skulle socialnämnden där haft att försvara den här granskade skrivelsen och en sakligt 
undermålig barnavårdsutredning.  
 
Tankefel: en summering 
I denna publiceringsversion gör jag i vanlig ordning en summering av de tankefel som 
förekommer eller antyds i och kring den granskade skrivelsen. Självklart skall höga 
saklighetskrav ställas på en skrivelse från skolan till socialtjänsten. Inom offentlig 
förvaltning gäller kravet i Regeringsformen 1 kap 9§ ”att iaktta saklighet och 
opartiskhet”, något som tycks okänt för de befattningshavare som är agerat. 
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Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson (2003), Hardman (2009), Reisberg 
(2010). Olika tankefelsbeteckningar kan överlappa eller ibland stå för samma fenomen. 
 
- allsidighetskravet vid utredningsarbete åsidosätts 
 
- alternativa hypoteser övervägs inte 
 
- arbetssätt för att få fram anförda uppgifter redovisas inte 
 
- argumentum ad hominem, dvs. personargument och i detta fall personangrepp 
gentemot fadern 
 
- barnents uppfattningar ignoreras 
 
- basfrekvensfel, dvs. beteendens vanlighet beaktas inte – t.ex. skolpojkars normala 
beteendevariationer och frekvenser för förekommande beteenden 
 
- beroendefel, dvs. flera uppgiftslämnare har i varandras närvaro fått lämna uppgifter – 
uppgiftslämnande bör ur saklig synpunkt ske separat. Dessutom skall var och en skriva 
under enbart på sina egna uppgifter, inte på andras.  
 
- ensidigt bekräftelsesökande i förhållande till tes 
 
- evidensfabrikation, dvs. diverse triviala, irrelevanta, överdrivna, självklara, påhittade 
etc. uppgifter och språkliga förstärkningsord m.m. anförs till stöd för den aktuella tesen 
 
- fabulering, dvs. uttalanden utan täckning i sak 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder, dvs. “tycka-tro-känna-uppleva” – 
kulturen förekommer 
 
- frågeställningsfel på så sätt att logiskt styrande syfte/frågeställning inte anges 
 
- förfalskning av uppgifter i skrivelsen i förhållande till vad namngiven källa uppgett  
 
- förhastade spridning av uppgifter , dvs. uppgifter i skrivelse lämnas utan att 
uppgiftslämnare fått godkänna och underteckna.  
 
- imperfecta enumeratio, dvs. ofullständigt övervägande av alternativa orsaker, 
tolkningar, åtgärder etc.  
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter godtas utan kritisk prövning 
 
- källredovisningfel på så sätt att källor saknas för uppgifter 
 
- ljugande används. Med lögn avses medvetet vilseledande och då används främst 
förtigande/undanhållande av relevanta uppgifter, förvrängning av uppgifter, påhittade 
uppgifter och även medvetet slarvande med uppgifter kan hävdas sortera under 
lögnbegreppet.  
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- monsterfel, dvs. monsterfantasier om fadern (se Edvardsson, 2010) 
 
- observationer och tolkningar hålls inte isär 
 
- referensgruppsfel, dvs. fel referensgrupp eller ingen referensgrupp används, t.ex. skall 
en  8-årig skolpojkes språkbruk jämföras med andra 8-åriga skolpojkars och inte med 
kvinnliga lärares och socialarbetares språkbruk. 
 
- relevansfel, när icke-relevanta uppgifter anförs 
 
- resursundvikande 
 
- ryktesspridning och tro på rykten har förekommit 
 
- sexualfixerad tolkning utan övervägande av alternativ 
 
- situationspreciseringar saknas 
 
- skevt urval av uppgifter (material betecknas då som ”tendensiöst” – ett klassiskt 
källkritiskt förkastelsekriterium 
 
- tidsaxelfel, dvs. tidpunkter för händelser etc. saknas 
 
- tolkningsfel, när tolkningar görs godtyckligt utan att tänkbara alternativa tolkningar 
övervägs 
 
- urvalsprinciper för material till skrivelsen redovisas ej 
 
- vaghetsfel, när på grund av vaghet icke användbara och därmed meningslösa uppgifter 
anförs, t.ex. “Kalle bråkar”.  
 
- övertygelsefixering (om faderns uselhet) 
 
Fler tankefel kan tänkas.  
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