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Det förutsätts att alla som får tillgång till denna rapport hanterar den med ansvar och omdöme. Vi erinrar om det 

juridiska och forskningsetiska förbudet mot att söka identifiera källor och berörda personer. Det får inte diskuteras 

vilka personer rapporten avser och den får inte användas för att på något sätt skada de berörda. De 

myndighetspersoner som varit engagerade i fallet har självklart lagstadgad sekretessplikt. 

 

OBSERVERA  ATT DETTA ÄR EN ARBETSVERSION AV RAPPORTEN. FÖRÄNDRINGAR I 

FORMULERINGAR OCH DYLIKT KAN SKE I EN SLUTLIG VERSION.  

 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att kritiskt granska handläggningen i ett ärende från en socialförvaltning i Linköping. 

Insatser både enligt SoL och LVU är vidtagna i ärendet. 

Den kritiska granskningen inriktas mot att studera om det finns några tecken på att förföljande 

strategier/handlingsmönster förekommer i dokumenten samt om RF:s krav på saklighet och opartiskhet är 

uppfyllda. 

 

Granskningen visar att 94 förföljande strategier/handlingsmönster tydligt framgår i 

materialet. Jag har redovisat dessa med belysande exempel och citat tagna ur utredningar och övrigt material. 

Genomgående i detta ärende är att klientperspektivet ignorerats till stor del, att resurser undanhållits, att 

sakligheten sats ur spel, att opartiskheten brutits och att främst barnen, men även pappan och hans sambo 

utsatts för psykisk misshandel. De förföljande strategierna har indelats i åtta kategorier: 

 

                        - Myndigheten vet bäst:                                                 - Svartmåla föräldrarna: 
  kvantitativ strategi                                                           negativ urvalsstrategi 

  maktens definition av verkligheten                                  resursundanhållande 

  total kontrollstrategi                                                         historisk dammsugarstrategi  

  betona myndighetens resurser                                        bolstering/deemphasizing 

  overconfidence                                                                syndabocksstrategi 

  övertro på auktoriteter                                                      försök att framhäva dåliga fadern 

  slag under bältet strategi                                              - Ignorera lagar och förordningar: 

  intyg utan förstahands kännedom                                   ignorera klientperspektivet 

  ge sken av att veta allt strategi                                        ignorera barn perspektivet 

  högre krav än normalt                                                      sekretessmissbruk  



  de ständiga påminnelsernas och 

  kontrollpsykosstrategi                                                      integritetskränkande strategi 

 

  mobilisera andra myndigheter                                         lagbrott 

  missbruk av tjänsteställning                                            antidemokratiska stämplingar 

  irrationell konsensusformering                                        kränkande uttalanden/värderingar  

  erkänn inte fel/myten om fullkomlighet                        - Påverka läsaren: 

  tolkningsstrategi                                                              språklig jävlighetsstrategi 

  rättfärdiga sig själv och sitt handlande                            negativ förstärkningsstrategi 

  the story of the other child                                               repetitiv strategi 

  hålla klienten i ovisshet strategi                                       associativ antydande teknik 

- Få barnen och föräldrarna att verka vårdbehövande:perceptuell distortion 

  patologisering                                                                  kontextuell implikation, litterära tekniker 

  anmäla utifrån triviala tecken                                           vilseledande information 

  förföljelse genom det fundamentala attributionsfelet      glidningsstrategi 

  självgynnande attribution                                                 dekontextualisering 

  bevis genom åtgärd                                                      - Psykisk barnmisshandel och förstörande  

  kontroll genom vård                                                          av viktiga relationer: 

  sjuka familjemönster                                                        psykisk barnmisshandel 

  psykolog jargong                                                              överrumplingsstrategi 

- Maktmissbruk:                                                                krossa far - barn - relationen 

  lögnstrategi                                                                       påverkan av barn 

  fabulering                                                                         omdefinieringsstrategi 

  provokativ strategi                                                            lägga vuxenansvar på barnen  

  förutsättande strategi                                                       paktstrategi, partiskhet, delikatessjäv, beroenden 

  kompetensöverskridningar, brister i kompetensen          kommunikation bakom ryggen  

  manipulationsstrategi                                                       minnessnedvridning 

  passande tolkning                                                            hotstrategi 

 undanhållande av information                                           undanröjande av stödjande personer 

  språklig strategi                                                                avvisande attityd 

  förhalningsstrategi                                                        

  aktiv felsökning/felskapande strategi                            

  anonyma anmälningar                                                     

  byte av felsökningsområde                                           

  bullerbevis                                                                     

  fallacia libidinis                                                               

  discountstrategi 

  uppläst och vidimerat  

 

- Ignorera elementära saklighetsaspekter: 



  motsägelser 

  generaliseringar 

  vaghetsstrategi 

 

  framföra irrelevant information 

  språkliga obegripligheter/underligheter 

  imperfecta enumeratio 

  doktrinen om nollpåverkan 

  hemliga evidens 

  tolkningar blandas in i observationer 

  error principalis 

  error flummicus 

  petitio principii 

 

 

På grund av de massiva bristerna i saklighet har jag även utfört en separat saklighetsanalys utifrån  

de saklighetsaspekter Edvardsson tar upp i sin bok Kritisk utredningsmetodik, (1996). 

 

Resultatet av saklighetsanalysen visade att det brister i nästan samtliga av Edvardsson sammanställda 

saklighetsaspekter. 

Slutsatsen är att ett stort antal förföljande strategier/handlingsmönster förekommer i handläggningen i detta 

ärende, 

att RF:s krav på saklighet och opartiskhet åsidosatts samt att det förekommer uppenbara brott mot SoL, LVU. 

FL, TF. 

  

Förkortningar: 

SoL = Socialtjänstlagen 

LVU = Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 

RF = Regeringsformen 

FL = Förvaltningslagen 

TF = Tryckfrihetsförordningen 

HSAN = Hälso - och sjukvårdens ansvarsnämnd 

 

Jag vill tacka Bo Edvardsson för allt stöd, alla goda råd och för all hjälp. Du är guld värd! 

Jag vill även tacka fadern, hans sambo, deras ombud och deras advokat som givit mig tillgång till materialet och 

därmed gjort denna studie möjlig.    
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