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Sammanfattning. Kritiska anmärkningar rörande utredningsmetodiken i 
en s.k BBIC-utredning och i en vårdnads-. boende- och 
umgängesutredning presenteras. Tankefelen i utredningsmaterialet 
sammanfattas.  
 
Bakgrund 
Advokat AA har 2009-12-29 gett mig i  uppdrag att 
på kritisk-vetenskaplig grund granska utredningsmetodiken i en  
vårdnads-, boende- och umgängesutredning i mål nr  00000 vid  
Socialstads tingsrätt. 
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till eller släktskap 
med i målet berörda personer och har inte haft kontakt med någon 
i målet berörd.  
 
Min granskning innebär inget ställningstagande i tvistefråga mellan 
parterna eller till vad som hänt eller inte hänt vad gäller i materialet 
antydda händelser.  
 
Yttrandet är avsett för användning i domstol eller på annat sätt som  
uppdragsgivaren bestämmer. 
 
Material 
- Utredning (även rubricerad ”Tjänsteutlåtande” från familjerätten i 
Socialstad 2009-01-14, 12 sidor.  
- Utredning av BBIC-typ enligt 11 kap. 1 § SoL från Socialstad kommun 
2008-04-21, 32 sidor.  
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Den sakkunniges arbetssätt 
Den sakkunnige har genomfört en saklighetsteoretiskt grundad granskning 
av nämnda material med avseende på aspekter som logik, säkerställande av 
uppgifter och källkritik. För utförligare beskrivning av saklighetsteori 
hänvisas till min universitets- och högskolelärobok - Edvardsson: Kritisk 
Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. (Liber, 2:a  
rev. uppl., 2003, omtryckt 2008, 2009).  
Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal anmärkningar 
och en sammanfattande bedömning med fokus på den aktuella vårdnads-, 
boende- och umgängesutredningen. 
 
I. Anmärkningar rörande BBIC-utredning 
I detta fall hänvisas i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen  
till en tidigare genomförd BBIC-utredning enligt 11 kap 1§ SoL, vilket 
utgör anledning till att den här kommenteras.  
 
Det av socialstyrelsen uppmuntrade utredningsförfarande som brukar 
kallas för BBIC (Barns Behov i Centrum) saknar saklighetsteoretiskt  
baserade krav såsom att en utredning skall styras av explicit angiven 
frågeställning/ar/ och att material som förs in under det använda 
begreppssystemets rubriker skall vara rimligt säkerställt (se bl.a. 
Edvardsson 2003, 2009ab och den kritiska granskning som genomförts av 
Hedlund & Lovén, 2008, vad gäller BBIC-utredningar kontra traditionella 
utredningar i Örebro-regionen).  
 
Vad gäller den här aktuella BBIC-utredningen framgår i vanlig ordning  
att logiskt styrande frågeställning eller  frågeställningar eller hypotes/er/ 
saknas. Under rubriken ”Beskrivning av hur utredningen  
genomförts” så redovisas några dokument, några hembesök och ett antal 
samtal med datum. Det saknas angivande av frågeställning/ar/, saknas 
principer för urval (inval respektive bortval) av material till utredningen,  
saknas uppgifter om att lämnat material från familjemedlemmarna skulle 
ha bestyrkts av uppgiftslämnare, saknas uppgift om att berörda personer 
skulle ha givits möjlighet att i utredningsprocesser systematiskt replikera 
på uppgifter som berör dem, saknas uppgifter om kontroller i övrigt och 
och saknas uppgifter om tillämpning av källkritiska principer på materialet. 
Det framgår inte heller att materialet skulle på nämnda sätt ha rimligt 
säkerställts före det används för ”Analys” , ”Bedömning” och ”Förslag 
till beslut”.  
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Utredningen skall därmed källkritiskt förkastas då de använda 
utredningsmetodiska arbetssätten såvitt framgår av redovisningen 
inte uppfyller de mest elementära saklighetskrav. Exempelvis  
kan finnas många felaktigheter i texterna under de olika rubrikerna 
och urvalen av uppgifter som förts in kan vara godtyckliga och skeva.  
Det kan även saknas viktiga uppgifter och viktiga repliker.  
 
Om en annan utredning använder sig av uppgifter från denna BBIC-
utredning så kvarstår de saklighetsteoretiska och källkritiska 
invändningarna.  
 
II. Anmärkningar angående vårdnads-, boende- och 
umgängesutredning 
1. Utredningen är daterad 2009-01-14 och därmed idag februari 2010 
föråldrad. Mycket kan hända på ett år.  
 
2. Utredningen saknar logiskt styrande frågeställning/ar/ eller styrande  
hypotes/er/. Det är alltså inte tydligt vad det är för kunskap som skall tas 
fram, vilka frågeställningar som skall besvaras. 
 
3. Det klargörs inte explicit vilka principer för urval (inval respektive 
bortval) av information som tillämpats.  
 
4. Det nämns att samtal med  fadern, modern och barnet ägt rum, men 
inget sägs om när de ägde rum  (dateringen). Det är nog rätt tveksamt om  
utredare som inte kan  hålla reda på  och redovisa datum för samtal kan 
hålla reda på särskilt mycket annat heller. Även tidslängder för samtalen 
saknas genomgående.  
 
5. Utredarna framför vaga värderande och ogillande kommentarer kring 
fadern, som framfört kritik. Frågan är vad dessa vaga tyckanden (utan i 
utredningen angiven saklig grund) har för relevans i utredningen? Det kan 
finnas skäl att erinra om att den enskilde medborgarens långtgående 
yttrandefrihet finns inskriven i svensk grundlag liksom att det är en 
gammal sjuka hos socialtjänsten att man där ofta har svårt att  hantera 
kritik och dessutom har svårigheter att inse det befogade i en del sakligt väl 
grundad kritik. Det bör även ha varit  så som redan framgått av mina 
kommentarer att fadern haft saklig anledning att vara missnöjd med den 
s.k. ”utredning” som gjorts i Socialstad kommun.  
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6. Vad gäller barnsamtal så anges tre enskilda samtal med barnet ha  
genomförts på familjerätten. Det anges att barnet har gått igenom och 
godkänt de uppgifter det lämnat. Frågan är vad som varit syfte, 
frågeställningar och uppläggning i barnsamtalen?  
 
7. Det framgår inte att föräldrarna fått bestyrka utredarnas sammandrag 
av lämnade uppgifter, dvs. bekräfta att de sagt vad som påstås, förtydliga,  
korrigera, stryka etc.  
 
8. Det framgår inte att utredarna skulle i utredningsprocessen ha givit 
familjens aktörer möjlighet till systematisk replikering på påståenden som 
berör dem. Detta innefattar även möjlighet till systematisk replikering på  
utredarnas påståenden. Även barnet bör ges möjlighet till replikering och 
även barnets uppgifter kan bli föremål för replikering från berörd.  
 
9. Uppgifter från utredningen i Socialstad kommun 2008-04-21 refereras 
och är idag ännu mer föråldrade. Som framgått ovan har inte elementära 
saklighetsteoretiska krav iakttagits i Socialstad kommuns utredning och 
den skall därför källkritiskt förkastas, vilket nu drabbar referatavsnittet i 
denna senare utredning.  
 
10. Det finns uppgifter från Lisa Karlsson på Snäckeskolan 2008-11-11,  
dvs. idag februari 2010 cirka 15 månader gamla uppgifter. 
 
11. På sid. 10-11 nämns flera kontaktpersoner utan att namnges. Skall en 
uppgift ha sakligt värde måste den kunna källredovisas och därmed kunna 
kontrolleras mot källan.  
 
12. Det avslutande avsnittet ”Utredarens kommentarer” skrivs i huvudsak 
inte på grundval av rimligt säkerställda uppgifter (bestyrkta, replikerade,  
kritiskt prövade i övrigt). Det har av utredningstexten inte framgått att 
utredaren skulle ha nöjaktigt redovisat metodiken, inkl. urvalsprinciper, 
och uppgifter har inte rimligt säkerställts genom bestyrkanden från 
uppgiftslämnare och systematisk replikering från berörda samt andra 
möjliga kontroller och källkritik. Det har även noterats en del tyckanden 
från utredarens sida i texten. Icke rimligt säkerställda uppgifter skall aldrig 
ligga till grund för avslutande analys, resonemang, förslag etc. Det är vad 
som sker här. Denna fråga löses inte genom kommunicering av hela 
utredningen, eftersom då den avslutande analysen etc. redan skrivits på 
grundval av sakligt sett icke godtagbara uppgifter och i praktiken ändrar 
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utredare inte sina analyser ens när mängder av felaktigheter påvisas. 
Uppgifter måste kvalitetssäkras i själva utredningsprocessen genom att 
arbeta med bestyrkanden, systematisk replikering och möjliga kontroller 
och kritisk prövning i övrigt. Om så inte sker utmärks en utredning av  
”skräp in – skräp ut” - principen.  
 
Sammanfattande bedömning 
Vårdnads-, boende- och umgängesutredning från Socialstad kommun skall 
källkritiskt förkastas, då elementära saklighetskrav inte iakttagits. 
Utredningen är dessutom föråldrad och grundas i någon mån på en 
källkritiskt icke hållbar BBIC-utredning från Socialstad kommun. 
 
Tankefel: en summering 
Flera olika tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003, 2004, 2009ab; Reisberg, 
2007) förekommer i det granskade materialet eller i fallet.  
Bakom metodfel finns tankefel.  
 
- aktualitetsfel på så sätt att föråldrade uppgifter framförs 
- BBIC-fel på så sätt att källkritiskt sett icke hållbart material ur BBIC-
utredning används 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs på grundval av utredningsmaterial 
som inte har rimligt säkerställts 
- frågeställning/ar saknas, vilket innebär avsaknad av logisk styrning 
av utredningsarbetet fram till besvarande av frågeställning/ar 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter förs in utan erforderlig kritisk 
prövning och övertas okritiskt från annan, tidigare utredning (papegojfel) 
- källredovisningsfel på så sätt att det saknas namngivna källor till 
några uppgifter 
- relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter förs in i utredningen 
- ”skräp in – skräp ut”-principen tillämpas, dvs. uppgifter som inte är  
rimligt säkerställda används som underlag för analys och bedömning. 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter förs in och används i utredningarna utan 
att de rimligt säkerställts genom bestyrkanden från uppgiftslämnare, 
replikering från berörda, kontroller i övrigt och källkritisk prövning. 
-  tidsignorerande på så sätt att datum och tidslängder hos samtal inte 
redovisas – tid anses ointressant 
- tyckandefel på så sätt att tyckanden framförs från utredarna utan att 
saklig grund anges 
- urvalsfel på så sätt inga principer för inval och bortval av uppgifter 
till utredningen redovisas 
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- yttrandefrihetsfel, dvs. faderns grundlagsfästa rätt att kritisera myndighets 
agerande respekteras inte.  
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