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Sammanfattning. I detta fall granskas utredningsmetodiken i ett fall där fadern är dömd i 
domstol för grov kvinnofridskränkning av modern. Barnavårdsutredning enligt BBIC, ett 
snabbyttrande och en vårdnads-, boende- och umgängesutredning granskas och ett avsevärt 
antal metod-  och tankefel kan påvisas. Barnens uppfattningar framkommer föga i 
utredningsmaterialen och utredandet bedrivs med rollsammanblandning mellan de olika 
utredningarna och påtagligt osakligt och partiskt samt med nallekort som saknar vetenskaplig 
underbyggnad.  
 
Bakgrund 
Av en stödperson till modern har jag 0001-03-17 fått förfrågan och uppdrag att kritisk-
vetenskapligt granska utredningsmetodiken och eventuellt anlägga psykologiska synpunkter 
på aspekter av angivna dokument. Det är således frågan om en metautredning, dvs. utredning 
kring utredningsdokument.  
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer och inte heller 
någon släktskap med någon.  
 
Granskningen avser inte ställningstagande i tvistefrågor, men kan ha relevans för tvistefrågor.  
 
Material 
Följande material har tillställts mig. Det material jag använder har här avidentifierats och 
årtalet för socialtjänstens utredningar har satts till 0000 och efterföljande år till 0001. 
- Dom gällande grov kvinnofridskränkning mål nr XXXX  T tingsrätt 0000-05-08 
- Upplysningar från socialkontoret Utreda kommun  till T tingsrätt 0000-05-20 
- Protokoll T tingsrätt 0000-06-15 
- Utredning enligt 11 kap 1§ SoL från socialkontoret Utreda kommun 0000-10-23 
   och med bilagor 
- Vårdnads-, boende- och umgängesutredning från socialkontoret Utreda kommun 
    till T tingsrätt 0000-12-10 
- Anmälningar, observationsrapporter mm per mail från stödperson CC till  
   socialtjänsten i Utreda kommun + en del korta bekräftelsemail etc.    
   0000:  1 april (mottagande skriftligt bekräftat av socialdirektör S), 25 juni (även per  
              vanlig post), 29 juni, 3 juli, 10 aug, 28 aug, 7  sept, 30  sept, 8 okt 
   0001:  8 mars 
- Mail till socialtjänsten Utreda kommun från modern 
  0000:  30 sept, 7 okt 
- Anmälan från LL, X-skolan, 2 april 0000 
- Mail från kurator KK till modern den 6 okt 0000 
   och vidarebefordrat till socialtjänsten den 7 okt 
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Den sakkunniges arbetssätt 
Granskningen utgår från att  utredningsdokument inom offentlig förvaltning skall uppfylla 
kravet på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” (Regeringsformen 1 kap 9§). Utredningsarbete 
skall uppfylla grundläggande kritisk-vetenskapliga krav på noggrannhet, korrekthet, logik, 
kritisk prövning av uppgifter, beaktande av felkällor m.m. För närmare specificering se 
min universitets- och högskolelärobok i ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer 
och felkällor” (2:a rev. uppl. Liber, 2003; omtryckt 2008, 2009, 2010). En annan 
grundläggande  utgångspunkt är FN:s barnkonvention med artiklar rörande barnets bästa 
(artikel 3) och barns rätt att komma till tals (artikel 12) (denna rätt är inte åldersbegränsad).  
 
Jag har genomläst allt material, men tre dokument görs här till föremål för granskning: 
upplysningar till tingsrätten (s.k. snabbyttrande), barnavårdsutredningen enligt BBIC och 
vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Granskningen inriktas på mer grundläggande 
utredningsmetodiska frågor och med några mer generella psykologiska kommentarer rörande 
innehållet. Resultatet av granskningen redovisas i form av ett antal anmärkningar per 
dokument, sammanfattas per dokument och över alla tre dokumenten. Vid användande av 
citat har faderns och moderns namn konsekvent ersatts med ”fadern” respektive ”modern”. 
Mer av forsknings- och utbildningsintresse bifogas sist en summering av viktigare i materialet 
förekommande eller antydda tankefel.  
 
Anmärkningar 
Dokument: Upplysningar (snabbyttrande) till tingsrätten den 20 maj 0000 
 
1. Logiskt styrande frågeställning/ar/ saknas för detta utredningsdokument.  
 
2. I strid med FN:s barnkonvention har inga barnsamtal ägt rum. De tre motiveringar för detta 
som nämns ( barnens ålder, turbulent familjesituation, tid) är inte godtagbara. 
Tre av barnen är klart samtalbara. Att det enligt domslut har förekommit en serie 
 våldshändelser i familjen (dom 8 maj) gör det mer, inte mindre angeläget att höra  
 barnen. Det är heller ingen stor tidsinsats det rör sig om och det bör bedömas som 
 en skyldighet utredaren har att fullgöra och en rättighet barnen har att bli hörda.  
 
3. Enligt domslut 8 maj har det förekommit en serie våldshändelser i familjen från 
fadern gentemot modern. Detta bör föranleda riskanalys och riskbedömning. I texten anges att 
modern skall ha uppgett ”att fadern kan ta nacktag, skrika eller verbalt  
kränka dem.” Det hävdas således inte bara den serie våldshändelser som domstol bedömt 
ha ägt rum och domstolens bedömningar att barnen varit vittnen till våld utan finns även 
uppgift om att barnen skall ha utsatts för våld. T tingsrätt skriver i sin bedömning. 
    ”Oavsett detta är det försvårande att de åtalade gärningarna mot modern    
     har pågått under en förhållandevis lång tid, cirka tre år, och att brotten företrädesvis har   
     ägt  rum i någon av familjens bostäder och med ett eller flera av deras barn i närheten vid  
     vissa  tillfällen. Av det sagda följer att i vart fall brottslighetens art utesluter någon annan  
     påföljd än fängelse.”  
En annan av tingsrättens bedömningar är att 
     ”De förklaringar som fadern sålunda har framfört framstår som långsökta och  
       långt ifrån övertygande.” 
Utredaren framstår som ointresserad av frågan om våld. Det är faktiskt så att personer  
som upprepat uppvisat våldsbeteende ofta fortsätter med sådant beteende.  
 
 Det bör tilläggas den generella kommentaren att riskanalys och riskbedömning samt  
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 konsekvensanalyser för olika beslut bör rutinmässigt ske kring båda föräldrarna.  
 
4. Det anges ha ägt rum ett samtal med vardera föräldern den 12 maj och dessa samtal 
refereras. Dock framgår inte att föräldrarna skulle ha givits möjlighet att bestyrka (inkl. 
korrigera, förtydliga etc. ) sammandragen av lämnade uppgifter.  
 
5. Det framgår inte heller att föräldrarna skulle givits möjlighet att systematiskt replikera 
på av dem bestyrkta versioner av varandras uppgifter.  
 
6. Det refereras vad modern skall ha sagt till utredaren 0000-03-24. Det framgår 
inte att utredarens referat skulle vara bestyrkt av uppgiftslämnaren.  
 
7. Utredaren refererar en anmälan från AA 0000-05-20 (samma dag som utredningen 
undertecknas) rörande modern och barnen, när de befann sig på det skyddade boendet. Det 
framgår inte att referatet skulle vara bestyrkt av anmälaren och inte heller 
framgår att modern skulle ha givits tillfälle till replikering. Det framgår inte heller 
att utredaren skulle ha gjort någon kontroll med personalen rörande både modern 
och AA. Det finns även ett påtagligt inslag av generaliserande tolkningar i de  
uppgifter som påstås härröra från AA.   
 
8. En utifrån aspekten partiskhet viktig fråga är varför  uppgifterna i anmälan från AA tas med 
i okontrollerat skick, medan prövade uppgifter om faderns beteende i tingsrättens dom inte tas 
med i bakgrundsavsnittet i upplysningarna till tingsrätten.  
 
9. Det är även utifrån aspekten partiskhet utomordentligt anmärkningsvärt att anmälan från  
LL, X-skolan, den 2 april 0000 inte vare sig nämns eller refereras. I denna  
står följande (min understrykning):  
”Vi, förskollärare, förmedlar vår oro för PP  som har berättat att pappa slår mamma. Detta 
berättade han för L, onsdagen den 25/3 -0000..  
I slutet av februari hade jag, L, ett enskilt samtal med P då han var inblandad i en konflikt i 
skolan. Jag förklarade att man inte får bråka och skrika, då sade P att mamma och pappa gör 
det hemma, Jag sade att föräldrarna kan bråka med varandra och att det nog inte var så 
allvarligt, P sade ”jo, det är det”.  
Vi, förskollärare, på Blåklockan upplever att P inte mår bra. Han är stökig, drömmande (vi 
måste säga till honom flera gånger innan han reagerar) och på sista tiden har han dragit sig 
undan, vilket inte är likt honom. 
Med vänliga  hälsningar 
LL/X-skolan” 
 
Utredaren undanhåller detta från upplysningarna till tingsrätten. 
 
10. I en skrivelse på tre sidor från stödperson CC till socialdirektör S angående 
socialkontorets grova vanskötsel av det 24  mars aktualiserade ärendet med barnen , så 
framförs inte bara kritik mot socialkontorets passivitet utan finns även referat av sådant som 
modern den 26 mars berättat för CC, t.ex.  
 
- att maken sagt ”nu ska du dö din jävla hora, jag vet inte om jag ska strypa dig eller dränka 
dig” 
- att maken sagt ”att ett vitt element hemma i huset ´kommer att vara rött när jag är färdig 
med dig´” 
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- ”att han sagt hon var sinnessjuk och att ingen skulle tro henne om hon sa nått” 
- ”att han i måndags 2/3 slagit både henne och den 6 månader gamla babyn, och att det var 
den händelsen som gjorde att hon nu beslutat att lämna honom” 
 
Anmälningsmaterial av detta slag undanhåller utredaren från upplysningarna till tingsrätten 
och även detta är anmärkningsvärt utifrån frågan om partiskhet.  
 
Sammanfattningsvis så är inte utredningsmetodiken i de lämnade upplysningarna sakligt  
godtagbar och utredaren agerar partiskt. Att barnen inte har hörts kan ses som en av 
teknikerna för att skapa ett partiskt dokument. En annan teknik är att inte närmare referera 
från brottmålsdomen gentemot fadern och inte föra riskanalytiska resonemang.  
Andra tekniker är att ta med en okontrollerad anmälan mot modern och samtidigt underlåta 
att ta med anmälningar med uttalanden riktade mot fadern. Uppgifter från föräldrarna och  
från en anmälare är inte heller rimligt säkerställda, då uppgiftslämnarna såvitt framgår inte 
fått bestyrka sammandragen av lämnade uppgifter och berörda personer såvitt framgår  inte 
fått möjlighet att systematiskt replikera på uppgifter som berör dem. Frågor om våld i 
familjen, riskanalys och riskbedömning ges inte uppmärksamhet i linje med den partiska 
inriktningen att söka finna fel kring modern och undvika sådant som kan tala mot fadern. 
 
Det står klart att dokumentet genom sättet att göra urvalet har förfalskats (gjorts skevt). Det 
finns anledning påminna om att många manipulationer i dokument inte syns, t.ex. när det 
finns sådant som utredaren döljer som läsaren inte känner till. Synliga förfalskningar innebär 
att fler icke synliga kan förekomma. 
  
Det är samma utredare som deltar i barnavårdsutredningen och som 0000-12-10 undertecknar 
vårdnads-, boende- och umgängesutredningen rörande samma barn och som gör ett sällsynt 
omdömeslöst utfall mot modern. CC skriver följande i ett email den 8 okt 0000 till 
socialdirektör S. 
”Repressalierna då bestod i att NN (utredaren vid upplysningarna till tingsrätten 
och senare vårdnadsutredare) på ett synnerligen otrevligt och hotfullt sätt viftade med 
rapporten jag skrivit dig i ansiktet på modern samtidigt som  hon högljutt förhörde modern 
om hon kände till rapporten (mail 000401), om modern läst rapporten, samt ville ha svar på 
om modern verkligen stod bakom innehållet i mitt mail.  Modern har i detalj beskrivit 
händelsen i ett mail.” 
Detta slags agerande, där utredaren gett sig på modern på grund av en rapport från stödperson, 
diskvalificerar naturligtvis NN som utredare i åtminstone det här aktuella fallet, men ändå 
deltar hon som utredare i upplysningarna till tingsrätten (snabbyttrande), i 
barnavårdsutredningen och genomför vårdnads., boende- och umgängesutredningen. Genom 
den sammanblandning av utredningar som sker i denna kommun kan en undermålig utredares 
inflytande i ett fall förstärkas avsevärt. Utredaren kan här påverka innehållet i samtliga tre 
utredningar.   
 
Dokument: Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL  0000-10-23   
Här granskas det utredningspapper som gäller äldste sonen Q. 
 
1. Barnavårdsutredningen och vårdnadsutredningen sammanblandas genom att 
familjerättssekreteraren NN deltar i båda. Därmed kan t.ex. familjerättssekreterarens 
inställning och partiskhet rörande modern påverka båda 
utredningarna. En annan effekt av sammanblandningen blir att vårdnadsutredningen 
innehåller hänvisningar till sådant som står i barnavårdsutredningen. För den som skall 
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sätta sig in i och besluta i vårdnads-, boende- och umgängesfrågan blir det mycket 
text att ta sig igenom – två utredningspapper i stället för ett.  
 
2. Vad gäller  avsnittet ”Anledning till utredning”, så nämns inget om stödpersonens 
anmälan den 1 april 0000, som inkommit före utredningens start den 3 april. Även en del 
andra anmälningar från stödpersonen under utredningstiden har ignorerats genom att inte 
nämnas eller  inte refereras. Att anmälan den 1 april innehåller kritik av NN:s agerande och 
dessutom ofördelaktiga uppgifter om fadern kan vara en möjlig förklaring till att den 
undanhålls av utredarna.  
 
3. Det anges att ”Utredningen har genomförts enligt utredningsmetoden BBIC (Barns 
behov i centrum”.(se t.ex. Socialstyrelsen, 2006).  Det framgår dock att utredningen 
begränsas till några av behovsområdena, men det förklaras inte varför just dessa har valts ut. 
Det bör påpekas att BBIC inte har någon redovisad vetenskaplig underbyggnad eller 
acceptans i forskarsamhället och saknar helt saklighetsteori (se granskningen utförd av 
Hedlund & Lovén, 2008). Oavsett om man läser i skrifterna kring BBIC eller kritiskt granskar 
genomförda utredningar som anges ansluta till BBIC, så är arbetsprincipen att uppgifter förs 
in under rubrikerna utan att uppgifterna kritiskt prövas och rimligt säkerställs genom bl.a. 
bestyrkanden från uppgiftslämnare, systematisk replikering från berörda etc. BBIC-
utredningarna skall självfallet inte kunna undandra sig det tydliga saklighetskravet i 
grundlagen (RF 1 kap 9§), något som alla BBIC-etiketterade utredningar som granskats av 
mig eller i Hedlund & Lovéns undersökning dessvärre gjort.   
 
4. Det anges att utredningen har fyra frågeställningar. De tre första verkar vardera inrymma 
två frågeställningar vardera om man granskar dem noggrannare. Den första av dessa anges 
vara ”Har barnen varit utsatta och/eller bevittnat våld?” och torde i sin senare del ha blivit 
besvarad i tingsrättens dom. Att utreda om barnen direkt drabbats av våldsbeteende är en 
uppgift för polis och åklagare, då det gäller att brott kan ha blivit begånget. Vad gäller  
uttrycket ”föräldrarnas förmåga” i de två följande frågeställningarna, så är det lämpligt 
att utreda deras förmågor var för sig. I den sista angivna frågeställningen (”Finns behov av 
eventuella insatser från socialtjänsten?”) så ter sig ordet ”eventuella” helt onödigt, då det 
inryms i frågans logik. I stället bör en följdfrågeställning tillfogas: ”Om ja, hur bör de 
utformas?” 
 
Det verkar inte som logiken kring frågeställningarna är särskilt genomtänkt. Eftersom 
frågeställningar skall styra utredningsarbetet och besvaras är det viktigt att de dels 
utgår från faktiska kunskapsbehov av vikt och dels anpassas till verkligheten.  
 
5. Det redovisas ”Hur barnet (Q) bidragit med information till utredningen” 
Såvitt jag kan utläsa har utredaren TT ”pratat kort med honom och hans syskon” 
0000-03-30. Ingen tidslängd anges  och inget sägs om att något enskilt samtal skulle ägt rum 
med vart och ett av barnen. Inget sägs om vad som skulle ha avhandlats i samtalet. Senare  
anges att  samtal skall ha ägt rum med de tre äldsta barnen 0000-06-16 och 0000-08-19. 
Såvitt jag förstår har båda utredarna talat med alla tre tillsammans vid dessa tillfällen och  
inga tidslängder för samtalen finns redovisade. Om man samtalar med barn tillsammans så 
kan de komma att påverka varandras uppgifter/uttalanden. 0000-06-16 anges även ett 
hembesök ha ägt rum och att enskilda samtal då skall ha genomförts med de tre äldsta barnen 
var för sig. Redovisning av frågeställningar och tidslängder saknas.  
 
Det anges att ”nallekort” skall ha använts som ”samtalsstöd”. Det bör påtalas att ”nallekort” 
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inte är någon metodik med det allra minsta vetenskapligt stöd av något slag och den har inte 
heller spridits  med sådana anspråk. Det går förstås att använda allt möjligt material i samband 
med samtal med barn. Ibland kan det dock verka av redovisningarna att döma som de s.k. 
samtalsverktygen av olika slag hindrar barn att komma till tals i samtalen, då utredare styr 
samtalen med hjälp av diverse hjälpmedel och också redovisar vad barnet gjort eller sagt 
kring dessa. Det kan ofta vara svårt att förstå relevansen och varför redovisning görs ö.h.t.  
 
Om ett barn t.ex. väljer ett kort med en glad nalle eller en sur nalle kan bero på en mängd 
faktorer, t.ex. vad som hänt strax före, utredarens förväntan, förväntan hos en förälder, vad 
som råkar ligga närmast på bordet osv. 
  
Eftersom redovisningen i utredningstexterna är utredningsmetodiskt okritisk, så kan läsare 
lätt förledas till att tro att de påstådda resultaten har en betydelse (värde i sak) som de inte har 
och läsare kan tro att det rör sig om något  slag av utprövat testförfarande, vilket inte alls är 
fallet.  
 
Det kan även ifrågasättas om inte påstådda hjälpmedel typ nallekort etc. mer har funktion 
av att dämpa utredarnas osäkerhet än av att ge upphov till något relevant utredningsmaterial,  
Ett sakligt och etiskt minimikrav bör vara att en utredare som använder t.ex. nallekort 
upplyser läsaren om att dessa helt saknar vetenskaplig underbyggnad och detsamma gäller 
de tolkningar som läsaren kan ta sig för att göra. Det kan nämnas att Bengt Weine på Mareld 
Books som säljer korten på förfrågan klargjort skriftligt i epost till mig att det inte finns några 
anspråk på vetenskaplig underbyggnad och litteratursökning ger samma resultat, dvs. att det 
inte ens går att spåra upp något försök att skapa en vetenskaplig belysning av metodiken, t.ex. 
undersökning av hur pass stabila,  vid upprepad bjudning eller känsliga för utredarens 
förväntningar eller kortens placering på bordet, som svaren är. Hur inverkar t.ex. höger- 
respektive vänsterhänthet?  
 
Om utredarna sysslade med något mer än nallekort vid de enskilda samtalen så nämns det 
i vart fall inte. Vad var syftet och frågeställningarna??? Utredningar skall logiskt styras av 
frågeställning/ar/ eller hypotes/er/ och inte av mallar, metoder etc.  
 
6. Att som utredarna gjort företa två dagslånga hembesök hos vardera föräldern och därvid 
göra observationer är utifrån kravet på ekologiskt valid (giltig, representativ för naturlig 
miljö) metodik att mycket föredra framför observationer m.m. i konstlade miljöer som BUP-
sandlådor eller klinikmiljöer, utredningshem m.m. Men utredarna förklarar inte det allra 
minsta hur de observationsmetodiskt burit sig åt och hur de arbetat för att bemästra inverkan 
av egen subjektivitet i urval och tolkningar av vad som skett under dessa hembesök. De berör 
inte heller hur deras närvaro skulle kunna ha påverkat processerna i respektive hemmiljö eller  
om någon/några dagar kan tänkas ha varit icke-representativa. Allmänt syfte anges, men 
vad observerades, hur skedde observerandet, hur dokumenterades observationerna? Gjordes 
logisk åtskillnad mellan observationsuppgifter och tolkningar? Fick föräldrarna  möjlighet till 
systematisk  replikering på observationerna? Det finns många frågetecken 
här och dessvärre tyder den bristande redovisningen på stor omedvetenhet hos utredarna om 
vad de höll på med.  
 
7. Utredarna anger sig ha läst ”förundersökningen och domen gällande brottmålet”. Men var 
blev den läsningen av i själva barnavårdsutredningen? Polisens material och brottmålsdomen 
ansluter till ett par av de inledningsvis angivna frågeställningarna.  
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8. Under rubriken ”Viktiga händelser…” återkommer AA:s påstådda anmälan från 
0000-05-20, men nu i utvidgat skick och med en kort replikering från modern och personalen 
på kvinnojouren. Det framgår inte heller här att AA skulle ens  ha bestyrkt sammandraget av 
lämnade uppgifter, varför en del påståenden kan härröra från eller vara  
snedvridna av den som skrivit ner vad anmälaren sade på telefon. Det framgår inte heller vilka 
dagar som anmälaren vistats på kvinnojouren och hur det varit möjligt för anmälaren att göra 
de påstådda iakttagelserna. En del är dessutom uppenbara tolkningar och spekulationer och 
värderingar.  Enligt modern och personal (oklart vem/vilka; personal har faktiskt för-  och 
efternamn) så är AA en av Danmarks mesta bedragerskor, eftersökt där, och har felaktigt 
anmält flera personer tidigare. Det verkar inte som utredarna brytt sig om att undersöka detta, 
och utan kontroll eller etiska skrupler pumpar Utreda kommuns tjänstemän in AA:s 
påståenden i utredningen. Utredare har källkritiskt ansvar, i synnerhet när de fått uppgifter 
replikerade på detta sätt. Uppgifter som misstänks vara felaktiga eller överdrivna skall 
förkastas och inte redovisas i utredningstext. Men anmälningar bör tydligt förtecknas, även 
om de inte föranleder något referat.  
 
Det mest anmärkningsvärda är dock att utredarna i utredningen inte alls tar till sig i texten 
uppgifter ur faderns dom, mer tillförlitliga än AA:s uttalanden, eller mer beaktar stödperson 
CC:s  utförliga och grundliga anmälningar och rapporter – uppgifter som klart  ligger på en 
annan nivå av konkretisering och saklighet än denna anmälan.  
Partiskheten i upplysningarna till tingsrätten återkommer även i barnavårdsutredningen.  
 
9. Enligt notering 0000-09-24 är det först då som socialtjänsten polisanmäler rörande  
vad barnen sagt om våld från fadern, uppgifter som funnits i flera månader. Det verkar 
vara en reaktion med anmärkningsvärt lång fördröjningstid och misstankar om 
bakomliggande process vid fördröjningen uppkommer lätt.  
 
10. Anmälan från stödperson 0000-09-30 om att ett av barnen hotat att döda sig om han  
tvingas till pappa undanhålls i barnavårdsutredningen.  
 
11. Anmälan från stödperson 0000-10-08 om repressalier från handläggare  undanhålls 
i barnavårdsutredningen. Även detta är relevant information om utredningsprocessen. Att 
handläggaren uppträder omdömeslöst med aggressiva utfall är synnerligen relevant 
information att redovisa i utredningen. Sådana utfall bör naturligtvis bli föremål för intern 
utredning, övervägande av disciplinära åtgärder och byte av handläggare.  
 
12. Det förekommer inlagt under BBIC-rubrikerna mycket material av typen  
”Fadern/modern berättar/säger/beskriver….” etc. Det förekommer även barnmaterial 
av typen ”Q/barnen säger…” etc. På några ställen figurerar uppgifter från barnet P (som 
borde höra hemma i utredningen om denne), vilket säger något om den bristande 
noggrannheten och slarvet i uppgifterna. Det framgår inte att materialet från fadern,  modern 
och barnen skulle ha bestyrkts av respektive uppgiftslämnare INNAN det förs in i 
utredningens text och  läggs till grund för analys och bedömningar. Materialet skall givetvis 
vara rimligt säkerställt genom både bestyrkanden från uppgiftslämnarna och möjlighet till 
systematisk replikering från av uttalanden berörda personer som är föremål för utredning.  
 
13. Det förekommer avsnitt med ”Socialtjänstens iakttagelser”. Det framgår inte att 
föräldrarna skulle ha givits möjlighet till systematisk replikering på påståendena.  
 
14. I avsnitten ”Analys”, ”Bedömning” och ”Beslut” i slutet av utredningens text (från och 
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med sid. 20) så resoneras och bedöms på grundval av icke rimligt säkerställt material tidigare 
i utredningen. Att resonera och bedöma på grundval av material som  inte rimligt säkerställts 
genom bestyrkanden, systematisk replikering, kontroller i övrigt och källkritisk prövning 
FÖRE analys och bedömning sker utgör ett allvarligt utredningsmetodiskt fel och tankefel.  
 
15. Att som görs söka klargöra skydds- och riskfaktorer kan vara lämpligt, men då bör det ske 
på  grundval av dessförinnan rimligt säkerställt material. Rimligen finns även en del andra 
icke nämnda riskfaktorer kring barnet Q, t.ex. risk att framgent utsättas för faderns 
våldsbeteende, risk att genom observationsinlärning (s.k. social modellering) utifrån fadern 
utveckla eget våldsbeteende, risk att behöva ta ansvar även för sina mindre syskon gentemot 
fadern, risk för psykiska följdreaktioner på att bli tvingad till umgänge med fadern (t.ex. 
upplevelse av vanmakt, depression, stress).  Barnens upplevelser och uppfattningar verkar inte 
komma fram särskilt väl i det här förekommande slaget av summarisk uppräkningsanalys. 
Hur barnen tolkar och upplever bl.a. umgängessituationerna är av stor vikt att klarlägga. Det 
verkar som utredarnas material från barnsamtalen är alltför svagt (endast ett enskilt samtal av 
icke redovisad tidslängd med varje barn). Det hävdas i BBIC-konceptet att barns perspektiv 
skall lyftas fram, men det har inte skett med en godtagbar ambition i det här fallet.  
 
16. Beträffande bilagematerialet, så framgår inte datum för när OO lämnat sina 
som det verkar skriftliga uppgifter. Det framgår inte heller att barnet U:s dagmamma 
skulle ha fått bestyrka sammandraget av sina lämnade uppgifter.  
 
17. I relation till t.ex. den bristande omfattningen av barnsamtalen så kan det te sig  
anmärkningsvärt att t.ex. barnens farmor  och mormor vardera får utrymme på nästan 2,5 
sidor i bilagorna. Det måste ha varit mycket långa telefonsamtal som ägt rum. Även en del 
annat bilagematerial kan te sig perifert i förhållande till att ge barnen ökat fokus och utrymme 
i utredningen. Det kan ifrågasättas hur prioriteringar gjorts i utredningsprocessen.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den enligt BBIC genomförda barnavårdsutredningen 
inte är sakligt godtagbar. Stora mängder uppgifter som matats in i utredningen har inte rimligt 
säkerställts genom bestyrkanden från uppgiftslämnare av utredarnas sammandrag och referat 
och har inte heller, såvitt kan förstås, systematiskt replikerats. Inhämtandet av information 
från barnen och analysen av barnens uppfattningar och situation är alltför svaga för att kunna 
godtas. En del relevanta anmälaruppgifter har undanhållits.  
 
Dokument: Vårdnads-, boende- och umgängesutredning 0000-12-10 
 
1. Utredaren är samma tjänsteman som utarbetat de genom urval förfalskade upplysningarna 
till tingsrätten, som jag tidigare kommenterat.  
 
2. Området för  utredningen anges, men logiskt styrande frågeställningar saknas. 
Frågeställningar som angetts i barnavårdsutredningen nämns. Senare i dokumentet 
går utredaren in på frågeställningar som inte angetts som logiskt styrande.  
 
3. Det hänvisas i denna utredning till den enligt BBIC utförda barnavårdsutredningen,  
där dels samma utredare har medverkat och icke rimlligt säkerställda uppgifter använts 
samt barnens uppfattningar, tolkningar och situation givits en svag ställning. Svagheterna 
i barnavårdsutredningen följer därmed med in i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen 
och drar ner sakligheten i denna.  
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4.  Inga barnsamtal redovisas i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen och det 
refereras inte heller vad barnen skulle ha sagt i samband med barnavårdsutredningen.  
Utredaren tillser därigenom att barnens uppfattningar framträder svagt. Det ter sig  
icke sakligt godtagbart att barn inte får komma till tals i egna avsnitt i en vårdnads-, boende- 
och umgängesutredning. Barnen skall vara i fokus.  
 
5. I avsnittet ”Kort beskrivning av barnen” refereras mycket kort till barnens uppfattningar.  
Avsnittet avslutas med en uppmaning.  
”För mer detaljerad beskrivning av barnen och deras relation till föräldrarna hänvisas till 
barnavårdsutredningarna!”  
Sättet att hantera barnen i utredningen och att hänvisa till att leta efter material om dem 
i barnavårdsutredningarna visar att barnen inte är i fokus för utredarens uppmärksamhet 
och tänkande.  
 
6. I avsnittet ”Föräldrarnas inställning i föreliggande tvist” (totalt nästan 2 sidor) så 
redovisas föräldrarnas påstådda inställningar (det framgår inte att avsnitten skulle vara 
bestyrkta av föräldrarna). Det saknas motsvarande utförliga avsnitt för barnens inställningar.  
 
7. Under rubriken ”Bedömning” förekommer först ”konsekvensbeskrivningar” för om 
moderns yrkanden vinner gehör respektive om faderns yrkanden vinner gehör. 
Det ter sig anmärkningsvärt att utredaren i det första avsnittet kring konsekvenser 
själv ensidigt negativt resonerar kring modern. I det andra avsnittet om konsekvenser 
utgår utredaren i huvudsak från faderns resonemang och då mest kring modern.  
Grov partiskhet är uppenbar i den ”logiken” och frågan om faderns våldsbeteenden kan 
på så sätt undvikas i texterna. Modern förses i  texten med munkavel kring konsekvenser, 
medan fadern blir refererad. Det framgår inte att möjlighet till systematisk replikering skulle 
ha givits till parterna.  
 
En rimlig logik kunde varit att söka ange konsekvenser  FÖR respektive EMOT  i vardera 
avsnittet. Utredaren kunde t.ex. först låtit respektive part ange uppfattade konsekvenser 
och sedan själv angett de konsekvenser som utredaren själv uppfattade. I stället ser utredaren 
till att båda konsekvensavsnitten blir negativiserande kring just modern och att modern inte 
får yttra sig i frågan samt ser till att replikering undviks.  
 
Rimligen bör riskanalys och riskbedömning också tillhöra frågan om konsekvenser, men 
riskanalys och riskbedömning intresserar inte denna utredare.  
 
8. Under rubriken ”Bedömning – vårdnad: Vem kan vara vårdnadshavare”  (sid. 9) 
hävdar utredaren först att båda föräldrarna ”kvalificerar som vårdnadshavare”. Med 
beaktande av vad som står i brottmålsdom och ett rimligt barnperspektiv bör den ena 
föräldern bedömas som olämplig.  
Utredaren förbigår helt det faktum att fadern är dömd för en serie våldsutövanden mot modern 
och att barnen skall enligt domstolens bedömning ha bevittnat faderns våld. Däremot så  
går utredaren till angrepp mot modern för hennes reaktioner på våldet såsom att hon  
påstås ha talat med barnen, att barn inte kunnat ”förklara mer”. Modern belastas i texten 
med sådant som fadern skapat/förorsakat. Exempelvis belastas hon med att ha sagt 
att ”vi tycker”, vilket torde vara ett rätt vanligt språkbruk när några sammanhörande personer 
drabbas av en angripare (inom parentes sagt är ju detta ett vanligt språkbruk inom 
socialtjänstens personal). 
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”Utredarnas uppfattning är att moderns agerande allvarligt försvårar för barnen att få en 
bättre relation med fadern genom sitt agerande. Möjligheten för dem att ha en avslappnad 
och naturlig kontakt med honom är kraftigt påverkad av modern.”  
Att faderns upprepade våldsutövande mot modern och i barnens närvaro skulle vara en 
påverkande faktor anser inte utredaren värt att ens nämna i sammanhanget. Om en man 
slår sin hustru i barnens närvaro och hon och barnen får psykologiska reaktioner på detta 
och svårigheter med relationerna till den misshandlande mannen, så är det moderns fel 
och absolut inte mannens. Detta är ett tanketema som verkar ligga bakom på andra håll i  
utredningstexterna i det här fallet.  
Det verkar som utredarna har anammat den idag omtalade och rådande ”könsmaktordningen”.  
Utredningsprincip: Blir du slagen och du och barnen mår dåligt av det så argumenterar 
utredare i Utreda kommun för att det är helt dina egna fel som skapat detta.  
s 
9. Under rubriken ”Bedömning – umgänge”  (sid. 14) driver utredaren tesen att alla   
barnen bör följas åt vid umgänge. Frågan är väl vad som är det yngsta barnet B:s behov? 
Enligt Mahlers objektrelationsteori (se t.ex. Jerlang, 2005) så kan barn upp till 3 års ålder ha 
svårt med objektkonstans, dvs. i detta fall att ha kvar en bild av den andra föräldern i den 
andra förälderns frånvaro. Psykologiska reaktioner av allvarlig art kan även enligt annan 
forskning uppkomma för små barn vid den primära vårdarens bortovaro. Barn är inte paket 
som kan skickas fram och tillbaka enligt vuxnas tyckande. Utredaren gör tydligen ingen 
skillnad mellan behoven för det yngsta barnet och de tre äldre barnen. Det är rimligen en  
utredares uppgift att uppmärksamma och utreda skillnader i behov mellan barn i samma 
familj. Dessvärre är starkt konformitetstänkande vanligt inom socialtjänsten.  
 
10. Det hävdas även att 
”Inget har under utredningstiden framkommit som visat på att fadern skall ha mindre 
umgänge än enligt det interimistiska beslutet.” (sid. 14) 
Utredaren har själv på sid. 11 skrivit 
”Barnen berättar att de hört och sett pappa slå och skrika på mamma och att fadern tagit i 
dem hårt så att de blivit rädda och ledsna. ”  
Nästföljande mening är minst sagt märklig. Utredaren går där in och talar om ”Det som är 
anmärkningsvärt” och kommenterar då vad modern påstås ha sagt (såvitt jag förstår inte 
rimligt säkerställt dokumenterat genom iakttagande av bestyrkande) om våld kring barnen. 
Detta resonerar utredaren kring i resten av textstycket i stället för att utveckla frågan om vad 
barnen själva sagt om våld och om sina reaktioner på våld. Det som är mest anmärkningsvärt 
är rimligen vad barnen uppgivit kring våld och sina egna reaktioner på våld, inte något 
modern påstås ha sagt. Jag uppfattar  texten som ett försök från utredaren att bortförklara vad 
barnen uppges ha sagt. En viktig kritisk fråga är hur mycket utredaren utifrån sin tendens kan 
tänkas ha censurerat bort av vad barnen sagt om våld? En annan kritisk fråga är varför 
barnsamtalen är av så ringa omfattning? Det verkar som utredaren inte velat ha fram 
preciseringar kring våldsbeteenden och barnens reaktioner och uppfattningar, något som är i 
linje med utredarens underliggande tes att det i stort sett är modern som skapar problem.  
 
11. Märkliga tankar dyker upp i utredningens sista avsnitt ”Sammanfattning av 
bedömningen” (sid. 14). Exempelvis bristen i faderns” föräldraförmåga” m.m. omvandlas 
här till ”tillkortakommanden” hos modern. 
”…det under utredningstiden bedömts att modern  har tillkortakommanden på flera viktiga 
punkter vad gäller framför allt tilltro till faderns föräldraförmåga och barnens behov av 
honom samt förmåga till samverkan med fadern…” 
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Att skriva på detta sätt när det finns domslut rörande misshandel och barnens bevittnande av 
våld och när barnen dessutom gett bekräftande uppgifter kring våld och det dessutom är  
tydligt att fadern skapat samverkansproblem genom sitt våldsbeteende och agerande säger 
mycket om utredarens sätt att tänka kring fallet. Det är uppenbart av materialet att fadern  
har tillkortakommanden. Utredaren låtsas i sådana här formuleringar som om de inte existerar. 
 
12. En annan anmärkningsvärd mening i utredningens slutavsnitt är följande. 
”Dock vill utredaren understryka att det är av största vikt att barnen får hjälp att reparera 
sin tilltro till fadern och att modern om hon anförtros vårdnaden bär ett ansvar för att de får 
stöd i detta.” 
Det kan anmärkas att fadern rimligen själv har ett stort ansvar för att reparera barnens tilltro 
till honom, men det är inget som utredaren påtalar. Det är även rimligen så att modern har  
små möjligheter att påverka faderns agerande gentemot barnen. Det kan nog även hävdas att  
fadern kan behöva hjälp med detta att reparera tilltron, men den hjälpen bör komma från annat 
håll än modern. Det är här tydligt hur utredaren in i det sista fortsätter att hålla fadern 
bakom ryggen och hacka så mycket det går på modern. 
 
14. Det föreslås av utredaren att ”Fadern bör tilldömas umgänge minst i den omfattning som 
sker idag”. Det förordas även att umgänget med yngste sonen ” fasas in så att alla barnen så 
småningom har gemensamt umgänge med sin far.” Det senare har jag tidigare 
kommenterat utifrån objektrelationsteori m.m. Det är många föräldrar som begränsats till 
övervakat dagumgänge, på grundval av mindre elakartade beteenden eller blott misstankar, 
än vad som är fallet här. Utredaren har här, jag kan förmoda taktiskt, undvikit att ta fram 
respektive barns uppfattningar av hur mycket umgänge det vill ha och hur det bör vara  
utformat. Materialet kring vad barnen uttryckt och iakttagelser rapporterade i anmälningar 
(som utredaren dolt eller inte refererat till) antyder såvitt jag kan förstå att umgänget snarare 
borde minskas än ökas och dessutom vara övervakat så lång tid som barnen själva anser att 
det behövs. Det finns anledning understryka den risk som utredaren själv på sid. 15 något lite 
antytt att påtvingat och ur barnens perspektiv alltför omfattande eller psykologiskt aversivt 
umgänge kan försämra relationen till fadern och leda till brutna relationer på sikt. Det är såvitt 
jag kan förstå materialet avsevärd risk för sådan utveckling. Det bör även allmänt påpekas att 
kvaliteten hos umgänge torde vara en mycket viktigare faktor för utvecklingen av en relation 
mellan ett barn och en förälder än kvantiteten umgänge i timmar eller dagar. Kvantiteten kan 
t.o.m. belasta ett barn så negativa upplevelser och negativ inställning uppkommer.  
 
Utredaren har grovt försummat, och det sannolikt av taktiska skäl utifrån sin partiska 
inställning, att närmare utreda barnens syn på umgängets former och omfattning.  
 
15. Det är liksom i den barnavårdsutredning som hänvisas till uppenbart att bedömningar 
görs på grundval av mycket material som inte är rimligt säkerställt genom bestyrkanden från 
uppgiftslämnare, systematisk replikering från berörda, kontroller i övrigt och källkritisk 
prövning. Bristerna i barnavårdsutredningen drabbar även vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningen genom den hänvisning som görs till barnavårdsutredningen.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att vårdnads-, boende- och umgängesutredningen 
och den barnavårdsutredning som också hävdas ingå inte är sakligt godtagbara. Utredaren 
uppvisar partiskhet och de berörda barnen kommer inte till tals på ett rimligt och tillräckligt 
sätt beträffande hur de upplever sin situation och beträffande frågan om utformning och 
omfattning av umgänge. Konsekvensanalyserna är undermåliga. Det verkar även som 
utredaren föga begripit rörande de psykologiska processerna i familjer med hot och våld.  
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Sammanfattande bedömning av utredningsmetodiken 
Tre utredningsdokument har kritiskt prövats och bedömts som icke sakligt godtagbara 
och partiska. och med svagt hörande av de berörda barnen. Dokumenten skall därmed 
förkastas ur utredningsmetodisk och källkritisk synpunkt. Det finns anledning erinra om  
kravet på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” i Regeringsformen 1 kap 9§ och FN:s 
barnkonvention med artiklarna om barns bästa och barns rätt att komma till tals. 
 
Tankefel: en summering 
Några viktigare tankefel eller antydningar om tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Pohl, 2004;  
Reisberg, 2007) i de tre utredningsdokumenten anges i det följande. Bakom metodfel kan 
finnas tankefel. De påtalade tankefelen överlappar och kan helt eller delvis utgöra 
beteckningar för samma fenomen.  
  
- barnens perspektiv/uppfattningar ignoreras eller uppmärksammas lite 
 
- barnpsykologiska tankefel, dvs. barnens reaktioner på faderns våldsbeteende (t.ex. rädsla, 
otrygghet) vägs föga in och klarläggs föga av utredaren genom att barnperspektivet förs fram 
så svagt. Att längre vistelse/övernattningar för det yngsta barnet kan vara traumatiskt för 
barnet uppmärksammas inte. Barn reagerar inte likadant på samma situationer.  
 
- BBIC-fel, dvs. att använda BBIC utan att det är adekvat eller inte använda logiskt styrande 
frågeställning/ar/ eller att mata in icke rimligt säkerställda uppgifter (”skräp”, ”skvaller” etc.) 
under rubrikerna i systemet. Etiketten BBIC kan skänka en falsk legitimitet åt osakliga  
uppgifter och resonemang, ev. suggestionseffekt genom förkortningens status.  
 
- bedömningsfel, dvs. bedömningar görs på grundval av icke rimligt säkerställda uppgifter 
 
- bortförklaring, t.ex. genom att antyda att barns uttalanden beror på modern och inte  
 på faderns agerande 
 
- ensidigt bekräftelsesökande, dvs. att en utredare söker genom ensidigt sökande och 
införande av uppgifter få stöd för en egen tes eller tolkning; lite mer listigt är att presentera 
lite som talar emot, men i huvudsak arbeta ensidigt.  
 
- evidensfabrikation, dvs. irrelevanta, triviala, överdrivna, påhittade etc. uppgifter och skvaller 
spekulationer etc. förs in i utredningen 
 
- frågeställningsfel, dvs. utredningsarbetet styrs helt eller delvis inte logiskt av uttalade 
frågeställningar; i stället kan  saknas frågeställningar, förekomma mallstyrning, 
metodstyrning eller förvirrat klippkollage.  
 
- fundamentalt attributionsfel (överattribution på individ), dvs. bedömare tänker sig relativt 
stabila egenskaper hos individen som orsak till ett beteende och ignorerar eller underbetonar 
situationsfaktorers inflytande 
 
- förnekande av betydelsen av upprepat inträffat våldsbeteende, vilket inom forskning anses 
vara en prognosindikator för framtida våldsbeteende 
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- generaliseringsfel, dvs. utifrån få observationer och begränsade urval av situationer uttalas 
generaliseringar om personer 
 
- gynna aggressorn-fel, dvs. en förekommande tendens att  agera partiskt i utredningar till 
förmån för en angripande part med ibland rätt lång lista med i domstolar dokumenterat 
våldsbeteende eller som uppträder manipulativt, lögnaktigt etc.  –  ibland föreslås t.o.m. 
aggressorn få vårdnaden, vilket dock inte är fallet här, men umgängesfrågan hanteras 
okritiskt. Tankefelet verkar kunna sammanhänga med agressorns förmåga att dupera   och 
med naivitet och okunnighet hos utredare. I detta fall kan även inverkan av aggressorns socio-
ekonomiska status  vara en tänkbar påverkansfaktor för uppkomst av gynnande/partiskhet. 
Det bör för tydlighetens skull sägas att personer av båda könen kan agera som aggressor, även 
om rättsligt dokumenterat våldsbeteende är mycket vanligare bland män.   
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. att t.ex. inte inse att det kan finnas 
andra orsaker/tolkningar etc. än den utredaren eller någon annan för fram 
 
- klandra offret-felet, dvs. offret tänks ha gjort eller göra fel snarare än angriparen/förövaren 
och synas noga med avseende på fel och brister. Detta kan fungera som en teknik att avleda 
uppmärksamhet från aggressorns beteende både för aggressorn och för utredaren.  
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan källkritisk prövning och upprepas ofta 
på ett papegojartat sätt i utredningsmaterial – utredare är skyldiga att ta källkritiskt ansvar.  
 
- logiskt assymmetrifel, dvs. i en sammanställning eller analys så behandlas parterna mycket 
olika/assymmetriskt. De helt olika sätten att göra ”konsekvensbeskrivningar” för faderns 
respektive moderns yrkanden utgör ett tydligt exempel på logisk assymmetri som konstruerats 
och gynnar fadern.  
 
- nedvärdering/ignorerande av det förflutna, t.ex. tanken att upprepat våldsbeteende inte 
innebär någon risk framgent för att upprepa våldet 
 
- partiskhet, t.ex. eftersträvas negativa material/uttalanden om ena parten, medan den andra 
parten hålls om ryggen och negativa material/uttalanden elimineras eller minimeras om den 
gynnade parten 
 
- riskanalysfel, dvs. att inte bry sig om behovet av riskanalys och riskbedömning eller att  
ignorera viktiga och relevanta faktorer vid en sådan analys och bedömning (jfr 
Rikspolisstyrelsens (2009) betoning av frågan. 
 
- slutledningsfel, dvs. en slutsats, bedömning, förslag etc. följer inte logiskt av det redovisade 
underlaget i sak. Ett exempel utgör den avslutande bedömningen att  
”Fadern bör tilldömas umgänge minst i den omfattning som sker idag.” 
Det underliggande materialet med både dom för våldsbeteenden och de få uppfattningar som 
dokumenterats från barnens sida pekar inte i den riktningen. Det saknas även den allra minsta 
antydan om att barnen skulle vilja ha utökat umgänge. Barns behov skall självfallet 
gå före en förälders.  
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter förs in utan att rimligt säkerställas genom bestyrkande 
av sammandrag från uppgiftslämnare, genom systematisk replikering från de som berörs av 
en uppgift (främst de som är föremål för utredning), genom möjliga kontroller i övrigt och  
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genom källkritisk prövning.  
 
- undanhållandefel, dvs. viktiga uppgifter eller preciseringar av uppgifter undanhålls 
 
- urvalsfel på så sätt att principer för inval och bortval av material till utredningen inte 
klargörs 
 
- vaghetsfel, dvs. viktiga uppgifter presenteras vagt och kvarhålls på vag nivå i 
utredningsarbetet 
 
- våldseffektfel, dvs. reaktioner som uppkommit till följd av att ha utsatts för våld antyds eller 
påstås vara relativt stabila personlighetsegenskaper eller uppkomna på annat sätt; se även  
tankefelet bortförklaring ovan.  
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