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En genomläsning av tre utredningar från två utredningshem och diskussion med personal 
aktualiserade följande utredningsmetodiska diskussionspunkter, vilka går in i varandra. 
Stickprovet av utredningar är för litet för att kunna anses ekologiskt representativt för  
utredningshem. Det finns andra utredningar som aktualiserar fler problem än de som antyds 
här. Den här följande texten skall  inte heller uppfattas som någon utvärderande beskrivning 
utan är just punkter som kan vara värda att diskutera i syfte att höja den sakliga nivån på 
utredningar i utredningshem. I en del fall kan punkter redan vara hanterade och de tre 
utredningar som här utgjort huvudsaklig empirisk utgångspunkt var generellt i rätt gott sakligt 
skick jämfört med andra jag sett inom detta område.  
 
1. Ekologisk representativitet? 
Avser representativiteten i uppkomna och rapporterade situationer/händelser. Problemet är 
inbyggt i verksamhetens fysiska och sociala struktur. Man kan här även tala om ekologisk 
validitet (giltighet) hos det utredande arbetssättet/metodiken. Ger det som sker på  
utredningshemmet en representativ bild av vad som sker i de vardagliga och naturliga 
miljöerna för familjen eller barnet? Eller är det något som bara sker på utredningshemmet?  
Detta är det största problemet i utredningsmaterialet och leder till att åtminstone en del av 
vad som beskrivs i utredningarna torde vara artefakter som uppkommit genom 
utredningsmetodiken, t.ex. annorlunda rutiner, delning av utrymmen med annan familj, att 
endast en förälder varit med etc. Det kan även i institutionsmiljön uppkomma en starkare 
uppmärksamhetskonkurrens, vilket gör att t.ex. en förälders uppmärksamhet på sitt/sina barn 
minskar. Där finns t.ex. personal, andra föräldrar och andra barn att uppmärksamma – inga av 
dessa förekommer i hemmiljön.  
 
Nära kopplat till frågan om ekologisk representativitet är frågan om synen på hur mänskligt 
beteende uppkommer. Styrs det fram genom s.k. dispositionella egenskaper (relativt stabila 
egenskaper) som är i stort konstanta hos individer. Eller styrs beteenden/handlingar i  
huvudsak fram genom situationsfaktorer (”situationism”)? Situationism betyder att 
människors beteenden/handlingar hela tiden varierar beroende på vilken interaktiv situation 
som föreligger. Den samlade uppfattningen inom forskningen torde vara en kompromiss, dvs. 
det förekommer både stabilitet och situationsvariationer, något som även kan variera i sin 
inriktning mellan individer, dvs. en del kan vara mer stabila, andra mer situationsvarierade i 
sitt uppträdande. För en korrekt bedömning av en individ med stor variation i uppträdande 
mellan situationer/miljöer blir frågan om  ekologisk representativitet hos situationerna 
viktigare än när vi bedömer en individ som är tämligen konstant/likartad i sitt uppträdande. 
En svårighet är att  vissa personer med problembeteenden inte alls visar upp dessa inför 
utredare, t.ex. charmiga psykopater som  inte visar sina antisociala beteenden eller 
drogmissbrukare som förnekar och inte visar sina drogbeteenden. En del kan söka använda 
utredare som spelbrickor för sina egna syften vid t.ex. tvister.    
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Lösning?: försöka få in uppgifter från de vardagliga och  naturliga miljöerna, t ex genom 
hembesök, besök ute i samhället, besök i skola, samtal med lärare, besök i förskola och samtal 
med förskollärare, samtal med föräldrar och barn om vad som konkret händer i de vanliga 
miljöerna. Få med hela familjen vid utredningsplacering, åtminstone del av tiden. söka 
klarlägga stabilitet resp. variationer i  viktiga beteenden. Felkällor typ självcensur, 
självgynnande erinring, manipulativ självpresentation m.fl. beaktas. Ett påtagligt problem är 
den svaga överensstämmelsen mellan vad människor säger att de gör eller skall göra och vad 
de faktiskt gör eller kommer att göra. Ofta förekommer självgynnande minnesbortfall och 
minnesfel rörande episoder/händelser är en stor felkälla. Det kan tilläggas att 
farlighetsbedömningar i av forskare utvecklade bedömningsformulär mycket har utgått från 
tidigare beteenden och inte bygger på att bedömda personer själva förklarar hur snälla och 
skötsamma de kommer att vara i fortsättningen.  
 
2. Öppen redovisning? 
Avser allt som är relevant såsom bakomliggande perspektiv/teori, frågeställningar, arbetssätt 
för att ta fram uppgifter, rutiner för säkerställande av uppgifter, dokumentationsförfaranden,  
urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval av uppgifter), tidpunkter (datum), 
tidsmängder (t ex mängden av samtalstid, observationstid etc.), källor (så de kan identifieras 
och kontaktas, både person- och dokumentkällor), och av osäkerhet i uppgifter. Utredaren har 
bevisbördan för alla påståenden som utredaren gör och källkritiskt ansvar vid hanteringen av 
uppgifter från andra källor. Det bör exempelvis inte vara så att observationer och källa till en 
använd uppgift försvinner när arbetsanteckningar förstörs. Varken dolda evidens eller 
förstörda evidens är tillåtet.  
 
Lösning?: tänka igenom från saklighets-,  klient- och rättssäkerhetsperspektiv vad som bör  
öppet redovisas och skriva in, noggrann dokumentation av sådant som bör redovisas, t.ex. 
datum och källor. Källorna ”personal” respektive ”vi” är vaga och innebär inte öppen 
redovisning av källa till en viss händelse. och skulle kunna leda till mindre väl underbyggda 
påståenden, då ansvaret för uppgift inte är tydligt. Källkritiskt sett skall uppgift utan angiven 
källa förkastas. Dolda källor är inte tillåtet.  
 
3. Urval? 
Att göra urval är ett ständigt återkommande fenomen och problem. Urval av perspektiv och 
teori/er/, urval av kunskapsbehov och frågeställningar, urval av arbetssätt, urval av källor, 
urval ur vad källor säger, urval av situationer att dokumentera, urval av brister, urval av 
resurser, urval av tidpunkter för samtal och observationer, urval i utredningstexten av i journal 
eller anteckningar noterade uppgifter. Att skapa och redovisa medvetenhet om på vilka 
grunder urval görs är mycket viktigt i utredningsverksamhet, då utredningen kan manipuleras 
hur som helst genom de urval som görs utan redovisade grunder, skäl eller principer.  
 
Lösning: tänk igenom och redovisa tydligt vilka generella urvalsprinciper som används. 
Eliminera skeva, tvivelaktiga etc. urvalsprinciper. Bevaka att inte obehövliga uppgifter påförs 
utredningen. Dolda/icke-uttalade urvalsprinciper kan inte godtas och öppnar för manipulering 
och utredningspatologi.  
 
4. Precisering? 
Precisering är ett utomordentligt kraftfullt utredningsverktyg och skall användas i stället för 
vaghet och vagt pratande som sänker analys och bedömning. Vid precisering minskas de 
möjliga tolkningarna (se i boken A. Naess: Empirisk semantik). Exempel: ”Kalle är 
aggressiv”.  
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Det går inte att säga vad detta och andra liknande uttalanden betyder. Det tillför inget i sak. 
Vagt negativt prat om  Kalle är dessutom förväntansmässigt, etiskt och rättssäkerhetsmässigt 
förkastligt.  
 
Lösning:  beskrivningar av aktörer, situationer, förlopp, beteenden, miljöer, sammanhang, 
tidpunkter etc. kan användas vid precisering. Konkreta beskrivningar utgör underlag för 
analyser och bedömningar. 
Uppställningar där en utredare anger vad som talar FÖR respektive EMOT en viss tes eller 
hypotes kan utgöra en form av mycket användbar (men trots detta föga använd) precisering. 
Efter kritisk prövning av det som anförs för respektive emot kan en väl övervägd och även 
nyanserad bedömning göras. Uppställningen kan ske i två kolumner eller i två textstycken 
med åtföljande bedömning.  
 
5. Korrekthet/rimligt säkerställande? 
De uppgifter som används som underlag för analys och bedömning skall vara korrekta eller 
åtminstone rimligt säkerställda (var gränsen går är en omdömesfråga). Rimligt säkerställande 
av uppgifter kräver normalt följande operationer. 
a. uppgiftslämnare bestyrker utredarens sammandrag (urval) av lämnade uppgifter. Till 
bestyrkande hör att i lugn och ro kunna läsa igenom, korrigera, komplettera etc.  
b. systematisk replikering, som innebär att personer som är  föremål för utredning (ibland 
även någon annan) ges möjlighet att ge replik/genmäle på samtliga påståenden som berör 
dem. Det gäller då påståenden från andra personer. Även barn bör så långt möjligt ges 
replikmöjlighet och föräldrar bör ges möjlighet till replik även kring barn.  
c. möjliga kontroller i övrigt mot register, dokument, betyg, intyg, personer med kännedom 
etc. görs 
d. källkritisk prövning i övrigt – finns grunder misstänka att en uppgift är felaktig, så skall den 
normalt utgå och måste den vara kvar så skall grund/er/ för misstanke tydligt anges. All 
osäkerhet i kvarvarande uppgifter skall språkligt anges på något sätt (kortare eller längre 
formulering). Avsaknad av källredovisning och kritisk prövning leder givetvis till förkastande 
av uppgift.  
 
En uppgift måste ha passerat dessa fyra kontroller (a, b, c, d) FÖRE den får användas som 
underlag för analys och bedömningar. Alla analyser och bedömningar som baseras på icke  
rimligt säkerställda uppgifter skall förkastas.  
 
Lösning: iaktta steg a,b, c, d  och gör det FÖRE uppgifterna används för analys, bedömning, 
förslag m.m. Att kommunicera en utredning till berörda där icke rimligt säkerställda uppgifter 
använts löser inte problemet. Detta skall också göras när utredningen i sin helhet föreligger 
och tillkommen på korrekt sätt och inte enligt ”skräp in – skräp ut”-principen.  
Källkritik utgör en misstankemetodik, där en eller flera sakligt grundade misstankar om fel 
utgör grund för misstanke att en uppgift, ett dokument eller ett arbetssätt/metod är felaktig.  
Uppgiften, dokumentet eller arbetssättet skall då förkastas. Exempel på grunder för 
förkastande kan vara vaghet, uppenbart slarv, jäv, lång tid har gått, ledande frågor har ställts,  
förväntan, press etc. har förekommit, konfliktklimat, lojalitet, motsägande uppgifter etc. Vid 
källkritik  behöver inte bevisas att en uppgift som misstänks vara felaktig faktiskt är felaktig.  
Kan man bevisa att en uppgift är felaktig, så behövs inte källkritisk prövning av den. 
Källkritik höjer den genomsnittliga kvaliteten på uppgifter, men utgör ingen garanti för att 
alla kvarstående uppgifter skulle vara korrekta. Källkritik  kan även någon gång leda till att  
en trots misstankarna korrekt uppgift förkastas. Som generell metodik ger dock källkritik 
stora vinster i förhållande till förlusterna, då det är mycket vanligt med felaktiga, vaga etc. 
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uppgifter. I vissa högrisksituationer (t ex larm om livshotande situation) kan källkritik vara 
olämplig.  
 
6. Hantering av tolkningar 
Det är en kunskapsteoretisk skillnad på observationer och tolkningar. Observationer under 
goda betingelser och kanske med flera oberoende tillfällen och observatörer kan ofta bedömas 
ha hög säkerhet. Vad gäller tolkningar (tolkningshypoteser) så kan det ofta tänkas ett flertal 
sådana givet en viss observation, dvs. tolkningar har generellt sett mycket högre osäkerhet än 
väl genomförda observationer. I utredningstexter så blandas ofta observationer, tolkningar och 
även generaliseringar, värderingar och spekulationer på ett förvirrande och otydligt sätt. 
Läsare kan lätt få intrycket att en i text inblandad osäker tolkning skulle vara en observation 
eller ett faktum.  
 
Lösning: Vid tolkningsarbete listas tänkbara tolkningar och elimineras tolkningar som inte är 
förenliga med befintlig, rimligt säkerställd information. Det kan ofta vara svårt att med hög 
säkerhet hävda att en viss tolkning som inte strider mot befintliga uppgifter skulle gälla. För 
övrigt kan flera tolkningar peka på flera bidragande faktorer. För utredaren okänd information 
skulle kunna leda till revision av en tolkning. Det är vanskligt att tala om ”säkerställda” 
tolkningar, men ibland kanske det kan  hävdas att en tolkning är ”rimligt säkerställd” (en viss 
felrisk kvarstår). En utredare kan ibland nöja sig med att konstatera att flera 
tolkningsmöjligheter föreligger och kanske även ange dem. En utredare kan även ange sin 
tolkning men samtidigt upplysa om att det kan finnas andra möjliga tolkningar. Helst bör 
observationer och tolkningar separeras i text, t ex genom styckerubriker som ”Observationer” 
och ”Tolkningar”. Om utredare anser sig behöva skriva in en tolkning i en observationstext 
så bör tydligt påpekas att det är en ”tolkning” som förts in bland observationerna, så inte 
läsaren får uppfattningen att även tolkningen är en observation. Att lämna en uppgift utan 
tolkning kan öppna för en läsares favorittolkning eller en sammanhangsbetingad tolkning 
gjord av läsaren. Det kan därför vara ett sätt att undvika godtycklig tolkning från läsaren att 
åtminstone skriva t ex ”Det går att göra flera olika tolkningar kring denna uppgift.” En annan 
möjlighet kan vara att inte anföra en flertydig uppgift. Att upplysa om att det finns flera 
möjliga tolkningar bör anses vara ett upplysningsplikt hos utredare. Klarar inte en utredare av 
att inse att det finns flera möjliga tolkningar bör utredaren ta hjälp av kollegor eller skaffa 
bättre utbildning.  
 
7. Sammanblandning/gränsdragning? 
Ibland kan i utredningstexter iakttas att utredare i sättet att språkligt formulera sig och även 
vad gäller urval av uppgifter blandar samman sig själva med den som utreds. En klassiker är  
”vi känner oro för Kalle” och liknande formuleringar med oro. Om Kalle säger sig känna oro 
för något så är det en sakomständighet som kan tillföras en utredningstext. Men utredare 
själva är inte föremål för utredning och skall inte föra in sina känslor i utredningens text 
såsom argument kring Kalle. Det är sakomständigheter kring Kalle som skall stå i fokus. En 
annan populär variant är att utredare ”upplever”. Där finns ofta anledning fråga sig om 
utredarens upplevelse har i utredningen att göra. Det är sakomständigheter såsom 
observationer som skall tillföras. Ibland kan ”upplever” vara ett misslyckat ordval och det 
borde ha stått t.ex. ”iakttar” eller ”bedömer”. Oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt 
subjektiv metodik (”tycka-tro-känna-uppleva”) innebär ett tankefel. Med sådan metodik kan 
vad som helst hävdas. Saklighet och rättssäkerhet försvinner. Observera att det kan vara 
frågan om att ”uppleva” etc. även när verbet och/eller bäraren av upplevelsen inte är inskrivna 
i texten. Exempelvis kan påståendet ”Kalle är aggressiv” grundas i en upplevelse. Det 
förekommer även att övertygelser av olika slag kan blandas in i en utredning, t ex när vissa 
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informationer undanhålls för att bättre kunna driva övertygelsen. Detta kan vara svårt för en 
läsare att upptäcka. Även övertygelsefixering innebär tankefel och kan störa samtliga moment 
i ett utredningsarbete. Däremot kan det vara lämpligt eller befogat att utredare i texten lämnar 
upplysningar om sitt utredningsmetodiska tänkande.  
 
Lösning: psykologisk gränsdragning genom egna direktiv. Ta en rödpenna och markera alla 
”oro”, ”upplever” och andra formuleringar som verkar vara upplevelsegrundade. Stryk eller 
ersätt med sakomständigheter typ relevanta observationer, faktauppgifter etc.   
 
8. Mängder? 
Det förekommer stora mängder frågeställningar, t.ex. så där 25 stycken kan förekomma  i en 
utredning. Frågan är väl om det är för många? Utredningarnas textomfång ligger runt 20 sidor 
i alla tre utredningarna (en tillfällighet eller en norm?).  
Det kan finnas anledning fundera över om alla uppgifter behövs.  Beslutsforskning har  
pekat på problemet att ökad mängd korrekt information i underlaget leder till fler felaktiga 
beslut. Det har även påvisats att beslut ofta grundas på några få, avgörande uppgifter. Dessa 
viktiga uppgifter bör då rimligen vara mycket väl säkrade och klarlagda.  
Det kan även påtalas att vårt arbetsminne. som aktivt hanterar information har en  
mycket begränsad kapacitet vad gäller antal informationsbitar som kan hanteras samtidigt. . 
Utredare, utredda personer, beslutsfattare m.fl. som skall ta till sig texten kan lätt hamna i en 
kognitiv överbelastningssituation. Ett anslutande problem är  tydligheten för läsaren i 
rubriksättningar, styckeindelning och tydligt, koncentrerat besvarande av frågeställningarna 
när underlaget har redovisats. Språklagen föreskriver begriplighet och forskning pekar på 
meningslängd, ordlängd och svåra ord som viktiga faktorer vid läsbarhet. 
 
Åtgärd: diskutera med uppdragsgivare hur stora kunskapsbehoven är och hur mycket 
information som behövs. Det är uppenbart med hänsyn till frågan om ekologisk 
representativitet (punkt 1 tidigare) att det finns en del material i utredningstexterna som  
knappast är relevant, då det framgår av texten att det har uppkommit som artefakter genom 
utredningsmetodiken. Det skulle t.o.m. kunna hävdas att tillförsel av sådant material till 
utredningar kan försämra analyser och bedömningar. Det finns anledning fundera noga över 
detta möjliga konsekvensfenomen till problemen med ekologisk representativitet i materialet. 
Något mått av obehövlig textupprepning verkar även förekomma. Dock kan det vid analys 
och sammanfattningar finnas god anledning att upprepa.   
 
9. BBIC? 
Utredningsarbete skall logiskt styras av frågeställningar som härrör från kunskapsbehov. 
Uppdragsgivarna verkar här vilja ha BBIC-anpassning.  
Om de frågor/rubriker som tas upp av BBIC  passar logiskt till frågeställningarna kan de 
användas. En risk kan vara att utredaren inte tänker själv utan okritiskt skriver av 
frågeställningar. Överutredande skulle kunna vara ett problem. Ett annat problem som 
generellt  förekommer är att frågeställningen/-arna är av sådan art att BBIC inte passar logiskt 
och fel slags utredning kan bli utförd – inte till barnets bästa. Ett mycket allvarligt problem 
med BBIC  vid barnavårdsutredningar jag granskat är att de uppgifter som matas in ofta  inte  
har rimligt säkerställts och källor saknas ofta och därmed faller utredningen källkritiskt sett. 
Ett annat problem jag sett i barnavårdsutredningar är medvetet undanhållande av barnets 
uppfattningar i texterna när de inte passat utredarens övertygelse. Dessvärre är även BBIC-
utredningar möjliga att manipulera genom t ex skeva urval, evidensfabrikation m.m.. BBIC 
har även kritiserats för brist på nätverkstänkande.  
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Lösning: inta en kritiskt prövande attityd gentemot BBIC – utredande och gör de avsteg som 
är befogade för att tillgodose de viktiga kunskapsbehov som föreligger. Se till att BBIC inte 
leder till det egna tänkandets död.   
 
Sammanfattande bedömning 
Det är möjligt att höja den sakliga kvaliteten på utredningar från utredningshem genom att 
bl.a. ta tag i de här anförda diskussionspunkterna.  
--- 


