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Sammanfattning. Syftet är att på kritisk-vetenskaplig grund granska en BBIC-

utredning. Ett flertal anmärkningar riktas gentemot utredningsmetodiken. Ett 

intyg återges, som tyder på att socialtjänsten i sin hantering psykiskt skadar 

modern i fallet.  

 

Uppdrag och material 

Jag har av modern M, 0000-09-05, fått i uppdrag att 

på kritisk-vetenskaplig grund granska utredningsmetodiken 

i barnavårdsutredning från K kommun gällande barnet B, 3,5 år. Granskningen 

innebär ingen utredning eller ställningstagande i frågan om föräldrarnas 

omsorgsförmåga eller fråga om  vad som hänt eller inte hänt utan är 

utredningsmetodiskt fokuserad och innebär att anmärkningar riktas mot 

utredningsmetodiken. Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller 

släktskap med de här aktuella föräldrarna och barnet. Mitt yttrande är avsett för 

användning i domstol eller i annat sammanhang enligt uppdragsgivarens 

bestämmande. Aktuellt årtal har satts till 0000.  

  

Jag har disponerat BBIC-utredning rörande barnet B daterad 000604 och 

vårdplan, båda instämplade hos Förvaltningsrätten 0000-06-26. Även skrivelser 

från föräldrarnas advokat 0000-05-19 och 0000-08-20 har jag haft tillgång till. 

Vidare har jag begärt och erhållit en förteckning om ca 5-6 sidor från modern 

med specifikationer av vad hon bedömt som sakfel i barnavårdsutredningen.  

 

Anmärkningar rörande BBIC-utredning ,  instämplad  0000-06-26 

Mina anmärkningar kommer här att anges relativt principiellt utan att jag går in 

på alla påståenden eller förfaranden i utredningen som förtjänar kritik.  

 

1. Ett utredningsarbete skall logiskt styras av tydliga frågeställningar som skall 

så långt möjligt besvaras. 

  

Det finns i detta fall angivet tre frågeställningar som dock är mycket allmänt 

hållna, t.ex. utreda ”om den aktuella situationen i hemmet är tillfredsställande 

för en eventuell hemflytt” av barnet. ”Vidare behöver utredas om andra 

förhållanden tillkommit som påverkar eventuell hemflytt av barnet.” 
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Frågeställningar av detta vaga, breda slag verkar kunna ge utredare möjlighet att 

ta upp nästan vad som helst och kan därigenom hålla fast vid traditionen med 

logiskt förvirrade klippkollage av uppgifter. Mer avgränsad och preciserad 

inriktning på de faktorer som kan vara avgörande kan vara lämpligt. Det gäller 

att söka hantera kärnproblemen och inte sväva ut i breda, historiska klippkollage 

av uppgifter och med inriktning på felsökning. Observera att inget nämns om att 

söka efter resurser i de tre frågeställningarna.  

 

2. Det saknas redogörelse för de principer för urval (inval respektive bortval) av 

information som utredarna använts sig av. 

Sådana principer kan t.ex. innebära skeva urval eller manipulering av urval till 

förmån för någon tes.  

 

3. Inom BBIC-konceptet med dess fokusering på att skapa text inom 

rubrikmallar, så ignoreras frågor om säkerställande av de uppgifter som påförs 

utredningarna. Källredovisningar saknas ofta - oklart var uppgifter kommer 

ifrån. Rimligt säkerställande genom att uppgiftslämnare (inom och utom 

familjen och även barn i mån av förmåga) får bestyrka (inkl. korrigera, 

förtydliga, stryka etc.) utredares sammandrag av sina egna uppgifter, och då 

givetvis FÖRE analys och bedömning, saknas. Även rimligt säkerställande 

genom att av utredningen berörda (mest föräldrar och barn) ges möjlighet till 

systematisk replikering (dvs. erbjuds att ge replik på alla uppgifter som berör 

dem) saknas. Det kan påpekas att möjligheten att ge replik är vedertagen i  vårt 

demokratiska rättssamhälle (t.ex. inom rättsväsen, politisk verksamhet, 

föreningsmöten, journalistiska reportage), men icke inom socialtjänsten, trots att 

det är så allvarliga frågor kring barn och vuxna som socialtjänsten har att 

hantera. Ytterligare sätt att säkerställa och stärka uppgifter är genom kontroller 

mot relevanta register, dokument (t ex betyg, arbetsgivarintyg) eller personkällor 

med god kännedom. Vidare kan ibland s.k. triangulering ske genom att två eller 

flera oberoende källor används.  

 

4. Det framgår av en jämförelse mellan utredningen och den av modern 

upprättade massiva listan med fel (inkl. missvisande utelämnanden) eller 

invändningar kring utredningen att utredningen inte kan anses ha någon giltighet 

i sak, då kontroller för rimligt säkerställande enligt punkt 3 ovan inte anges ha 

skett.  

 

Moderns motsägande påpekanden finns inte genom den tidigare 

utredningsprocessen inarbetade som korrigeringar, repliker etc. Detta är 

dessutom utomordentligt allvarligt då några av utredarnas påståenden närmast 

kan bedömas som skvaller och förtal.  
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5. Omfattande DÅ-inriktning (historisk inriktning) snarare än omfattande NU-

inriktning finns i urvalet av uppgifter eller påstådda uppgifter. Det bör 

observeras att betoning av DÅ-uppgifter kan förleda läsaren till en skev bild av 

NU-situationen (i praktiken de sista månaderna). Vissa uppgifter kan snabbt bli 

föråldrade.  

 

6. Utredningens texter innehåller ett myndighetsperspektiv och det förekommer 

föga eller inget klientperspektiv, dvs. klienternas uppfattningar redovisas föga. 

Människosynen och bristen på etik är här sådan att klienterna (föräldrar och 

barn) föga tillåts framträda som subjekt. Monolog finns och föga av dialog.  

 

7. Bristperspektivet (felsökningen) på föräldrarna ges mycket utrymme, men de 

påstådda bristerna preciseras föga. 

 

Observera att vaga uppgifter saknar sakligt värde då det inte framgår vad de 

betyder. Ett visst mått av precisering krävs för att en uppgift skall kunna godtas 

och bli användbar.  

 

Det framgår även att flitig upprepning (repetition) av brister ingår i utredarnas 

redovisning av brister – en välkänd propagandateknik.  

 

8. Resursperspektiv (resursinventeringar, resursanalyser) inriktade mot 

föräldrarna och deras nätverk ges föga eller inget  utrymme.   

Intresset för brister eller påstådda brister är stort och intresset för resurser är 

svagt, varför? (jfr direktivet om att frigöra och utveckla resurser i 

socialtjänstlagens målparagraf) Exempelvis saknas på flera ställen under BBIC-

rubriken ”beskriv resurser” sådana uppgifter om föräldrarna.  

 

9. När utredningar anför allmänmänskliga fenomen som problem eller skäl för 

omhändertagande av barn, så bör sådana fenomen ställas i relation till 

normalvariationen (beteendenas vanlighet eller med en kognitionspsykologisk 

fackterm ”basfrekvenser”   i motsvarande grupp (småbarnsföräldrar) i vår kultur. 

Exempelvis lägger utredarna stor vikt vid historiska samarbetsproblem mellan 

föräldrarna. Jag har medverkat vid kanske ett par hundra familjerättsliga fall 

med i många fall enligt texterna likartade eller ofta värre samarbetssvårigheter, 

MEN barnet/barnen har där inte varit omhändertagna med hänvisning till dessa 

svårigheter.  

 

Under 1600-talets svenska häxprocesser användes en bevisprincip som 

betecknats som ”additionsprincipen” (se Ankarloos (1971) avhandling), där 

diverse små anmärkningar, tyckanden, fabricerade evidens etc. fördes samman 

och där den samlade mängden fick utgöra bevisning för häxeri. Socialtjänsten 

använder sig även i BBIC-konceptet av samma utredningsmetodiska tradition.  
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10. Det förekommer påståenden kring ”personlighetsstörning”. Det finns 

anledning varna för sådana klassifikationer då den vetenskapliga grunden är 

svag och omstridd och subjektiviteten stor vid tilldelning av diagnostiska 

etiketter samt att vaga etiketter av detta slag torde sakna intresse i sak. Det 

förekommer även mycket överanvändning och löst grundad (slarvig) 

användning av etiketterna inom området personlighetsstörningar. Sådana anges i 

de flesta fall ha mycket låga frekvenser i populationen (runt någon procent eller 

ett par är en vanlig uppskattning). Det är de påvisade konkreta omständigheterna 

i sak som är av intresse, t.ex. en förälders konkreta omsorgsförmåga, inte en 

abstrakt etikett i en bedömares tänkande. Det kan även anmärkas att det inte 

ligger inom socialarbetarprofessionens kompetensområde att hantera (begripa) 

det här slaget av klassifikationer/etiketter.   

 

11. När hänvisningar sker till teorier eller forskningsresultat bör den som 

hänvisar klargöra dels att sådana i praktiken sällan är oomstridda och att de i 

vart fall tagits fram på gruppnivå och innebär förenklade uttalanden om en 

grupp. Enskilda individer i en grupp kan vara eller bete sig på annat sätt och gör 

ofta det, t.ex. behagar knappast medlemmarna i grupp med den genomsnittliga 

kroppslängden 172,5 cm att anpassa sig till denna siffra. Ett enskilt fall måste 

undersökas empiriskt – det finns ingen genväg via gruppresultat.  

 

12. Det öppnar för bedömningsfel (även stora sådana) att analys och 

bedömningar såvitt kan förstås baseras på ett skevt negativt urval av uppgifter 

(bristperspektiv betonas) kring föräldrarna och dessa uppgifter är inte rimligt 

säkerställda genom bestyrkanden av uppgiftslämnare och systematisk 

replikering från de berörda, Andra svagheter hos uppgifter har framgått av de 

föregående anmärkningarna på punktlistan. Uppgifter skall vara kritiskt prövade 

genom bestyrkanden, systematisk replikering m.m. FÖRE de används av 

utredare för analys och bedömningar. Så synes inte vara fallet i denna utredning. 

Detta problem löses inte genom kommunicering EFTER processen med analys 

och bedömning av hela den färdigställda utredningen, där utredare då använt sig 

av icke rimligt säkerställd information (inkl. felaktigheter, missvisning, skevt 

urval etc.) vid analys och bedömning.  

 

Sammanfattande bedömning 

Den granskade utredningen är inte kritisk-vetenskapligt (inkl. källkritiskt och 

logiskt) godtagbar och skall därmed förkastas. 

 

Referenser 

Ankarloo, B. (1971). Trolldomsprocesserna i Sverige. Akad. avh. 

       Stockholm: Nordiska bokhandeln.  
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Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik – begrepp,  

       principer och felkällor. Stockholm: Liber. (omtryckt 2008,  

        2009, 2010 – mycket använd på universitets- och  

        högskoleutbildningar) 

 

 

INTYG 

 

Uppdrag 

Av M, född xxxx, och med boendeadress xxxx 

har jag 0000-09-05 fått en begäran om ett intyg avgränsat till två klinisk-

psykologiska frågeställningar. Intyget är avsett för användning i domstol eller i 

annat sammanhang enligt uppdragsgivarens bestämmande. Den första 

frågeställningen är generell och den andra gäller M. 

 

1. Kan en förälder påverkas av att ha sitt barn omhändertaget enligt LVU och av 

socialtjänstens uppträdande i samband därmed? 

 

2. Kan M bli påverkad av att ha sitt barn omhändertaget och av socialtjänstens 

uppträdande i samband därmed? 

 

Metod och material 

- Genomgång av barnavårdsutredning i separat yttrande.  

- Genomgång av lista med fel etc. i utredningen - upprättad av M. 

-Bett om och fått ett mail med beskrivning av socialtjänstens agerande och M:s 

reaktioner på agerandet.  

-Bett om och fått två utredande samtal med  M på telefon.  

0000-09-08 kl. 13.15- 14.00          45 min 

0000-09-09 kl. 13.15- 15.35          80 min 

Anteckningar från dessa har använts.  

M har både skriftligt och muntligt uppvisat mycket god 

kommunikativ förmåga och uppvisat stort engagemang för sitt barn.   

 

Kort bakgrund 

(avsnittet utgår här av sekretesskäl) 

M har arbete och har ett barn i förskoleåldern som är familljehemsplacerat. 

 

  

Frågeställning 1 

Svaret är självklart ja på generell nivå. Enligt min erfarenhet av kontakter och 

dokument i hundratals fall med barnavårdsutredningar och av mängder av brev 

och mail, så kan föräldrar reagera starkt både på att deras barn är omhändertaget 

och på tveksamma eller klandervärda bemötanden från socialtjänstens personal 
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och inte minst reagerar föräldrar på felaktiga påståenden i utredningar. Typer av 

reaktioner kan vara att bli upprörd, höjd ångestnivå, bli arg, bli ledsen, känna 

vanmakt inför de fel som uppfattas ha begåtts. Att få sitt barn omhändertaget är 

för många en central och starkt påverkande livshändelse. Går vi till psykiatrisk 

litteratur (t.ex. Ottosson, 2000), så beskrivs inverkan av livshändelser vid 

uppkomst av t.ex. depression och post-traumatiskt stressyndrom.  

Exempel på livshändelser kan vara även sociala sådana såsom förlust av arbete, 

arbetslöshet, att bli bedragen eller få sitt barn omhändertaget.  

 

Frågeställning 2 

M uppger att det ”påverkar henne enormt” att barnet är omhändertaget och det 

är i olika resonemang tydligt att hon inte vill  ha det så för barnets skull. 

Kontakterna med socialtjänsten upplever hon som att hon hela tiden får 

anklagelser och påståenden emot sig och att hon inte ges möjlighet att svara. I 

vissa  lägen har socialtjänsten i  hemlighet gått bakom ryggen på henne. 

 

Påståenden om henne görs utan att hon är tillfrågad. Som exempel nämner hon 

uppgiften att hon skulle ha prostituerat sig under graviditeten, som hon uppger 

inte kommer från henne (vilket påstås i utredningstexten). När hon efterfrågat 

källan har hon fått till svar ”det är de vi har hört”, dvs. en fullständigt 

oacceptabel hänvisning till skvaller som källa.  

 

M uppfattar det som att socialtjänstens personal inte lyssnar och förvränger vad 

hon säger och ljuger om vad som sagts. Socialtjänsten ringer till barnets far i 

stället för till henne.  Ständigt nya anklagelser dyker upp, t.ex. har förekommit 

påståenden som ”Du är efterbliven”, ”Du vet ju att Du har problem med 

sanningen” ,”Du är känslomässigt hämmad”, ”Måste du sabba barnets liv 

också”.  När hon lekt på golvet med sitt barn har hon fått höra ännu fler 

dömande uttalanden som  ”M  är väldigt barnslig”. Hon uppfattade vid en 

händelse att en av kontaktpersonerna idiotförklarade henne inför barnet. 

Felaktiga påståenden har gjorts av socialtjänsten kring några elräkningar och 

hyresräkningar. 

 

M anser inte att hon blivit korrekt behandlad utan hon har ”blivit kränkt” och det 

känslomässiga grundtemat uttrycker hon flera gånger som  ”väldigt ledsen”. 

Hon uppfattar att allt används emot henne. Situationsegenskaper omtolkas till 

negativa personegenskaper hos henne. Socialtjänstens personal intar en 

nedvärderande och ignorerande attityd och beteende till hennes person och talar 

till henne som om hon vore efterbliven och lyssnar inte.  

 

Det kan påpekas att de uppgifter som M lämnat skriftligen och muntligen är i 

god överensstämmelse med (får stöd av) den i sak undermåliga och oetiska 

barnavårdsutredningen som jag granskat i fallet.  
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Svaret på fråga 2 bedöms av mig vara ett klart ja. Uppgifterna tyder på att 

socialtjänsten psykiskt skadar M.  

  

Det bör även påpekas att socialtjänstens klandervärda attityder och beteenden 

(trakasserier och mobbning) inte kan avhjälpas genom att behandla M, utan 

förhoppningsvis genom att granska och behandla socialtjänsten i aktuell 

kommun. Det är uppenbart av materialen att den inte fungerar ens i närheten av 

godtagbar funktion. Ansvarig nämnd bör ta sitt ansvar för att utreda och 

avhjälpa brister. Det får absolut inte gå till så som M beskriver.  

 

Referenser 

Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik – begrepp,  

       principer och felkällor. 2:a rev. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Ottosson, J-O. (2000). Psykiatri. Stockholm: Liber. 

 

  

 

 

 

 
 


