
1 
 

Har BUP:s utredande ekologisk validitet ?  Ett fall med en familj 
med ett barn med aggressionsutbrott  
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet 
Akademin för juridik, psykologi  och socialt arbete 
2011 
 
Sammanfattning. Syftet är att klargöra ett antal  grundläggande metod- och tankefel vid s.k. utredning av en 
familj på BUP. Ingen effektiv symtomutredning görs. Bristande fokusering och osaklighet utmärker  det 
sammanfattande utredningsdokumentet. Ett av de grundläggande problemen gäller frågan om ekologisk validitet.  
Det är vanskligt att söka generalisera från vad som inträffar i BUP-miljön till hur familjemedlemmar kan tänkas 
bete sig  i vardagsmiljöerna.  
 
Bakgrund 
Som jag uppfattat saken har mormor MM i samråd med barnens mor översänt material till  
mig den 15 feb 0001 med möjlighet för mig att yttra mig över materialet i utredningsmetodiskt avseende. 
Detta är således inget yttrande som tillkommit genom ett formellt uppdrag mot vederlag. Jag har  
i detta fall bestämt mig för att avge ett yttrande med anledning av de allvarliga metodfelen i materialet 
och betydelsen av att dessa uppmärksammas av berörda instanser både i detta fall och framgent.   
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i fallet berörda personer. Mitt yttrande 
avser enbart en kritisk-vetenskaplig granskning av några mer framträdande och avgörande aspekter av 
utredningsmetodiken och innebär inget ställningstagande till föreslagna eller vidtagna åtgärder 
 i frånvaro av utredningsmetodiskt lämplig och sakligt godtagbar utredning.   
Yttrandet må användas enligt moderns eller hennes ombuds bedömning, även i domstol.  
 
Disponerat material är följande (första årtal har satts till 0000, följande år till 0001): 
- Utlåtande från BUP Utreda län 0000-12-12 inkl. psykologutlåtanden för barnen 
- Underställande  till länsrätten i Utreda län, ett dokument per barn, 0000-11-29 
- Moderns skriftliga kommentar 0001-01-24 till BUP-utlåtande 
- Moderns skriftliga kommentar  0001-01-24 till underställande 
- Skriftlig bedömning  0001-02-10 från grannen GG om moderns ”styrkor” 
- Skriftlig kommentar, odaterad,  från farföräldrarna  
- Intyg från XX vid AA Assistans i Sverige AB, angående tidsperioder 
  för personlig assistans till modern 
 
Den sakkunniges metodik 
Metodiken innebär kritisk-vetenskaplig granskning av utredningsdokumenten med fokus på BUP:s utlåtande. 
Närmare beskrivningar av metodik finns i min universitetslärobok ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, 
principer och felkällor”( 2:a rev. uppl.,  Liber, 2003). Det kan nämnas att granskningen ansluter till en i 
västerländsk kultur gammal tradition med inspektioner, revisioner, kvalitetsgranskningar, examinationer, 
oppositioner, disputationer m.m. Denna tradition har vuxit sig stark genom att den visat sig nyttig och värdefull. 
Det kan nämnas att jag själv varit examinator på universitetsnivå rörande skriftliga arbeten under 30 års tid. Min 
granskning redovisas här i form av ett antal anmärkningar. Dessa utgör dock ett urval och det finns mer som 
skulle kunna diskuteras i materialet.   
 
Utlåtande från BUP  0000-12-12 gällande barnen Svensson 
1. Frågeställningar 
Tio stycken frågeställningar anges ha överlämnats från socialtjänsten, t ex ”1.Hur fungerar samspelet i 
familjen?” Det framgår inte att föräldrarna och barnen skulle ha fått möjlighet att påverka urvalet och 
formuleringarna av frågeställningarna, vilket vore befogat.  Den sista frågeställningen (”10. Vilket stöd behöver 
familjen av socialtjänst, skola och BUP?”) är förutsättande både vad gäller behovet av stöd och vilka instanser 
som skall svara för det och är därmed en olämpligt formulerad  frågeställning. Frågeställningarna specificerar 
inte i något fall vilken miljö som avses och det enda rimliga är naturligtvis att de skall avse den naturliga miljön 
för familjen, dvs. vad som sker i hemmiljö, skola och ev. daghem kring barnen. BUP-miljön kan inte i ett fall av 
detta slag bedömas som relevant. Så uppfattar dock inte BUP uppdraget och frågeställningarna borde därför 
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försetts med det utskrivna tillägget ”i den naturliga miljön”. Det kan även anmärkas att ingen av 
frågeställningarna gäller hur det fungerar kring barnen i skolan. Ingen frågeställning finns rörande familjens 
informella sociala nätverk och resurser som kan finnas i detta. Det kan vidare anmärkas att ingen av 
frågeställningarna gäller hur barnens problembeteenden kan ha uppkommit. En symtomutredning, där centrala 
symtom som ”ilska” klarläggs vad gäller form, frekvens, uppkomst, utveckling, situationer, inverkande faktorer 
etc. efterfrågas inte så när som på att ”utlösande faktorer” efterfrågas. 
 
Farföräldrarna nämner i en handskriven inlaga hereditetsaspekter som även de vore värda att närmare utreda 
inom en symtomutredning. Det borde inte vara okänt för vare sig socialtjänst eller BUP att mänskliga beteenden 
uppkommer genom komplexa interaktioner mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer. 
Graden av inflytande från arvs- respektive miljöfaktorer varierar mellan situationer och beteenden. Att genetiska 
faktorer kan ha en avsevärd betydelse för  just aggressivt beteende har stått klart sedan länge inom den 
beteendegenetiska forskningen (genetiska faktorer svarar för ca 30-40% av beteendevariationen i aggressiva 
beteenden på populationsnivå; hur det förhåller sig i enskilda fall kan variera mycket). Samtidigt skall påpekas 
att miljöfaktorer samspelar med de genetiska faktorerna och har eller kan ha stor påverkan och i många fall 
större än de genetiska faktorerna. Enskilda fall behöver utredas utifrån de rimligt säkerställda uppgifter som går 
att ta fram.  
 
2. BUP:s metoder 
En utredning bör innehålla en metodbeskrivning, där det framgår hur frågeställningarna utretts. 
I BUP:s utlåtande finns ett avsnitt som betecknas ”Uppdragets genomförande”, där ett antal olika aktörer 
i utredningsarbetet och deras utredande aktivitet anges. Det beskrivs dock inte hur man tänkt sig att 
frågeställningarna skall kunna besvaras och inte vilka frågeställningar som skulle besvaras med respektive 
omnämnd utredande aktivitet. Om vi tar som exempel frågeställning ”1. Hur fungerar samspelet i familjen?” 
så förklaras inte hur denna frågeställning skulle kunna besvaras genom observationer på BUP under 
”sammanlagt 13 dagar” (halvdagar enl. moderns kommentar), och genom familjebehandlarsamtal och  
kuratorssamtal med föräldrarna samt genom ett hembesök (utan angiven tidslängd) hos familjen. Det är  
rimligen inte familjens samspel på BUP som skall utredas utan familjens samspel i den naturliga miljön. 
Det går inte ur kritisk-vetenskaplig synpunkt att anta att samspelet i den naturliga miljön respektive i BUP-
miljön skulle vara likartat, t ex. innebär BUP-miljön anpassningsproblem och inverkan av befintliga strukturer, 
rutiner och personal. I denna miljö uppkommer situationer som inte uppkommer i hemmiljön och tvärtom.  
 
Det är även så att de båda äldsta pojkarna, drygt 10 år respektive snart 8 år gamla, bör vara möjliga att 
samtala med för utredarna systematiskt kring respektive frågeställning. Har hela diskussionen och lagstiftningen 
utifrån FN:s barnkonvention §12 om barns rätt att komma till tals gått BUP i Utreda län förbi? Och hur tänker 
man sig att kunna besvara det här slaget av frågeställningar utan att noga tala med barnen? Under rubriken 
”Uppdragets genomförande” finns individuella utredande samtal med barnen upptagna, men resultat av dessa 
kan inte i någon större utsträckning återfinnas i samband med besvarande av respektive frågeställning, enbart  
några negativa fragment som passat in i det i utredningen dominerande felsökningsparadigmet.. Det är även 
tveksamt om det finns frågeställningar som svarar mot en del av de beskrivna utredande aktiviteterna 
(psykologtestningar, aktuella skolrapporter resp. läkarundersökning).  
 
De använda testen specificeras inte. Ett krav på öppen redovisning av testens beteckningar och art samt relevant 
reliabilitet och validitet kan inte åsidosättas. Begreppet ”normalbegåvad” är idag ett grovt och olämpligt 
begrepp, när man sedan länge räknat med olika begåvningsområden. Det bör klart anges vilka slag av begåvning 
man sökt mäta. Det hade dessutom varit lämpligt att stämma av begåvningsmätningen mot lärarbedömningar 
från barnens vanliga lärare.  
 
Det bör även allmänt påpekas att s k projektiva test inte accepteras i det internationella forskarsamhället i 
psykologi och har utsatts för stark kritik (se t.ex. Sjöberg, 2000). En vanlig formulering rörande dessa tests 
mätegenskaper i internationella testkataloger är ”No reliability”, ”No validity”. Att dessa test omges av icke 
vetenskapligt underbyggda trosföreställningar, även bland psykologer, är en beklaglig omständighet. 
 
Granskar man t.ex. psykologutlåtandet för den 10-åriga pojken med påstådda aggressionsutbrott i hemmet, så 
saknar psykologutlåtandet logiskt styrande frågeställning/ar/ och projektiva metoder används samt ignorerar 
psykologen att utreda problembeteendet med aggressionsutbrott i hemmiljön. Det ter sig problemanalytiskt 
rimligt att noggrant söka precisera ett antal inträffade situationer, beteenden och förlopp som kan utgöra saklig 
grund för analys av aggressionsutbrottens uppkomst och förlopp. Någon utredning av det centrala symtomet sker 
således inte.  
 



3 
 

Det är viktigt att barnmedicinska undersökningar görs i samband med utredningar av detta slag, men resultaten 
redovisas inte ens i någon sammanfattande bedömning – varför inte? Och varför hade socialtjänsten ingen 
frågeställning om barnens hälsa? Ansågs hälsa inte viktig? Eller var det möjligen så, med tanke på den ensidigt 
felsökande tendensen, att hälsan var såpass bra att den skulle skapa positiva uppgifter som de felmaximerande 
utredarna ville undvika att ta med i utredningen precis som positiva resurser i övrigt nästan  helt undvikits?  
 
Det framgår inte heller enligt vilka principer urval av material till utlåtandet skett. Har man t ex per 
frågeställning letat efter negativt, problematiskt material och redovisar det eller har balanserade urval 
eftersträvats, där även det som fungerar eller är positivt redovisas. Det sägs inget om urvalsprinciper i avsnittet, 
men under nästa avsnitt ”Bedömning” går det att ställa de kritiska frågorna ”Vad finns? Vad fattas?” rörande 
textmaterialet. Granskning av det redovisade materialet ger vid handen att utredarna eftersträvat att redovisa 
(och kanske även nästan enbart sökt efter) negativa händelser och negativa faktorer samt eftersträvat att tolka 
negativt. Samtidigt har händelser och faktorer som visar på normalt och positivt fungerande undvikits. Det står 
därmed klart att i utredningen använts felsökande metodik som leder till en förfalskad bild av familjen. Jag 
kan påminna om att i den internationella och även den i rättsliga sammanhang vedertagna definitionen av lögn 
som medvetet vilseledande, så finns två vanliga strategier för att medvetet vilseleda, nämligen att medvetet 
undanhålla uppgifter respektive att medvetet lämna felaktiga uppgifter. Även medvetet slarvig hantering av  
uppgifter,  t.ex. bristande kontroll kan betecknas som lögn, när uppgifterna utges för att vara korrekta. Jämför 
den svenska vittnesedens formulering: ”intet förtiga, tillägga eller förändra”. Det står klart att det här 
förekommer ett sätt att utreda som är lögnaktigt och i strid med vittnesedens krav och grundlagens krav på 
”saklighet och opartiskhet” (RF 1 kap 9§). Jag syftar nu inte på att det naturligtvis kan förekomma enstaka sakfel 
eller tveksamma resonemang i en utredning utan på grundläggande och genomgående medvetna arbetssätt såsom 
ensidig inriktning på negativ information och inmatning av irrelevanta och icke prövade uppgifter.  Vad som 
avses kommer att framgå mer specificerat i min följande framställning. 
 
Det framgår inte på vad sätt utredarna eftersträvat att rimligt säkerställa det som skrivits in i utlåtandet, bl.a.  
genom att klargöra förfaranden för säkerställande av observationer och i samtal lämnade uppgifter. Vedertagna 
sådana förfaranden är t.ex. att berörda ges möjlighet att kontrollera/bestyrka lämnade uppgifter och ges möjlighet 
att systematiskt replikera på alla uppgifter som berör dem. Även samtalbara barn bör ges möjlighet kontrollera 
och replikera.  
 
Vid observationer bör oberoende noteringar göras som jämförs med varandra samt ges möjlighet till repliker 
från berörda. Det bör observeras att det ofta betraktas som en skyldighet att ge möjlighet till replik i vårt 
demokratiska rättssamhälle, t.ex. inom politiska organ och i media. I detta fall verkar utredarna ha gått vidare till 
att ge åtgärdsförslag på grundval av både skevt valda och icke rimligt säkerställda uppgifter. Analys och förslag 
bör inte ske förrän underlaget rimligt säkerställts, bl.a. genom kontroller från berörda och genom prövning av 
allsidighet, relevans, korrekthet och av huruvida preciseringen är tillräcklig. Om krav på rimligt säkerställande 
av uppgifter inte tillgodoses kan följden bli felaktiga eller olämpliga analyser och förslag, som kan vålla skador 
för enskilda och för samhället. Ensidiga, irrelevanta och osäkra underlag av här föreliggande art kan inte 
tolereras i ett demokratiskt rättssamhälle. Systematiska bestyrkanden och systematiska replikmöjligheter är 
nödvändigt för att få ett material i rimligt säkerställt skick (fel som inte upptäckts kan ändå finnas kvar). 
Grundprincipen vid källkritiskt arbete är att sådana uppgifter som på saklig grund kan misstänkas vara felaktiga 
skall förkastas. Sådana sakliga grunder kan t ex vara brister i utredningsmetod eller bristande kontroller eller 
godtycklighet i resonemang och tolkning. För övrigt är ett av de klassiska källkritiska kriterierna att ett material 
är tendensiöst, något som utmärker den föreliggande BUP-utredningen. I detta fall skall enligt källkritiskt synsätt 
samtligt material förkastas, då det föreligger ett antal grunder för att misstänka felaktigheter, t.ex.vid ensidighet, 
bristande kontroll och då icke-relevant material anförs.  
 
I sin kommentar till socialtjänstens underställande till länsrätten uppger modern följande:  
”Vid samtal per telefon vecka 4 med dr D (överläkaren som undertecknat BUP:s utlåtande, min anm.) vägrades 
jag och övriga familjen att replikera utredningen och rätta felaktigheter. Han säger att eftersom utredningen är 
klar ändrar de ingenting i den oavsett om det som står i utredningsmaterialet stämmer eller ej. 
 
Vi fick inte ta del av, kommentera eller rätta felaktigheter innan återgivningen. Vi fick vänta tre veckor på 
återgivningen. Enligt praxis ska återgivning ske inom en vecka efter utredningen. Återgivning fick vi bara 
muntligt, en liten del, innan hela utredningen överlämnades till oss och socialtjänsten. Någon chans att replikera 
eller rätta det skriftliga utredningsmaterialet innan socialtjänsten fick del av det fick vi inte.” 
 
Om detta är korrekt så har kraven på noggrannhet och rimligt säkerställande grovt åsidosatts av BUP. 
Förfarandet torde strida mot både anda och bokstav i svensk lagstiftning, t.ex. mot kravet på ”saklighet” i 
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grundlagen och mot kravet i personuppgiftslagen på att rätta till fel och missvisningar . Läkarkårens egna 
etikregler tycks okända för dr D (punkt 9: ”Läkare ska i intyg eller utlåtande uppge endast vad han efter 
noggrann prövning anser sig kunna styrka”). Krav på noggrannhet och korrekthet har ofta uttalats från 
socialstyrelsen och Justitieombudsmannen. En utredande läkare kan inte godtyckligt åsidosätta sådana krav.  
 
Det modern här skriver stämmer dock väl med  textens sakligt sett undermåliga kvalitet – ett slarvigt, okritiskt 
klippkollage med uppgifter, där det inte på minsta sätt klargörs hur man sökt rimligt säkerställa korrektheten i 
uppgifterna och säkerställa att inte missvisning uppkommer genom att relevant information utelämnats, dvs. 
genom brister i allsidigheten. Till de grundläggande saklighetskraven hör allsidighet, relevans, korrekthet, 
källredovisning och precisering. Samtliga dessa krav åsidosätts i stor utsträckning i materialet och det bör därför 
som påpekats ur källkritisk synpunkt förkastas. Det föreligger s k källkritiska kluster, dvs. ett flertal 
kriterier/grunder för att förkasta materialet.  
 
3. Granskning av svar på frågeställningar 
I ett långt avsnitt rubricerat ”Bedömning” redovisas besvarande av de tio av uppdragsgivaren ställda frågorna. 
Jag kommenterar här svaren/bedömningarna i tur och ordning. Generellt bör dock påpekas att det förekommer  
mycket annat material än bedömningar i avsnittet, t ex påstådda observationer, långtgående generaliseringar, 
tolkningar m m. Det är även tydligt i själva materialet att metoden att ta in familjen på BUP ger upphov till 
fenomen, som uppkommer i just den miljön. Det finns ingen saklig grund för att generalisera från BUP-miljön 
till hemmiljön, en metodfråga som utredarna helt undviker att kommentera. Det bör även påpekas att en eller 
flera observatörer eller deltagare i sig och särskilt om de samspelar med familjemedlemmar oavsett miljö kan 
medföra fenomen och händelser som stör snarare än bidrar till en korrekt beskrivning av en familj och dess 
medlemmar (s k observatörseffekter). Detta är metodfrågor som sakliga utredare inte kan underlåta att diskutera. 
En annan viktig fråga som inte nämns är vilken basfrekvens av fenomen som skulle föreligga om 
trebarnsfamiljer som inte var föremål för socialtjänstens uppmärksamhet utreddes i onaturlig miljö. Det saknas 
referensgruppstänkande i utredningsmaterialet. En del av de fenomen som anförs framstår som tämligen 
triviala/alldagliga. Samtidigt saknas viktigt material, t ex det som fungerar i familjen. Utredningen saknar 
tankegången att styrkor bör sökas med samma ansträngning som svagheter och att de båda typerna av material 
bör sammanvägas och integreras i bedömningarna. Utredningen saknar även mycket källredovisningar till 
uppgifter och har inte i varje frågeställning utnyttjat befintliga källor för att utreda respektive frågeställning 
(mamma, pappa, barnen, familjebehandlare, externa källor), dvs. systematik vad gäller källor har ersatts med 
godtyckligt urval från källa som ger negativ information kring frågeställningen – självfallet en 
förfalskningsmetod. Frågeställningarnas formuleringar medger inte på något sätt att utredarna kan underlåta att 
söka efter och redovisa positivt material. Ändå föreligger sådan underlåtenhet, vilket bör vara tydligt även för 
utredarna själva.  
 
Frågeställning 1. Hur fungerar samspelet i familjen? 
Denna fråga besvaras med drygt två A4-sidor. Materialet är inte källredovisat, men verkar härröra från 
observationer från familjebehandlarna (om en  eller båda står för resp. uppgift framgår inte). Andra källor såsom 
föräldrar, samtalbara barn och externa källor verkar inte ha använts för att klargöra och bedöma samspelet. Det 
klargörs inte hur observationer gått till, hur beskrivningar säkerställts och inte principer för urvalet. Av 
textstyckena är det tydligt att man sökt ensidigt ackumulera händelser som är problematiska eller negativa eller 
sökt framföra negativa tolkningar etc. Situationer med fungerande samspel anförs inte. Grundmetoden är utan 
tvekan: leta i en icke naturlig miljö efter sådant som är fel och undvik sådant som är positivt, dvs. att ge en 
förfalskad bild av familjens samspel. Det finns även anledning fråga sig varför en del triviala incidenter finns 
med samtidigt som man underlåtit att tränga in i frågeställningen med hjälp av uppgifter från samtalbara 
familjemedlemmar. 
 
Det framgår hur miljön på BUP ger upphov till händelser som inte skulle ha uppkommit i hemmiljön. 
 Ett exempel utgör hur pojkarna skall ha vänt upp och ner på allt som går att röra i ett stort lekrum. I sin 
kommentar bekräftar modern att  det rör sig om en metodartefakt (effekt av själva utredningsmetoden). Hon 
säger att det var en helt ny situation för henne och att senare hade en av pojkarna förklarat att han ville straffa 
familjebehandlarna –   Denna och en mängd andra beskrivna händelser i utlåtandet påvisar tydligt det 
fundamentalt felaktiga i att söka utreda familjedynamiken i en annan miljö än familjens vanliga.  
 
Av moderns kommentar framgår även hur utredarna grovt förvrängt uppgifter hon lämnat. Detta visar vart det 
leder att  inte låta uppgiftslämnare kontrollera att uppgifterna är rätt återgivna.  
Frågeställningen besvaras inte på sakligt godtagbart sätt.   
 
Frågeställning  2. Hur samarbetar och löser familjen dagliga problem? 
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Först hävdas generellt att föräldrarna har stora och tydliga svårigheter vad  gäller föräldrasamarbetet. 
Vilket källmaterial som skulle berättiga bedömningen anges inte, kanske kommer det från familjebehandlarna? 
Det sägs inget om att föräldrarna faktiskt skulle kunna samarbeta om något. Det ensidiga felsökandet är tydligt. 
Därefter anförs material från ett föräldrasamtal med kurator i vilket de skulle varit oense och enligt kurators 
tolkning ”började gräla”. Dessutom anförs ett annat samtal mellan kurator och modern tillsammans med 
mormor, där de påstås ha talat i mun på varandra. Några lugna samtal/situationer anförs inte – felsökningen är 
uppenbar. Jag har svårt att se att detta samtalsmaterial skulle ha något att göra med frågeställningens innehåll, 
som tydligt riktas mot de dagliga problemen utanför BUP-samtalen och utanför BUP-miljön. Efter detta 
irrelevanta material så redovisas plötsligt en negativt inriktad evidensfabrikation: 
”Om scener som de ovanstående beskrivna i kuratorns samtalsrum ofta utspelar sig i hemmet mellan mamma 
och pappa, eller mellan mamma och mormor, måste detta vara mycket påfrestande för barnen att ta del av.” 
(min understrykning) 
Denna spekulerande antydan skrivs in i utlåtandet utan att man besvärat sig med att klarlägga något som helst 
om hur det går till i den naturliga miljön och utan att utredarna kunnat hålla sig till frågeställningen. Utredarna 
verkar vara så mentalt fixerade vid att kunna skriva ner negativa iakttagelser och reflektioner att de glider ifrån 
den uppställda frågeställningen. Evidensfabrikation brukar inträffa när utredare har föga att anföra i sak. Det går 
naturligtvis att konstruera alla möjliga påståenden av ”Om...”-typ. Frågeställningen besvaras inte på sakligt 
godtagbart sätt.  
 
Frågeställning 3. Hur fungerar gränssättningen från föräldrar till barn?  
Det hävdas utifrån observationer i BUP-miljön att mamma på egen hand inte klarar av gränssättning av  
barnen. Precisering saknas helt. Det bör vara svårare i en ovan miljö än i den dagliga. I övrigt verkar svaret bestå 
av några från föräldrarna och kanske barnen obestyrkta samtalsuppgifter. Frågeställningen gäller nu-situationen, 
(tempus: presens), men i besvarandet ägnas den mesta texten åt icke relevanta historiska uppgifter om de 
svårigheter modern tidigare skall ha haft gentemot den 10-årige sonen. Uppgifter om lyckade gränssättningar, 
vilket rimligen måste förekomma, saknas. Frågeställningen besvaras inte på sakligt godtagbart sätt.  
 
Frågeställning 4. Hur hanterar föräldrarna konflikter? 
Här framförs några negativa generaliseringar som verkar härröra från BUP-miljön, möjligen kan  
något obestyrkt samtalsmaterial ha använts. Inget nämns om situationer där föräldrarna klarar 
av att hantera konflikter. Frågeställningen besvaras inte på något sakligt godtagbart sätt.  
 
Frågeställning 5. Hur hanteras barnens ilska av föräldrar och vilka är de utlösande faktorerna? 
Detta är logiskt sett två frågeställningar. Här hänvisas till svaret på föregående fråga (”Hur hanterar föräldrarna 
konflikter?”) samt hävdas, som det verkar teoretiskt, att de utlösande faktorerna ”kan säkert handla om många 
olika sinnesstämningar och tankar hos barnen....” ”eller att de inte blir tillräckligt tydligt begränsade när de 
agerar ut, vilket ger en ny impuls att se hur långt man kan gå, innan man stoppas”. I svaret på föregående fråga 
nämns inget  om ilska, men det finns ett resonemang på ett par rader om vad som sker när mamman söker 
begränsa de äldre pojkarnas utagerande beteende.  
 
Det verkar inte som utredarna alls förstått att noggrant observera situationer som  inträffar och söka empiriskt 
klarlägga de utlösande faktorerna. Inte heller har olika hanteringsstrategier från föräldrarnas sida klargjorts. 
Dessutom finns inget skrivet om vilka situationer som föräldrarna faktiskt klarar av. Frågeställningarna besvaras 
inte på sakligt godtagbart sätt.  
 
Det är mycket anmärkningsvärt att ingen symtomutredning av det centrala symtomet ilska har vare sig beställts 
eller genomförts. Det torde vara svårt att bearbeta problembeteenden med ilska utan att ha god kunskap om 
symtomets uppkomst, utveckling, former, frekvenser, situationer, förlopp m.m. Till exempel har inte en enda 
situation på lämpligt sätt observerats och analyserats. Det säger mycket om utredarnas  
brist på kunnande att inte ens den mest elementära symtomutredning redovisas.  
 
Frågeställning 6. Hur klarar föräldrarna struktur och framförhållning? 
Här finns ett svar på 3,5 rader, där det enbart och vagt hävdas att föräldrarna skulle ha behövt stöd  
i BUP-miljön (irrelevant, märk väl) för att få barnen till skolsalen och själva inställa sig till samtal. BUP-miljön 
och dess dagschema och lokaler är ny för föräldrarna. Inget nämns om vilka strukturer och framförhållningar 
som föräldrarna faktiskt klarar av i sin naturliga miljö – detta verkar inte ha haft något intresse för utredarna.  
Svaret är anmärkningsvärt snävt och säger inget om hur föräldrarna klarar av den naturliga miljön med dess mer 
mångfacetterade krav och dagliga rutiner. Det tar tid att arbeta in rutiner och tar tid att byta dagliga mönster. 
Frågeställningen besvaras inte på något sakligt godtagbart sätt.  
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Frågeställning 7. Hur ser respektive förälders förmåga ut att tillgodose respektive barns behov? 
Frågeställningen rymmer logiskt sett sex frågeställningar och får ett relativt långt men rörigt svar. Här saknas 
systematiskt klarläggande av respektive förälders förmåga i termer av resurser och brister och relativt vart 
och ett av barnen. Fokus i svaret ligger på att  hävda negativa uppgifter om barnen, bland annat negativa 
tolkningar och skvaller (t.ex. ”lär ha påträffats”). Situationer där föräldrarna fungerar väl anförs inte utan 
undanhålls. Okontrollerade och icke replikerade uppgifter framförs. Anfört fenomen i skvaller anges ha 
”sannolikt samband” med rädsla vid läkarundersökning. Modern anser i sin inlaga att rädslan för läkare har 
samband med  ett mycket smärtsamt ”kateteriseringsförsök”  tidigare på barnet, en förklaring som verkar ligga 
närmare tillhands och naturligtvis skulle denna uppgift ha funnits med när uppgiften om rädsla för 
läkarundersökning finns medtagen. Det är naturligtvis orimligt att hävda något ”sannolikt samband”, när man 
inte besvärat sig med att göra en symtomutredning överhuvudtaget kring rädslan vid läkarundersökning. Det 
negativa tänkandet överförs till nästa frågeställning. Frågeställningarna besvaras inte på  sakligt godtagbart sätt.  
 
Frågeställning 8. Vad finns det för resurser och brister i familjen respektive i föräldraskapet? 
Här finns logiskt fyra frågeställningar men endast följande svar: ”Var god se svar på föregående frågor.” 
Det finns förvisso en hel del påståenden om brister i svaren på föregående frågor. Dessa brister 
är dock inte godtagbart källrelaterade, preciserade och replikerade och gäller dessutom i stor utsträckning inte 
hemmiljön. Däremot saknades resursanalys i svaren på de föregående frågorna, där svaren varit ensidigt 
negativiserande. Dock står på ett ställe att ”föräldrarna tycker om sina barn och vill dem väl”, vilket inte på 
långa vägar duger som resursanalys. Även för barnen saknas resursanalyser – den vaga termen ”normalbegåvad” 
räcker inte till som resursanalys. Nätverksresurser omnämns inte alls. Av texten att döma har utredarna inte 
ansträngt sig att göra resursanalyser.  Såvitt jag förstår innebär svaret logiskt att utredarna anser familjen (inkl 
barnen) respektive föräldraskapet sakna resurser. Detta är en i relation till gällande lagstiftning mycket 
anmärkningsvärd inställning. Frågeställningen besvaras inte på  sakligt godtagbart sätt. 
 
Frågeställning 9. Har respektive  barn  egna behov av extra insatser?  
Frågeställning 10. Vilket stöd behöver familjen av socialtjänst, skola och BUP? 
Besvarandet av dessa två frågeställningar inriktade på insatser och stöd blir beroende av svaren på de föregående 
frågorna. De kan på grund av den bristande sakligheten i de föregående svaren inte anses besvarade  på   
sakligt godtagbart sätt. De långtgående insatser som nämns i svaret på fråga 10 kräver en sakligt godtagbar 
underbyggnad. Det föreligger endast en utredning med förfalskande, negativiserande och resursundanhållande 
metodik och redovisning av icke rimligt säkerställda och i mycket icke relevanta uppgifter. Denna utredning 
duger inte som sakligt underlag för att besvara dessa frågeställningar.   
  
Underställande till länsrätten 0000-11-29 
I denna hänvisas till muntlig redovisning från BUP av utredningen enligt ovan. Underställande är alltså 
beroende av bedömningar från utredningen.  
Denna muntliga redovisning kan knappast ha haft en högre saklig nivå än det skrivna dokumentet 0000-12-12.  
Ur utredningsmetodisk synpunkt är det inte sakligt godtagbart att hänvisa till underlagsmaterial, 
som inte är sakligt tillkommet. Socialtjänstens utredare har ett källkritiskt ansvar att använda information, 
som bygger på sakligt hållbar metodik. Socialtjänstens utredare begår här det tankefel som jag brukar beteckna 
”det källkritiska misstaget”, dvs. övertar och använder ett material som är ohållbart vid elementär kritisk 
prövning.  Socialtjänstens utredare har även ansvar för att det saknades viktiga frågeställningar t.ex. gällande 
symtomutredning, informellt nätverk, skola och hälsa.  
 
Sammanfattande bedömning 
Enligt svensk grundlag, Regeringsformen 1 kap 9§, så måste ”saklighet och opartiskhet” iakttas inom 
offentlig verksamhet av detta slag. Det har påvisats att utredningsmetodiken i det här granskade fallet ligger 
utanför saklighetens domän. Utredningsarbetet utmärks av ett antal grundläggande metod-  och tankefel. Ett 
grundläggande metodfel är att utredarna använt sig av den icke relevanta BUP-miljön i stället för av den 
naturliga miljön. Ett allvarligt följdfel blir att fenomen som uppkommer i just BUP-miljön (s k metodartefakter) 
felaktigt anförs i samband med besvarandet av frågeställningarna. Frågeställningar har inte heller besvarats 
systematiskt ur källsynpunkt och källor samt rimlig precisering saknas i mycket stor utsträckning. Utredarna gör 
inte skillnad på grundläggande observationer och på tolkningar och generaliseringar utifrån observationerna 
(dessa är givetvis mycket osäkrare än observationerna). Det är uppenbart av urvalet av material att utredarna 
ägnat sig åt omfattande felsökning, dvs. ensidigt sökt och dokumenterat negativa händelser, negativa 
informationer, negativa tolkningar. Ett sådant ensidigt urval brukar utmärka propagandadokument av olika slag.  
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Positiva fenomen, positiva händelser och resurser hos familjen och dess medlemmar har knappast alls intresserat 
utredarna. De uppgifter som används har inte rimligt säkerställts genom kontroll från uppgiftslämnare, genom  
systematisk replikering från berörda eller genom jämförelser från olika uppgiftslämnare. I detta fall har funnits  
goda möjligheter till triangulering, dvs. att säkerställa uppgifter genom flera metoder (observationer, samtal med 
berörda, externa referenter) och flera uppgiftslämnare (föräldrar, samtalbara barn, familjebehandlare, externa 
källor) och jämföra uppgifterna systematiskt i viktiga frågeställningar. BUP:s utlåtande kan inte betecknas som 
en utredning i ordets betydelse av att ta reda på hur något förhåller sig utan som ett metodiskt okritiskt 
klippkollage och förfalskat dokument (bl.a. .genom undanhållanden, evidensfabrikation i BUP-miljön och 
bristande bestyrkanden och frånvaro av systematisk replikering) som omöjligen kan tolereras i ett demokratiskt 
rättssamhälle. 
 
Det är enskilda människor som behandlas på detta arroganta och slarviga sätt. Det här slaget av 
utredningsmetodik och utlåtanden helt på utredarnas villkor och enligt utredarnas godtycke och med omfattande 
åsidosättande av elementära saklighetskrav och av svensk lagstiftnings anda och bokstav förnedrar och skadar 
människor.  
 
Moderns formuleringar i slutet av sin kommentar till BUP-utlåtandet förtjänar att citeras, då de väl stämmer 
med utredningstextens tendensiösa, slarviga och felsökande karaktär: 
 
”Mycket av det de skriver stämmer inte med min egen upplevelse och uppfattning av vad det var som  hände. 
FE (familjeenheten) underlåter att ta med hela sammanhanget och jag upplever att de inte lyssnar klart på min 
berättelse. Detta gör att mycket faller bort, bl.a. positiva bitar som empatisk förmåga och känslomässiga uttryck. 
Barnens hälsa och utveckling var positiv enligt lärare på den skola där de äldre barnen går men fick en knäck 
av vistelsen på FE.  Lärare berättar att det tog ca 14 dagar innan de var tillbaka något så när i samma skick 
som förut. Min 8-åring är inte ikapp än.  Min 10-åring är nu mer brottsbenägen på  grund av tristess, 
hemlängtan och den osäkerhet han tvingas leva i på grund av socialens agerande.  
Min upplevelse är att FE sållar bort allt det positiva och enbart söker efter det som inte fungerar. Jag saknar en 
helhetsbild.  
Dessutom reagerar jag på att FE bytt ut mina ord så att beskrivningen får en helt annan betydelse, t ex 
kränkande mot sadistiskt. 
Hela utredningssituationen har jag upplevt som mycket kränkande. Jag har ställts inför omöjliga val. ” 
(anm. namn på barnen har här ersatts med ålder av Bo Edvardsson) 
 
Det modern skriver 0001-01-24 är som synes väl förenligt med resultatet av min granskning. Det är inte enbart 
utredningsmetodiskt olämpligt att utföra detta slag av utredningar i BUP-miljön. Det kan även medföra 
skador på de barn som är berörda.  
 
Tankefel: en summering 
Det förekommer eller antyds ett antal tankefel i utlåtandets text. Bakom metodfel finns 
tankefel. Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson (2003), Hardman (2009) och 
Reisberg (2010). Tankefel kan ges olika beteckningar och de tankefel som svarar mot en viss 
beteckning kan även svara mot en annan. En viss formulering kan även innebära flera 
tankefel.  
 
- allsidighetskravet beaktas ej vid utredande 
 
- alternativa hypoteser formuleras och prövas inte 
 
- basfrekvensfel, dvs. fenomens vanlighet beaktas ej 
 
- bedömningsfel på så sätt att underlagen inte medger  gjorda bedömningar 
 
- ekologisk validitet, dvs. generaliserbarhet till vardagliga miljöer, föreligger ej 
 
- ensidigt bekräftelsesökande 
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- evidensfabrikation, dvs. triviala, irrelevanta etc. uppgifter anförs eller konstrueras 
 
- felmaximering, dvs. stor mängd fel och brister eftersträvas för införsel i utredningen 
 
- fokuseringsfel, dvs. utredarna fokuserar inte det allvarliga och centrala problemet med den 
äldste sonens aggressionsutbrott och våld mot andra familjemedlemmar 
 
- frågeställningsfel, dvs. frågeställningar finns ej, följs ej eller besvaras ej nöjaktigt 
 
- förvrängning av uppgifter  
 
- icke-lyssnande på berörda  
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter prövas inte kritiskt 
 
 - källredovisning saknas för en del uppgifter 
 
- logiskt förvirrade klippkollage av uppgifter förekommer 
 
- metodartefakter anförs, dvs. fenomen som uppstår genom utredningsmetodiken anförs 
 
-  noggrannhetsfel vid hantering av uppgifter 
 
- observationer och tolkningar hålls inte isär (tolkningar är oftast mycket osäkrare än 
observationer)  
 
- ovetenskaplighet, t.ex. vad gäller användning av projektiva text 
 
- relevansfel, dvs. icke-relevanta uppgifter har påförts utredningen 
 
- resursundvikande (styrkor undviks)  
 
- skadligt utredningstänkande, dvs. familjemedlemmar skadas psykiskt av 
utredningsmetodiken (se moderns kommentar) 
 
- skeva urval 
 
- symtomutredning/ar/ saknas 
 
- säkerställandefel, dvs. uppgifter  har inte rimligt säkerställts genom bestyrkanden från 
uppgiftslämnare, systematisk replikering från berörda samt möjliga kontroller och kritisk 
prövning i övrigt 
 
- undvikande av relevanta källor 
 
- urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval) för utredningen redovisas ej öppet 
 
- vaghetsfel, dvs. otillräckligt preciserade uppgifter anförs 
 
-vägran att rätta till felaktigheter i text 
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- öppen redovisning av arbetssätt och använda test saknas 
 
-överbetoning av  dispositionella egenskaper (relativt oföränderliga/stabila) hos personer och 
underbetoning av inverkan av miljö- och situationsfaktorer (s.k. fundamentalt attributionsfel) 
 
- överkonfidens (övertro) på egen bedömning, dvs. bristande osäkerhetshantering 
 
Fler tankefel än dessa kan förekomma.  
 
 
Referenser 
Edvardsson, B. (2003).  Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 
      Stockholm: Liber.  (omtryckt 2008, 2009, 2010) 
Hardman, D. (2009). Judgment and decision making. Psychological perspectives.  
      Chichester, UK: BPS Blackwell.  
Reisberg, D. (2010). Cognition. Exploring the science of the mind. 4th ed.  New York:   
      Norton.  
Sjöberg, L. (2000). Projektiva test och psykodynamiskt grundade bedömningar otillförlitliga. 
      Läkartidningen, vol. 97, nr 1-2, 56-62.  


	Den sakkunniges metodik
	Utlåtande från BUP  0000-12-12 gällande barnen Svensson
	Underställande till länsrätten 0000-11-29
	Sammanfattande bedömning

