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Sammanfattning. Ett utredningsmaterial med vårdnadsutredning och remissvar från 

BUP (inkl. psykologutlåtande) granskas och ett antal saklighetsbrister konstateras.  

 

Bakgrund 
Advokat AA har gett mig i uppdrag att granska utredningsmetodik och saklighet i 

handlingar enligt nedan i ett vårdnads/umgängesrättsärende. Jag saknar tidigare 

kännedom om eller relation till parterna och andra personer i målet.  

Granskningen innebär inte att jag tar ställning i sakfrågor rörande vårdnad eller 

umgänge.  

 

Den sakkunniges metodik 
Utgångspunkten för granskningen utgörs av föreskriften i Regeringsformens 1 kap 9§ 

om saklighet och opartiskhet inom offentlig förvaltning. Vedertagen kritisk-

vetenskaplig metodik med tonvikt på källkritik och logik används på befintlig text, dvs 

metodiken är uteslutande textanalytisk (se vidare Edvardsson, 1996, 1998ab). Det kan 

nämnas att grundprincipen inom källkritisk metodik är att information som enligt något 

eller några kriterier kan misstänkas vara otillförlitlig skall förkastas. Resultaten av 

granskningen framläggs i form av ett antal anmärkningar och reflektioner.  

 

Svar till  tingsrätt från kommundelsförvaltning 1998-07-16 
1. Svaret innehåller vissa administrativa upplysningar, vissa utdrag ur andra handlingar, 

en redovisning av kontakten med föräldrarna samt en bedömning. Det utgör ingen 

självständig utredning utan hänvisar till annat material.  

 

2. Utredarna har inte sammanträffat med barnet.  

 

3. Utredarna har träffat vardera föräldern endast en gång i samband med delgivning av 

remissvar från BUP. 

 

4. Fadern refereras på fyra påbörjade rader. Detta verkar vara det enda material som 

utredarna tillfört ärendet. Det framgår inte att  dessa fyra rader skulle vara bestyrkta av 

fadern.  

 

5. Modern refereras inte alls.  

 

6. Barnet refereras inte alls.   

 

7. I bedömningsavsnittet hänvisar utredarna till äldre utredningsmaterial som inte 

redovisats.  

 

8. Resursanalys/resursinventering för respektive förälder saknas.  
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9. Utredarna ansluter sig okritiskt till den bedömning som BUP gjort utan att de själva 

undersökt frågan eller ens talat med barnet.  

Utredarnas bedömning saknar tidigare redovisad saklig grund och kan därmed inte 

tillskrivas något sakligt värde. Beroendet av BUP:s bedömning framgår klart och 

utredarna tillför knappast något underlag själva. Det hade varit i sak annorlunda om 

utredarna uttryckligen avstått från en bedömning och hänvisat till BUP:s bedömning.  

 

 

Remissvar från BUP 1998-06-24 
1. Frågeställningar anges och de skall styra utredandet.  

 

2. Ett viktigt förhållande är att en uppenbarligen viktig frågeställning om varför 

umgängesfrågan låst sig inte finns upptagen. Utredandet styrs därmed inte tydligt i 

denna riktning.  

 

3. Även en frågeställning om vad som kan göras åt den låsta situationen saknas. Bland 

annat verkar det vara viktigt att reda ut vad respektive förälder skulle kunna göra. 

Utredandet styrs därmed inte tydligt i denna riktning.  

 

4. Den första av de slutliga frågeställningarna är partisk. Den avser enbart barnets 

inställning till att bo hos/träffa fadern och avser inte motsvarande vad gäller modern. 

Det verkar som om utredarna inte anser detta behöva ingå i utredningen, vilket är 

partiskt.  

 

5. I referatform redovisas tre samtal med vardera föräldern. Platsen och längden på 

samtalen har inte redovisats. Hur urvalet av material gått till redovisas inte. Tre samtal 

ger ett material på ett flertal sidor.  

 

6. Det framgår inte att referaten av samtalen med föräldrarna skulle ha godkänts av 

respektive förälder. De saknar därmed sakligt värde.  

 

7. Båda föräldrarnas ganska långtgående negativa omdömen om varandra återges. 

Föräldrarna har inte fått replikmöjlighet på de negativa omdömen och uppgifter som 

motparten fört fram.  

 

Detta är inte acceptabelt vare sig ur saklig eller etisk synpunkt.  

Det kan för övrigt starkt ifrågasättas om kränkande omdömen utan angiven saklig grund 

behöver eller bör återges i detta slag av utredningstexter.  

 

8. I inledningen av referatet av modern uttrycks en positiv värdering ("samarbetat väl") 

rörande relativt självklara förhållanden. 

 

9. I inledningen av referatet av fadern påtalas att fadern "krävde" att få ha sitt juridiska 

ombud med, något som utredarna tydligen anser sig kunna ge "godkännande" till - 

tydligen inte en självklar rättighet på BUP:s mottagning. Jag har aldrig stött på någon 

liknande formulering i en utredning.  

 

10. I inledningen av referatet av fadern talas vidare om en "konfrontation", när fadern 

vägrat stänga av en bandinspelning av det pågående samtalet. Jag har aldrig stött på 

något liknande förnekande av en persons rättighet i detta avseende i en utredning. 
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Det står juridiskt klart (se t ex JO-handläggarna Clevesköld, Lundgren & Thunveds bok 

"Handläggning inom socialtjänsten", 1992) att fadern har rätt att med bandinspelning 

säkra innehållet i vad som sägs. Denna rättighet kan inte BUP-personal ta ifrån fadern. 

Det är således här utredarna som inte kunde samarbeta och inte som det antyds fadern. 

Fadern har inte behandlats med respekt och opartiskhet. Det ter sig för övrigt 

anmärkningsvärt att utredarna inte vågar stå för vad de säger på tjänstetid i en 

bandupptagning.  

 

11. Resurserna hos och kring respektive förälder klarläggs inte mer än att vissa positiva 

omständigheter kring modern nämns. Detta innebär partiskhet till moderns fördel. 

Däremot har utredarna återgett en hel del påstådda brister för båda parter.  

 

12. Samtalen med föräldrarna verkar inte av redovisningen att döma ha fokuserats mot 

hur situationen skulle kunna hanteras på ett konstruktivt sätt.  

 

13. Avsnittet "Sammanfattande kommentarer" är inte tydligt och systematiskt relaterat 

till de inledande frågeställningarna. Dessa bör ges så tydliga svar som materialet 

medger. Avsnittet har en negativ prägel och framstår som föga konstruktivt. Att i 

allmänhet tala om samarbete för knappast situationen närmare en lösning. Detta torde 

sammanhänga med att utredningen tagit fram övervägande negativa uppgifter och inte 

haft en konstruktiv uppläggning. Utredningen har redan i de styrande frågeställningarna 

undvikit de centrala frågorna om vad låsningen beror på och vad som kan göras mer 

konkret. Föräldrarna och barnet behöver hjälp med att lösa situationen, inte med att 

ytterligare tillskriva varandra negativa omdömen, vilket i för hög grad varit 

utredningens inriktning.  

 

Psykologutlåtande angående barnet, odaterat 
Detta utlåtande ingår i BUP-utredningen. 

 

1. Det saknas angivna frågeställningar och redovisning av metodik för att besvara dessa. 

Även psykologutlåtandet styrs av de i BUP-utredningen nämnda frågeställningarna och 

har inte heller fått en konstruktiv inriktning. Utlåtandet framstår ur struktursynpunkt 

som rörigt.  

 

2. Vad som skall besvaras med hjälp av de nämnda testen framgår inte. Testens 

reliabilitet redovisas inte och validitet (giltighet, relevans) för aktuella syften framgår 

inte.  

 

3. I texten blandas urskillningslöst observationer, generaliseringar och tolkningar. Detta 

är inte sakligt godtagbart.  

 

4. Den sakliga grunden till vad som påstås framgår ofta inte. Det är t ex frågan om den 

påstådda "mammavärlden" respektive "pappavärlden" finns hos barnet eller hos 

undersökaren? Om saklig grund inte redovisas skall påståenden av detta slag förkastas.  

 

5. Det framgår inte att samtalsmaterialet med barnet säkrats på ett godtagbart sätt. 

Anteckningar ger inte godtagbar tillförlitlighet (Edvardsson & Sund, 1998c). I en studie 

vid högskolan i Örebro (Gunnarsson & Kolterjahn,1998), så var t ex 76 procent av de 

återgivna citaten i journalanteckningar inte korrekta jämfört med bandinspelningen. 

Dessutom fanns många fel i referaten. Barnet har vad framgår inte fått godkänna texten 
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och den ter sig för abstrakt för en 10-åring. Här framgår inte ens att utredaren skulle ha 

skrivit ner yttranden i omedelbar anslutning, vilket skedde i den nämnda studien.  

 

6. Strävan att träffa barnet gemensamt med respektive förälder är metodiskt rimlig. Att 

barnet inte vill träffa pappan gör dock inte att en träff med barnet och mamman skulle 

sakna värde. Den skulle eventuellt kunnat ge mycket av värde, t ex uppslag till varför 

barnet inte vill träffa pappan. I och med att barnet självt bestämmer att inte träffa den 

ena föräldern så behöver inte utredarna få kritik för partiskhet på grund av detta. Det bör 

då gå att väga in i resonemang och bedömningar att man saknar information från en 

träff mellan fadern och barnet.  

 

7. Även psykologutlåtandets innehåll har en negativ inriktning. Om det beror på 

utredarens metodik, urval eller är representativt för de sex samtalen är svårt att säga. 

Psykologutlåtandet borde givits en mer konstruktiv inriktning.  

 

8. Barnets resurser borde klargjorts tydligare och utförligare. Det kan tänkas finnas 

anknytningspunkter till fadern från barnets resurser.  

 

Sammanfattande bedömningar för de tre dokumenten 
Viktiga frågeställningar inriktade mot lösning av den låsta situationen saknas. Den 

metodik som använts verkar inte ha varit inriktad på att lösa situationen och framstår 

som löslig ur saklig synpunkt. Ur strikt källkritisk synpunkt uppvisar materialet sådana 

brister (beroende, frånvaro av bestyrkanden, frånvaro av redovisade kommentarer från 

motparten till negativa uppgifter m.m., icke redovisat hur urval gjorts och innehåll 

säkerställt dokumenterats m.m. ) och dessutom inslag av partiskhet och bristande etik 

att det måste förkastas. Dessutom är det mycket allvarligt att utredningsmaterialet ur 

problemlösningssynpunkt har en stark negativ prägel och framstår som föga 

konstruktivt. Det negativiserande utredande arbetssätt och den mentalitet som BUP-

mottagningen använt verkar inte ha varit lämpade för det aktuella slaget av 

familjedynamisk situation.  
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