
Kritisk, jämförande analysmetodik i ett fall med strid om 
vårdnad, boende och umgänge samt misstankar om misshandel av  
mor och barn. Grovt missbruk av psykologi av psykologer. 
Analys av polisförhör. Avslöjande av lögn/fabulering. 
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
2009 
 
 
 
Sammanfattning. Syftet med denna skrift är att visa hur ett fall 
med föräldrar i intensiv konflikt rörande vårdnad, boende och umgänge 
för två små barn kan analyseras genom noggrann dokumentation och jämförelser   
inom materialet.  
 
Fallet inrymmer material från främst familjerätt, från barnpsykologers skrivelser 
och från polisförhör med berörda och med vittnen. En kritisk, jämförande 
metodik används, vilken innebär noggrann läsning och jämförelser mellan 
främst vad som sagts av samma person vid olika tillfällen, men även jämförelser 
mellan  vad olika personer sagt och jämförelser av uttalanden med saklägen. Det 
påvisas även genom stegringsanalys att den ena partens utsagor upprepat 
stegrats i anslutning till olika slag av saklägen/situationer där stegrade uppgifter 
kunde innebära fördel för partens intressen.  
 
Även betydelsen av frånvaro av uppgifter som kan förväntas påtalas. En mycket 
påverkande arbetsmetodik från två starkt partiska barnpsykologer gentemot 
barnen påvisas genom den befintliga dokumentationen. Åklagare och polis 
följer inte upp de tydliga motsägelserna i polisförhören med den ena parten 
och även motsägelser gentemot andra uppgifter. Trots ett föga kritiskt prövande 
förhörsarbete påvisar jämförelser att den ena parten ljuger/fabulerar. Det kan 
verka som strävan efter politisk korrekthet eller invanda tankemönster skapar en 
oförmåga att utreda kritiskt prövande. Utredningsmetodiken utmärks även av 
könsdiskriminering. En stor mängd tankefel i det extremt undermåliga 
utredningsarbetet i fallet påvisas och summeras avslutningsvis.  
Ett av de undermåliga psykologutlåtandena återges i en bilaga.  
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Bakgrund 
Advokat AA har 2009-05-25 gett  mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodiken i en utredning 2009-05-07 rörande vårdnad, boende och umgänge för 
barnen Johan och Göran Karlsson samt härvid även beakta en del tidigare 
utredningsdokument i fallet från familjerätt och psykologer. Då misstanke om brott föreligger 
och hänvisas till i vårdnadsärendet så har även förundersökningsmaterial och åklagarens  
stämningsansökan beaktats vid granskningen av utredningsmetodiken. Det bör observeras att 
uppdraget inte är att utreda vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna och inte att utreda  
huruvida något brott har begåtts. Det är här frågan om utredning av utredningsmetodiken 
(en s.k. metautredning) och härvid påvisande av sätt att utreda.    
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer. Dock har jag 
vad gäller utredande organisation någon gång under 1990-talet haft en utbildningsdag i 
utredningsmetodik för den aktuella familjerättsbyråns utredningspersonal. Tidigare än så, 
troligen på 80-talet, var jag huvudföreläsare på en tvådagarsutbildning för kretscheferna vid 
socialtjänsten i Stora Socialstad.   
 
Mitt yttrande är avsett för användning i domstol/ar/ eller på annat sätt som uppdragsgivaren  
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finner lämpligt. Mitt yttrande har inte sekretessbelagts av tingsrätten, men jag har vid  
DiVA-publiceringen genomfört en avidentifiering och några  mindre justeringar och tillägg 
samt påfört en inledande sammanfattning.  
 
Material 
Jag har erhållit följande material, som här förtecknas i datumföljd.  
Familjemedlemmarnas fiktiva namn är i denna skrift följande: 
 
Namn 
Fadern: Arne Karlsson, har advokat AA 
Modern: Erika Karlsson, har advokat BB 
Äldre sonen: Johan Karlsson 
Yngre sonen: Göran Karlsson 
Psykologer: Pia Psykologsson, Stina Persson 
 
Dokument 
- Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad 2007-11-14 
- Skrivelse från advokatfirman BB 2007-12-04 
- Epostmeddelande från modern till fadern 2007-12-09 
- Epostmeddelande från fadern till modern 2007-12-12 
- Epostmeddelande från modern till fadern 2007-12-12 
- Anmälan ang. Johan Karlsson,  Stora Socialstad, Socialjouren 2007-12-28,  
- Skrivelse från advokatfirman BB 2008-01-02 
- Text om Johan Karlsson från Stora Socialstad, Österljunga 2008-01-04 
- Text om Johan Karlsson från Stora Socialstad, Österljunga 2008-01-07 
- Text om Johan Karlsson från Stora Socialstad, Österljunga 2008-01-08 
- Visa aktualisering om Johan Karlsson 2008-01-23 
- Låsta dokument från Stora Socialstad, Österljunga 2008-01-23 
- Text om Arne Karlsson från Stora Socialstad, Österljunga 2008-01-24 
- Uppgifter från förskola om barnen 2008-01-30 
- Faderns uppgifter, ankom Stora Socialstad Familjerättsbyrån 2008-02-01 
- Upplysningar från Stora Socialstad Familjerättsbyrån 2008-02-06 
- Angående upplysningar i mål från Stora Socialstad Familjerättsbyrån 2008-02-08 
- Protokoll Stora Socialstads tingsrätt 2008-02-18 
- Skrivelse från advokatfirman BB 2008-02-27 
- Epostmeddelande från modern till fadern 2008-06-10 
- Skrivelse från advokatfirman BB 2008-06-13 
- Skrivelse från modern 2008-06-25 med kommentar till faderns inlaga i målet 
- Utredning från Familjerättsbyrån 2008-06-13 
- Protokoll från Stora Socialstads Tingsrätt 2008-06-25 
- Skrivelse från modern till polisens utredare (namn: ”Hej Olle!”) 2008-07-07 
- Dom från Stora Socialstads Tingsrätt 2008-10-02 
- Förundersökningsprotokoll AM-14167-08. 2008-12-29 
- Anmälan från leg psykolog Pia Psykologsson, 2009-01-29 
- Skrivelse från advokatfirman BB 2009-02-13 
- Skrivelse från advokatfirman BB 2009-02-13 
- Skrivelse från leg psykologerna Pia Psykologsson och Stina Persson 2009-02-13 
- Skrivelse från advokatfirman BB 2009-02-17 
- Protokoll från Hovrätten 2009-02-25 
- Skrivelse från advokatfirman BB 2009-02-11 
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- Protokoll från Hovrätten  2009-03-12 
- Stämningsansökan från Stora Socialstads åklagarkammare 2009-04-14 
- Skrivelse från advokatfirman BB 2009-05-06 
- Protokoll från Hovrätten  2009-05-08 
- Åklagarens ansökan om stämning 2009-04-14 
- Skrivelse från leg psykolog Pia Psykologsson 2009-04-21 
- Skrivelse från leg psykolog Stina Persson2009-04-22 
- Utredning från Familjerättsbyrån 2009-05-07 
 
Utgångspunkter och arbetssätt 
Jag har genomläst allt ovan förtecknat material och granskat detta ur utredningsmetodisk 
och saklighetsteoretisk synvinkel, varvid felkällor och behov av källkritik beaktats. Vad gäller 
precisering av saklighetskrav hänvisas till min universitets- och högskolelärobok ”Kritisk 
utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor” (2:a rev. uppl. Liber, 2003, omtryckt 
2008, 2009).  Resultatet av granskningen redovisas i form av preciserade anmärkningar per 
utredningsdokument från Familjerättsbyrån och de båda här involverade psykologerna.  
Först nämner jag dock allmänt något om felkällor i samband med konflikter, särskilt vid 
konflikter angående vårdnad, boende och umgänge.  
I min text har jag i citat på en mängd ställen bytt ut föräldrarnas namn mot enklare, generella 
beteckningar som ”fadern”, ”modern”, ”han”, ”hon”. Alla understrykningar i anförda citat 
är gjorda av mig.  
 
Utredningsuppgifter från konflikter 
Med termen källkritik avses här kritisk granskning av metoder, uppgifter eller hela dokument 
utifrån principen att förkasta sådana metoder/uppgifter/dokument som på saklig grund eller 
med goda skäl misstänks vara felaktiga. Uppgifter etc. behöver alltså inte bevisas vara 
felaktiga för att avvisas.  
 
I samband med konflikter mellan personer eller organisationer uppkommer ofta uppgifter 
som är mer eller mindre felaktiga eller missvisande genom t.ex. negativt urval och strävanden 
att konstruera negativa uppgifter om motparten. Felaktiga uppgifter kan t.ex. uppkomma 
genom felaktiga varseblivningar, missuppfattningar, felaktiga tolkningar och felaktiga 
omtolkningar av sådant som skett, överdrivande av sådant som skett, selektiv erinring, 
undanhållande av positiva omständigheter, ensidigt bekräftelsesökande, förhastade 
bedömningar, undvikande av alternativa tolkningar till handlingar, övertro på eget minne och 
egen bedömning, inverkan av starka känslor, inverkan av lojalitet m.m. Även fabuleringar (att 
prata på utan att inse att man inte har täckning i sak) och ljugande tillhör det som 
förekommer. Det är naturligtvis inte bara vid konflikter som de nämnda fenomenen kan 
förekomma, men de kan ofta vara mer frekventa och ta sig mer extrema uttryck vid starka 
konflikter. Starka känslor försämrar sakligheten. Man kan då tillskriva en motpart fler och 
mer extrema negativa egenskaper och få svårt för att minnas och/eller  uppfatta något positivt 
hos motparten. Konfliktpsykologin mellan parter behöver inte nödvändigtvis vara likartad 
utan det kan se olika ut hur parter agerar i en konflikt.  
 
Av alla de många fall där föräldrar behöver komma överens om vårdnad, boende och 
umgänge kring barnet/-en, så klarar de i stor utsträckning av att göra det, men en mycket 
liten andel går så långt som till att utredning måste göras och är ibland förenade med 
en konfliktintensitet som skadar barnen. Ett fenomen som ibland kan iakttas är hur den  
ena eller båda parterna kan söka hjälp i konflikten och i en del fall kan kuratorer, terapeuter, 
psykologer, barnpsykiatrer m.fl. okritiskt låta sig förvandlas till spelbrickor för en part 
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i en konflikt och därvid underlåta att beakta motpartens syn och uppgifter och underlåta att 
kritiskt granska den hjälpsökande partens uppgifter, vilket inte hindrar en del från att i 
tjänsten på icke sakligt sätt avge partiska skrivelser, intyg etc. I en del fall ägnar sig även 
dessa hjälpare åt att lära barnen vad de skall säga genom att ta upp teman, ställa förutsättande, 
ledande, upprepade, argumenterande etc. frågor och påståenden samt underlåter att objektivt 
dokumentera sådana upplärningsprocesser. Sådana hjälpare riktar inte sökarljuset på den 
hjälpsökande föräldern utan i regel hjälper de till att utpeka den andra föräldern som ett 
problem och tiger om den hjälpsökande förälderns brister eller framhäver den hjälpsökande 
förälderns förträfflighet.    
 
Barnens psykologiska situation i spänningsfältet mellan stridande föräldrar är mycket svår 
och de måste utveckla överlevnadsstrategier. Ofta har barnen sitt boende hos en av föräldrarna 
och detta leder, som framgår av många fallmaterial, ofta till strategin att instämma med 
boendeföräldern och kanske bidra med några negativa uttalanden om den andra föräldern, när 
de ombeds uttala sig. Ibland framgår av fallmaterial hur barnens uppfattningar kan skifta 
beroende på hos vilken förälder de befinner sig. Barn likaväl som vuxna påverkas av 
omgivningens förväntningar. Det finns en omfattande forskning kring förväntanseffekter 
hos försöksdjur, barn och vuxna sedan 1960-talet av Rosenthal m.fl.(se referenser). 
Förväntningar behöver inte uttalas utan kommuniceras via ett 30-tal kanaler såsom blickar, 
ansiktsuttryck, tonfall, tystnader, gester etc. Förväntningar kan förekomma allmänt i 
samspelet mellan en förälder och ett barn och ibland kan de bli mycket tydliga när föräldrarna 
söker efter negativa uppgifter om den andra föräldern. Förväntningar förekommer även i 
samtal mellan barn och psykologer, kuratorer, förhörsledare etc. De finns inbyggda i val av 
teman, i urvalet av frågor, i frågornas formuleringar samt i psykologens m.fl. sätt att 
reagera/svara på barnets svar och omfattar även t.ex. budskap via blickar, tonfall, gester etc. 
Förväntanseffekter i samtal med förskolebarn är väl belagda i forskning av främst Ceci, Bruck 
m.fl.(se referenser, inkl. Cederström, 1996).   
 
Att små barn skulle ljuga är ett felaktigt synsätt i sådana här sammanhang. Barn under ca 12 
år har inte ett fullt utvecklat sanningsbegrepp i vuxen mening och är mer sårbara för 
psykologisk påverkan än vuxna. Det är ett återkommande påpekande i forskningslitteratur 
kring barnsamtal att barn försöker säga det som de tror att den vuxne vill höra (det behöver 
inte nödvändigtvis vara just vad den vuxne vill höra). Barnen försöker överleva i det aktuella 
sociala makt-intresse-fältet genom att anpassa sig. Ett barn kan förstås uppfatta det som 
strategiskt att tycka samma som den förälder det bor hos, eller samma som föräldern det 
besöker en partisk terapeut tillsammans med (eller med föräldern sittande utanför dörren) eller 
tycka samma som polisens förhörsledare, när en sådan ger ledande förslag på vad som kan ha 
inträffat (särskilt om barnet dessförinnan genomgått en inlärningsprocess hos boendeföräldern 
och kanske även hos en terapeut). Stödsamtal, terapisamtal och liknande (t.ex. många privata 
samtal) innebär till sin natur och syfte en psykologisk påverkan till skillnad från utredande 
samtal, där påverkan skall minimeras och tidigare påverkan bör klarläggas i utredande samtal.  
Att många av dem som har till arbetsuppgift att bedriva utredande, klarläggande samtal i 
stället ägnar sig åt påverkan genom tydliga förväntningar, förutsättande, ledande, upprepade, 
argumenterande etc. frågor och svar är dessvärre ett mycket beklagligt problem på fältet.  
 
Ur källkritisk synpunkt bör felkällor av det slag som här antytts övervägas även vid 
utredningar inom familjerättens område. Dessvärre finns ofta en eller flera sakliga 
grunder till att misstänka att uppgifter är felaktiga. Enligt grundprincipen i källkritisk metod 
skall då uppgifterna förkastas. Finns flera grunder så finns anledning 
tala om s.k. källkritiska kluster (grupper av kriterier för förkastande av uppgifter). Finns 
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flera grunder att förkasta en uppgift, så underlättas beslutet att förkasta den. Ännu starkare 
grund än vid källkritiskt förkastande föreligger förstås när en uppgift kan obestridligt eller 
näst intill obestridligt visas vara felaktig.  
 
Några överväganden kring källkritik 
Sanna påståenden behöver inte se annorlunda ut eller framföras muntligt annorlunda än 
än felaktiga (se t.ex. Granhag & Strömwall (red.), 2004; Vrij, 2008). Den som ljuger eller 
omedvetet framför felaktiga uppgifter eftersträvar som lögnforskare påtalat och visat efter att 
ge ett fördelaktigt, trovärdigt intryck precis som den som talar sanning. Exakt samma 
påstående kan i ett sammanhang vara korrekt och i ett annat sammanhang vara felaktigt 
(medvetet eller omedvetet).  Dock förekommer påståenden som är logiskt orimliga, saknar 
anvisad saklig grund, är felaktiga i förhållande till andra säkerställda uppgifter eller innehåller 
osäkerhetsmarkeringar (t.ex. ”tror”, ett föregående ”vet ej”/”minns ej” och därefter ett svar) 
eller är så föga preciserade (vaga eller flertydiga) att det inte går att säga vad påståendet 
handlar om eller påståenden som innehåller tydliga tankefel. Sådana påståenden skall 
bedömas som icke hållbara, även om det någon gång förekommer att ett sådant suspekt 
påstående är korrekt.   
 
Som framgår av Edvardsson (1998ab, 2003, 2007) förekommer stora mängder av 
omständigheter som kan utgöra sakliga grunder för källkritiskt förkastande av  
metoder, uppgifter eller dokument. En del av dessa grunder för förkastande är  
tämligen självklara, t.ex. obefintlig eller slarvig dokumentation, avsaknad av källa, 
hörsägen, förfalskad uppgift, att lång tid förflutit, förutsättande och ledande frågor gentemot 
barn eller andra sårbara personer, ekonomiskt beroende, vänskap, fiendskap, erinring efter 
lång tid osv.  
 
Jag skall här peka på värdet av jämförande arbetssätt vad gäller att finna indikationer på 
påståendens sanningshalt. Det jämförande arbetssättet saboteras när t.ex. en utredare  
hjälper till att stabilisera uppgifterna genom t.ex. förutsättande och ledande frågor och 
påståenden. Existensen av sådana problem i utredningsprocessen kan vara svårt att  
konstatera utan dialogutskrifter. Vad utredare själva sagt framgår ofta lite av sammanfattande 
referat.  
  
1. Uppgifter från en och samma källa om  en viss sak X kan jämföras mellan olika uttalande- 
tillfällen, t.ex. inom en intervju/samtal/text eller mellan olika intervjuer/samtal/texter för 
samma källa.  Ibland kan förändringar av samma uppgift följas från tillfälle till tillfälle längs 
en tidsaxel.  
 
2. Uppgifter från olika oberoende källor om en viss sak X kan jämföras mellan källor.  
 
 
Även konsekvensanalytiska arbetssätt kan ge indikationer på påståendens sanningshalt.  
Om uppgiftslämnaren får hjälp att uppmärksamma frågan om konsekvenser, t.ex. genom att 
de efterfrågas eller förväntas, så saboteras möjligheten att få indikationer på ett påståendes 
sanningshalt den vägen.  
 
1. Vid påstående om att något hänt så kan det vara så att en eller flera omedelbara 
konsekvenser bör ha inträffat, t.ex. att det gjorde ont. Om inte sådana konsekvenser omnämns 
spontant eller förnekas finns en indikation  på att påståendet kan vara felaktigt. Ett problem 
är att en uppgiftslämnare kan simulera eller lämna felaktiga uppgifter om konsekvenser. 
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2. Vid påstående om att något hänt så kan det vara så att en eller flera konsekvenser  
bör ha inträffat under viss tid efter, t.ex. blåmärken efter misshandel eller att man undviker att  
vara ensam i närheten av en påstådd förövare. Om inte sådana indikationer visas upp eller 
omnämns spontant eller förnekas eller motsägs av säkerställt beteende, så finns indikation 
på att påståendet kan vara felaktigt. Även sådana konsekvenser kan simuleras eller hävdas 
genom felaktiga påståenden.   
 
När det uppkommer motsägelser mellan uppgifter eller mellan uppgifter och sannolika 
konsekvenser så finns anledning till misstanke om att ett påstående är felaktigt. Vid 
motsägelse är det inte bara det ena påståendet som kan vara felaktigt. Det förekommer 
att båda är felaktiga. Det kan  ibland även inträffa att påståenden som motsäger varandra 
båda efter närmare precisering befinns inte motsäga varandra.  
 
En annan viktig aspekt när det gäller att klargöra vad som faktiskt hänt är tidsrelationer 
mellan händelser (se t.ex. Heaton-Armstrong, Shepherd & Wolchover, 1999; kap 17: 
”Identifying anomaly in evidential text”). Detta kan ju tyckas självklart, men ignoreras 
ofta. En psykologisk svårighet kan vara att vårt minne har svårt att hantera tidpunkter 
vad gäller sådant som korrekt inplacering i tid av händelser i det förflutna och korrekt 
ordningsföljd mellan händelser. I vardagslivet spelar det ofta föga roll exakt när händelser 
inträffat, vilket kan  göra att vi har svag träning i att tänka oss händelser längs en tidsaxel.  
I rättsfall kan man ibland finna att tidsaxelanalyser kan ge anledning till allvarliga frågetecken 
kring påståenden om vad som inträffat. Även frånvaro av händelser längs tidsaxeln kan 
ge anledning till källkritisk skepsis eller avvisande av påståenden. 
 
I de följande avsnitten anmärker jag ur utredningsmetodisk och källkritisk synpunkt 
på ett antal valda aspekter i familjerättens dokument och mot slutet av  granskningen 
går jag även in på hur de uppgifter som finns kring punkterna i stämningsansökan kan 
närmare utredas i ett källkritiskt perspektiv.  
 
Utredningsmetodiska anmärkningar 
I. Upplysningar från Familjerättsbyrån 2008-02-06 
1. Det hävdas att modern ansökt om  ”plats på kvinnoskyddsboende 07-12-21 då hon utsatts 
för upprepade hot från maken”. Detta skall inte framställas som ett faktum när det enligt  
sammanhanget är en uppgift från modern i en konflikt. Det bör anges något om källan i stil 
med ”enligt egen uppfattning” eller ”påstår sig”. Formuleringen pekar på partiskhet och 
bristande logik hos utredaren.  
 
2. Det anges att på grund av barnens låga ålder har inga barnsamtal hållits. Barnet Johan  
är enligt personnumret här ca 4 år och 8 månader, vilket bör vara en samtalsbar ålder och  
i detta fall särskilt då Johan av båda föräldrarna i utredning från 2009-05-07 bedöms som  
språkligt väl utvecklad. Johan måste anses ha rätt att komma till tals (FN:s barnkonvention, 
artikel 12) och det är illa att han inte fått komma till tals, inte minst med tanke på alla de 
påståenden från föräldrarna som senare kommer att uppkomma i konflikten. Minst tre 
enskilda samtal (utan närvarande förälder) med Johan hade varit önskvärt.  
 
3. Det saknas datum för när uppgifter från BVC, fader och moder lämnats och datum för  
godkännande, dock att faderns reviderade version av de egna uppgifterna försetts med ett 
ankomstdatum 2008-02-01. Uppgifter från förskolan saknar samtalsdatum, men har 
godkännandedatum. Det saknas även datum för när uppgifter från polisregister respektive 
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socialregister inhämtats. Noggrannhet med tidsuppgifter är ett grundläggande krav i 
utredningsarbete, bl.a. därför att uppgifters sakliga värde och tolkningar kan vara beroende 
av när uppgifter tillkommit och lämnats.  
 
4. Såvitt kan förstås av de av BVC lämnade uppgifterna så har barnen haft sömnproblem som 
diskuterats. Såvitt kan förstås av texten har ingen symtomutredning gjorts. Ändå anser sig  
BVC-sköterskan kunna förstå att moderns flytt till skyddat boende innebar att barnens 
problem hängde ihop med familjesituationen. En sådan bedömning ter sig förhastad, då en 
en noggrann symtomutredning inte gjorts. Ordet ”förstod” kunde här lämpligen bytts ut mot 
”tolkade” och det kunde angetts tydligare att symtomutredning inte gjorts.  
 
5. Parternas lämnade uppgifter presenteras inte på likartat sätt med kursivstil för tillägg och  
i faderns fall anges först en icke godkänd version vara ”Genomläst och godkänt” och återtas 
sedan av utredaren, som låter faderns version vara bilaga. Det är naturligtvis viktigt med en 
likartad behandling av parternas uppgifter. Det är för mig obegripligt varför den icke 
korrigerade versionen från fadern finns med i det ingivna yttrandet. Det bör inte vara något 
problem att återkalla en felaktig utredning (där faderns uppgifter lögnaktigt betecknats som  
”Genomläst och godkänt” – hur kunde dessa termer följa med i skrift när fadern inte alls 
godkänt texten???) och ersätta denna med en korrigerad version, när ett misstag upptäcks.  
Utredarens bekvämlighet är ingen lämplig utredningsmetodisk princip.  
 
6. Det borde ha tydligt anmärkts att parterna här inte givits möjlighet att systematiskt 
replikera på varandras uppgifter och inte heller på uppgifterna från BVC och från förskola. 
Detta innebär att yttrandets text kan innehålla (sannolikt innehåller) uppgifter som respektive 
part skulle bedöma som felaktiga eller missvisande. Det är viktigt att en användare av 
yttrandet är klart medveten om denna allvarliga källkritiska brist.  
 
II. Utredning från Familjerättsbyrån 2008-06-13 
1. Enbart området för utredningen anges. Logiskt styrande frågeställningar saknas.  
 
2. Datum för uppdrag respektive start av utredningen anges inte. Datum för när samtal, 
hembesök, besök på förskola ägt rum anges inte. Inte ens antal samtal och besök av olika slag 
anges och vilka som var närvarande anges inte (två handläggare anges). Datum för när 
uppgifter inhämtats och för när de godkänts anges  inte. Även datum för de godkännanden 
och påminnelser som nämns borde redovisats. Datum för uppdrag och för starten av 
utredningen anges inte. Som redan påtalats är noggrannhet med tidsredovisningen ett 
grundläggande krav vid utredningsarbete. En konsekvens av frånvarande datumredovisning är 
t.ex. att det inte går att utläsa om föräldrarnas uppgifter om barnen härrör från t.ex. februari 
eller juni eller om fadern beskriver barnen i februari och modern i juni. Det går inte att se hur 
pass föråldrade eller aktuella uppgifter är. Även tidslängder för samtal med parterna, barnen 
och hembesök bör anges, så det går att se att utredaren behandlat parterna likartat med 
avseende på tilldelad tid. Den kritiska anmärkningen kan naturligtvis göras att en handläggare 
som inte kan hålla reda på datum för utredningshändelser knappast kan hålla reda på något 
annat heller med någon tillförlitlighet. Dokumentationen kan misstänkas vara i miserabelt 
skick, när utredare inte ens kan redovisa datum för utredningshändelserna. Tidsinsatsen för att 
notera relevanta datum är försumbar.  
 
3. Öppen redovisning av principer för urval (inval och bortval) av uppgifter/information till 
utredningens textinnehåll saknas.  
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4. Utredningen är på  10 sidor. Redovisningen av barnsamtal för båda barnen omfattar 
15 påbörjade rader. Det går i regel att tala med 5-åringar och särskilt om de är språkligt 
väl utvecklade. Det kan även gå att komma till tals med 3-åringar, även om situationen 
kring dem är mer ojämn. Man måste förstås ägna barnkontakterna mycket mer tid och ha 
tålamod. Självklart kan finnas behov av en lång kontaktfas. Här bryter utredaren/arna efter 10 
minuter med Göran – en klandervärt låg ambition att inte återkomma till honom. Minimum av 
ansträngning från utredarna i detta fall borde varit minst tre enskilda samtal med vardera 
barnet, men med begränsning till högst 10-30 min beroende på barn och intresse.  
Jag ställer mig också frågande till vad utredarna sysslat med. Efter att Johan anges ha visat 
alla familjemedlemmar som ”glada nallar”, så står att utredarna ställt frågor, som det verkar 
svåra samt förutsättande och/eller ledande: ”Det blev svårt för honom att svara på frågor som 
rörde rädsla, ledsenhet och ilska.” Varför ställdes dessa frågor? Hur inverkade sådana frågor  
på samtalsprocessen? Utredarna sysslar med en vårdnadsutredning och har vad jag förstått 
inget uppdrag/avtal att bedriva terapi med barnen eller att suggerera i negativ riktning. Och 
vad skall utredarna med information till som tillkommer genom ledande frågor ?  
 
Det verkar som utredaren/-arna klampat in psykologiskt sett och försökt styra och ställa i 
barnsamtalen och det verkar som barnen värjt sig mot utredarens/-arnas metodik. När barnen 
inte var tillräckligt följsamma gav utredarna upp. Utredarna borde här uppvisat en stor 
följsamhet. Barn skall ha möjlighet att säga vad de vill utan att utredare förstör samtalen med 
sina påhitt  och sin ständigt uppvisade oförmåga att hålla tyst och lyssna. Generellt sett verkar 
barnutredare prata för mycket själva i samtalen med barnen. .  
 
5. Uppgifterna från förskolan anges ha lämnats av föreståndaren och saknar godtagbar 
källredovisning för respektive uppgift. ”Personalen” som nämns på flera ställen och  
antagligen är underförstådd för andra uppgifter är ingen godtagbar källangivelse.  
Personer som gör iakttagelser eller gör bedömningar har namn och dessa namn skall anges 
vid respektive uppgift. Uppgifter skall kunna kontrolleras med de som gjort observationerna 
och bedömningarna. Ibland förekommer generellt sett enligt min erfarenhet t.o.m. uppgifter 
som vid närmare granskning inte har någon källa – ingen står för dem.  
 
6. Det framgår inte att föräldrarna skulle ha givits möjlighet att systematiskt replikera på 
uppgifter som berör dem i utredningsprocessen från motpart och referenter och FÖRE 
utredarna gått vidare till analys och bedömning i slutet av utredningen.  
 
7. Det framgår inte vilket datum fadern fick sina lämnade uppgifter för godkännande eller 
korrigering. Det framgår inte hur lång tid han fick på sig att gå igenom dem. Det framgår inte 
datum för påminnelser per telefon (alla telefonkontakter med parterna skall finnas angivna 
med datum och ändamål i utredningen).  
 
8. Utredarna genomför en slutlig analys och bedömning utan att som det verkar ha tillgång till 
systematisk replikering från parterna vad gäller de uppgifter som berör dem och som andra 
lämnat. Därmed är underlaget för bedömningsavsnittet inte rimligt säkerställt.  
 
9. Utredarna konstaterar i avsnittet ”Sammanfattning och bedömning” helt rimligt att ”vad 
gäller faderns våldshandlingar mot modern står uppgift mot uppgift”. Därefter i texten 
resonerar utredarna i cirkel och med stöd av ensidigt bekräftelsesökande om en enda 
tolkningshypotes för det material de har och ignorerar att ta upp någon alternativ hypotes till 
diskussion eller övervägande. Dock är det så att faderns förnekande av moderns uppgifter om 
våld öppnar för minst en alternativ hypotes som också behöver övervägas. Det kan också 
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tänkas finnas olika mellanlägen, där t.ex. vardera partens uppgifter är halvt sanna och halvt 
felaktiga. I konflikter är uppgifter ofta starkt överdrivna. Fadern kan t.ex. överdriva moderns 
bristande föräldraförmåga samtidigt som modern överdriver faderns uppträdande mot henne.   
 
Utredarna utgår från ett allmänt mönster som de vet förekommer hos misshandlade kvinnor 
och jämför moderns agerande med detta förekommande mönster och tycker sig uppfatta 
likheter. Ett logiskt felaktigt resonemang uppkommer. Se följande uppställning: 
 
Om kvinna blir misshandlad av man i hemmet, så uppträder beteendena X,Y, Z… 
 (enl utredarnas vetande.) 
 
Om kvinna uppvisar beteendena X,Y, Z, så misshandlas hon av en man i hemmet.  
(påstående i princip i utredningens resonemang)  
 
Det andra ”om-så”-påståendet följer inte logiskt av det första, vilket inte hindrar att  
det i en del fall är korrekt. Ett problem med det andra påståendet är att beteendena 
X, Y, Z kan uppkomma på annat sätt än genom misshandel av en man i hemmet, 
t.ex. genom att en kvinna söker efterlikna en misshandlad kvinnas beteende eller 
söker vinna poäng i en vårdnadskonflikt eller på andra grunder. Dessvärre finns i anslutning 
till en stor mängd av verkliga fall av familjevåld även några fall som vid närmare granskning 
kan betvivlas vara äkta.  
 
Att som utredarna gör, till stöd för våldshandlingar godtyckligt anföra även ”tecken” hos 
barnen, som lätt uppkommer vid dålig familjedynamik utan våld, är inte hållbar logik. 
I frånvaro av symtomutredningar så skulle det t.o.m. kunna vara så att handlingar hos 
modern ingår i orsaksbakgrunden till dessa tecken. Utredarna menar att ”tecken på att 
förhållandena i familjen varit otrygga” ”kan också tala för att moderns beskrivning 
av förhållandena stämmer”. Av texten att döma verkar samma tecken lika gärna kunna tala 
för även att faderns beskrivning av moderns bristande föräldraförmåga stämmer. De nämnda 
ospecificerade tecknen anförs godtyckligt för den ena förälderns version, när de också kan 
ge stöd åt den andra förälderns motstridande version.  
 
 I detta fall föreligger obestridligen en stark konflikt, vilket öppnar för att även överväga 
en alternativ tolkningshypotes. Sett ur empirisk synpunkt så förekommer åtminstone enstaka 
fall där den ena parten i en vårdnadskonflikt grovt beljuger den andra. I några sådana fall jag 
varit involverad har sanningen senare uppenbarat sig. Ett exempel är fallet där modern 
beskyller fadern för misshandel av en pojke i förskoleåldern, vilket senare i polisförhör 
klargörs till att han blivit misshandlad, instängd etc. av modern och inte av fadern. I ett annat 
fall talade en liten pojke om i ett oberoende polisförhör att han påverkats av modern och 
dennas ”hjälpare”(terapeut, socialsekreterare, psykolog) att hitta på relativt bisarra uppgifter 
om sexuella övergrepp från faderns sida. I ytterligare ett fall försökte modern i 
vårdnadsstriden tillskriva fadern en sjukdom han inte hade och dolde, till dess att det 
framkom, att hon själv hade allvarlig cancer. Familjerätter gav i dessa  fall  starkt och partiskt 
stöd åt moderns anspråk. Väl känt och påtalat i internationell facklitteratur är en viss obefogad 
användning av beskyllningar om sexuella övergrepp etc. i vårdnadstvister. I ett par fall 
beskylldes fadern för att ha barnpornografi på sin dator, vilken beslagtogs och undersöktes, 
varvid den tekniska undersökningen gav till resultat att den var ren. Det  måste tilläggas att 
även kvinnor drabbas av falska beskyllningar och även av annat icke-godtagbart 
utredningsbeteende från familjerätter, t.ex. flera fall där utredarna mörklagt en lång rad 
fällande domar för våldsbeteenden från faderns sida. Dessa påpekanden avser att göra tesen 



 11

att fall inte alltid är vad de synes vara konkret och gripbar. I det här aktuella fallet dyker 
beskyllning om barnpornografi också upp i brev från modern till polisen 2008-07-07. Det 
verkar dock som polisen inte haft något intresse av att gå vidare med beskyllningen. En 
teknisk undersökning skulle kunna visa att beskyllningen är sann eller falsk. I det senare fallet 
skulle det få negativa konsekvenser för tilltron till moderns övriga anklagelser. Jag har ofta i 
polisens utredningar sett strategin att inte följa upp sådant som skulle kunna ge upphov till 
motevidens i en fråga där man har en fixerad uppfattning, något som ingår i en utbredd 
cirkulär logik i förundersökningarna.  
 
10. Det kan vara svårt att avgöra vad som är sanna respektive felaktiga påståenden 
(OBS att felaktiga påståenden även kan uppkomma genom andra psykologiska processer 
än lögn = medvetet vilseledande, t.ex. missuppfattning, minnesfel av många slag, överdrifter, 
generaliseringar, fabuleringar, psykisk störning, dröm-verklighetsförväxling m.fl.). 
 
Enligt forskningslitteraturen kring lögn (se t.ex. Vrij, 2008), så förkommer en 
sanningsillusion (”truth bias”), dvs. vi uppfattar ofta felaktiga påståenden som sanna, vilket 
leder till att vi ibland blir lurade. I stort hamnar bedömare på samma nivå som slumpmetod 
(t.ex. kronkastning) när de skall bedöma om en historia är sann eller falsk (helt eller delvis). 
Detta inträffar t.ex. varje gång jag genomför sådana experiment med studentgrupper inom 
t.ex. psykologutbildning och på alla utredarkurser jag hållit. Ibland blir resultaten sådana att 
kronkastning kunde gett bättre resultat. Det finns skäl att påpeka att såväl den som talar 
sanning som den som ljuger i allvarliga  sammanhang söker ge ett trovärdigt intryck. Det 
intryck en person ger på andra är något logiskt helt annat än huruvida personen talar sant eller 
ger ifrån sig felaktiga uppgifter omedvetet eller per lögn.  
  
Ett sätt att närma sig sanningshalt kan vara att noga granska utsagor från parterna och se om 
det där finns indikationer i en eller annan riktning. Den centrala frågan är här huruvida våld 
mot person förekommit eller inte på sätt som modern beskriver.  
 
I utredningen finns en bilaga som modern själv skrivit varför inga förvanskningar kan ha skett 
via utredares referat. I denna bilaga finns på slutet följande stycke om fysiskt våld.  
 
”Barnen har nästan som regel varit i närheten när Arnes utbrott kommit och han har många, 
många gånger slagit igen dörrar i ansikten på dem/mig och kastat saker nära dem. Även 
Lucianatten 2003 då Arne (hans egen beskrivning under samarbetssamtal med Familjerätten) 
”kastade Erika handlöst i golvet gång på gång utan tanke på konsekvenser” låg Johan, då  
sex månader bredvid.” 
 
Det finns tre andra källor än föräldrarna att matcha dessa moderns uppgifter mot. 
 
A. Uppgifter från barnsamtalen i utredningen 
Om dessa frekventa och våldsamma utbrott verkligen förekommit så borde det uppkomma 
känslor, tankar och uttalanden från barnen med syftningar på utbrotten. Det finns inget i 
det tunna barnsamtalsmaterialet som pekar i denna riktning. Att Johan visar glada nallar  
framstår snarast som motevidens. Inga uttalanden i denna riktning finns heller i avsnittet 
som bygger på förutsättande och ledande frågor.  
Om utredarna inte gett upp så lätt och varit mer följsamma kunde de fått fler uppgifter från 
barnen. 
Ev. tillkommande polisförhör med barnen bör ytterligare kunna belysa denna fråga om  
de genomförs på ett professionellt sätt.  
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B. Uppgifter från förskolan 
Om de frekventa och våldsamma utbrotten verkligen förekommit så borde det dyka upp 
uttalanden eller beteenden hos barnen i den riktningen på förskolan. Jag kan inte förstå 
förskolans material så att där finns något som skulle peka på utbrott från faderns sida i  
hemmet.  
Här har utredarna haft möjlighet att mer noga förhöra sig med namngiven personal på 
förskolan om uttalanden och beteenden i riktning mot våld hos barnen och även då 
jämfört med förskolebarn i allmänhet.   
Självklart skall förskolans personal även tillfrågas om omständigheter kring modern.  
 
C. Polisförhör med familjerättssekreterare Fredrika Fransson 2008-11-28 
Fredrika Fransson arbetar på Familjerättsbyrån och utredarna har därför haft möjlighet 
att upptäcka och kontrollera uppgiften som modern framför i sin bilaga med henne.  
Så verkar inte ha skett.  
 
Polisförhöret med Fredrika Fransson är uppläst och godkänt av henne.  
Ungefär i mitten av redogörelsen står följande: 
”Modern berättade att hon var rädd för fadern. Fadern hade hållit modern vaken på 
nätterna. Fadern sade inte emot. Modern berättade att hon blivit slängd i golvet efter att 
fadern kommit hem från en fest. Fadern höll inte med. Han sade att modern var våldsam och 
hotfull.” 
Observera här hur Fransson för just fadern minns eller noterar om han sade emot eller inte, 
medan hon partiskt inte gör motsvarande för de anklagelser som fadern riktar mot modern.  
Fadern har såvitt framgår inte haft någon instruktion vid samarbetssamtalet att 
motargumentera alla uppgifter från motparten som han uppfattar som felaktiga, vilket kanske 
inte ens hade varit möjligt med hänsyn till arbetsminnets begränsningar. Det är för övrigt 
möjligt att han skaffat sig tillvänjning och rycker på axlarna vad gäller enligt honom 
ogrundade påståenden från modern. Observera här hur det tydligt hävdas att ”Fadern höll inte 
med” vad gäller den omstridda händelsen. Detta kan jämföras med vad Fransson uppger mot 
slutet av sin rätt korta redogörelse. 
 Fransson hävdar där följande:  
”Det var modern som berättade att fadern kastat henne i golvet. Fadern varken medgav eller 
sa emot. Däremot sade fadern att modern kunde vara argsint och besvärligt och han kunde 
vara rätt för henne och att Erika kunde vara vaken hela nätterna.”  
(med ordet ”rätt” avses förmodligen ”rädd”)  
 
Enligt denna senare version så skall inte fadern ha sagt emot rörande samma händelse som  
ovan (händelsen utgör inte någon åtalspunkt) där det tydligt står att ”Fadern höll inte med”. 
Det är även uppenbart att fadern här kan hävdas  indirekt säga emot påståendet att han skulle 
ha hållit modern vaken på nätterna genom att han hävdat att ”Modern kunde vara vaken hela 
nätterna”. Inte heller för detta har Fransson noterat om modern höll med eller sade emot.  
   
Det bör påtalas att det gått exakt ett år sedan samtalet ägde rum så det föreligger säkerligen 
bortfall ur minnet och förändringar, men anteckningar kan ha skrivits av 
familjerättssekreteraren. Även anteckningar är ofta behäftade med betydande bortfall och fel.  
Det är ändå anmärkningsvärt att Fransson lyckas få till stånd de båda här påtalade 
motsägelserna och den osakliga idén att notera att någon inte säger emot, när vederbörande 
inte fått instruktion om det och dessutom förmodligen fått information om att det som sägs 
inte vidareförs. Franssons sätt att dokumentera är inte sakligt godtagbart.  
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Det framgår vid jämförelse av vad modern påstår med vad familjerättssekreteraren uppger  
i polisförhör att moderns uppgift om vad fadern skall ha sagt vid samarbetssamtalet bör 
bedömas som  felaktig. Uppgiften har den  källkritiska fördelen att den går emot 
Familjerättsbyråns och Franssons partiska tendens till förmån för modern och bör bl.a. därför 
kunna anses rimligt tillförlitlig. Fransson är även om hon uppträder partiskt inte själv part i 
striden. Uppgiften är ett psykologiskt varningstecken och källkritiskt intressant då den visar 
hur modern felaktigt tillskriver fadern ett mycket dramatiskt uttalande som hon själv uttalat – 
något som hon tydligen inte alls minns när hon skriver sin bilaga. Moderns här påvisade 
allvarliga mentala misstag öppnar för att det finns fler misstag/fel av liknande slag i de 
uppgifter hon lämnat.   
 
Vid denna utredningstidpunkt finns inte något förundersökningsprotokoll med polisförhör att 
tillgå. Dock finns uppgift C ovan inom Familjerättsbyrån och kunde liksom frånvaron av 
indikationer (A respektive B) ha vägts in i bedömningarna. Med tillgång till polisförhör  
finns möjlighet att jämföra hur respektive part beskriver de påstådda våldshändelserna.  
Jag återkommer i ett senare avsnitt till de tre händelser som anförs i stämningsansökan. 
  
Juridiken i att avslöja uppgifter från samarbetssamtal och därmed förmodligen bryta mot en 
meddelad förutsättning eller överenskommelse ligger utanför mitt kompetensområde.  
Det tillhör vanlig hederlighet att ge parterna en fullständig beskrivning av vad som kan  
hända med det som sägs, att det t.ex. kan komma att hamna i en vårdnadsutredning eller i en 
förundersökning eller utgöra grund för anmälan om att barn far illa.  
 
Sammanfattningsvis innebär främst  bristen på rimligt säkerställande av uppgifter (frånvaro 
av systematisk replikering), bristen på tidsredovisning samt bristande logik i resonemang i 
slutbedömningen att utredningens metodik inte är sakligt hållbar.   
  
 
III. Utredning från Familjerättsbyrån 2009-05-07 
1. Datum för uppdraget respektive start av utredning redovisas inte.  
 
2. Området för utredningen anges, men logiskt styrande frågeställningar saknas. 
  
3. Antal samtal med respektive part, datum för samtal och tidslängder för samtal 
redovisas inte. Datum för samrådsmöte och för kontakt med åklagare redovisas inte. 
Vilka personer som var närvarade vid samrådsmöte redovisas inte. Namn och befattningar 
bör anges.  
 
4. Principerna för urval (inval respektive bortval) av material till utredningen klargörs inte.  
 
5. När källor gör påståenden om allvarliga händelser bör så stor precisering som möjligt 
eftersträvas vad gäller iakttagelserna. Precisering är ett grundläggande verktyg vid 
utredningsarbete, som används för lite. Preciseringar kan reducera de möjliga tolkningarna. 
Exempelvis uppger modern en upptäckt av ”stora blåmärken på Johan och senare även på 
Göran” efter umgänge den 4-6 mars. En viktig och närmast självklar åtgärd vid misstanke 
om att misshandel givit fysiska spår är att omgående få till stånd en medicinsk dokumentation 
och bedömning. Modern befinner sig i konflikt med den som misstänks och därför behövs 
oberoende dokumentation och oberoende bedömare. Blåmärken talar inte själva om hur 
eller exakt när de uppkommit och en term som ”stora blåmärken” är rätt intetsägande 
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vad gäller storlek, positioner, utseende, ålder på blåmärkena – dessa behöver inte ens ha 
uppkommit vid samma tillfälle. Här framgår inte exakt när de upptäcktes och det framgår 
inget om hur moderns frågor sett ut. Att barn och även vuxna inte minns hur de fått blåmärken 
är knappast ett ovanligt fenomen (”jag minns inte vad som har hänt” påstås Johan ha sagt). 
Att barn vid utfrågning vill vara en vuxen till lags och ändrar sitt svar i linje med den vuxnes 
förväntan (modern har negativ uppfattning om fadern) är knappast heller ett ovanligt 
fenomen. Här finns även en anmärkningsvärd osäkerhetsmarkör i det Johan påstås ha sagt 
(”jag tror att det har hänt att pappa har kastat oss”; Observera att ”kasta” är en term modern 
använt i polisförhör) och varje form av upplysning om det sociala och fysiska sammanhanget 
runt vad som antyds ha hänt saknas.  
Det kan tilläggas att när en förälder hävdar att ett barn sagt något ”spontant”, så framgår det 
ofta av förälderns svar på förhörsfrågor eller ibland rentav av egna inspelningar och utskrifter 
att det förekommit ledande utfrågning och ledande påståenden. Det är en av forskning belagd 
naturlig tendens att den som ställer frågor i stor utsträckning inte minns hur frågorna såg ut 
eller att de ens ställts och att frågeställaren minns mycket mer kring svaren (dock förekommer 
normalt en hel del reduktion och minnesfel även för svaren – så fungerar våra minnen). 
 
De vaga uppgifterna här inbjuder till ett flertal möjligheter. Blåmärkenas sannolika ålder 
framgår inte av någon oberoende medicinsk bedömning. De skulle kunna ha funnits redan 
före umgänget påbörjades utan att modern lagt märke till dem. Det kan förmodas att barnen 
inte blev avklädda och inspekterade för blåmärken omedelbart före överlämnandet till fadern. 
Det kan väl även förmodas att barnen inte blev avklädda och inspekterade för blåmärken 
omedelbart efter när fadern överlämnade dem efter umgänget. Det finns ingen redovisning av  
vilka aktiviteter som barnen sysslat med efter moderns senaste inspektion före umgänget, 
på väg till umgänget, under tiden hos fadern, på väg från umgänget och hos modern innan 
upptäckten sker. Det framgår inte ens när exakt upptäckten sker. Det saknas även förklaring 
till att ingen oberoende dokumentation sker. Det saknas även de exakta tidsredovisningar som  
här kunde varit av stort värde. Exempelvis: när (exakt datum. klockslag) överlämnas barnen? 
när exakt upptäcks blåmärkena av modern? 
 
I en konflikt ligger det konfliktpsykologiskt nära tillhanda att förhastat hävda motpart som 
orsak till uppdykande fenomen såsom blåmärken hos gemensamt barn. Här verkar de sakliga 
grunderna vara minst sagt svaga och vaga.  
 
Om fadern misshandlat barnen är det mycket allvarligt. Men det är också mycket allvarligt 
om fadern blir felaktigt anklagad för misshandel på grundval av undermåligt utredningsarbete.  
Falska anklagelser påverkar inte bara fadern utan även barnens relation till fadern. Det tillhör  
utredningsarbetets mest elementära grunder att det skall ske på sätt som möjliggör inte bara  
bekräftande utan även falsifiering av den hypotes som är föremål för utredning och även  
tar i beaktande att alternativa hypoteser kan behöva utredas.  
 
Likartad kritik gäller för en hel del andra uppgifter som figurerar i utredningen. Mina 
kommentarer kring uppgiften om blåmärkena torde ha klargjort att generaliserande 
anklagelser och vagt prat inte duger i utredningssammanhang.  
 
6. Det kan te sig något logiskt underligt att möta uppdragsformuleringen först i det  
korta bedömningsavsnittet. Det stämmer att hovrättens uppdrag till Familjerättsbyrån  
är att verkställa en kompletterande utredning ”främst rörande frågan huruvida det finns risk 
för att barnen far illa vid deras umgänge med fadern”. Denna formulering är diskutabel, för 
att inte säga partisk, och tveksam i relation till barnens intressen, då det är möjligt att barnen 
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kan fara illa hos modern och inte hos fadern eller fara illa hos båda föräldrarna. Observera 
kravet på att iaktta saklighet och opartiskhet för domstolar i RF 1 kap 9§. Det finns här skäl 
att påminna om att i utredningen 2008-06-13 finns uppgifter från förskolan som mycket väl  
kan tolkas som att barnen farit illa hos modern under bortovaron, även om tidsuppgifterna här 
som på andra ställen i utredningsmaterialet är undermåliga eller obefintliga (det har 
naturligtvis stort intresse att få veta exakta tidsperioder för när symtom uppträder hos barn i 
en konflikt).  
Av materialet att döma borde en riskbedömning innefattat båda föräldrarna. Partiskheten 
i utredningen är mycket anmärkningsvärd.  
 
7. I utredningen klargörs inte hur riskbedömningen utredningsmetodiskt skall gå till.  
Att föräldrar i konflikt anser att den andra föräldern innebär en risk är ett vanligt fenomen.  
Det verkar som om den, oklart hur, utförda riskbedömningen i hög grad baseras på moderns 
uppgifter och det gäller även det material som ingivits av de nämnda två psykologerna och  
de uppgifter som utgör grund för åklagarens beslut att väcka åtal. Det är även tydligt att  
de nämnda psykologerna inte är neutrala (något som även fadern påtalat i sina uppgifter) och 
som framgår av deras egen dokumentation använder högst tvivelaktiga tillvägagångssätt för 
att få fram information. Psykologerna levererar stöd åt ena parten i konflikten. Fadern är inte 
ens hörd i samband med tillkomsten av dessa partiska skrivelser. Det är lätt att tänka sig 
motsatsen att fadern skulle ha tillgång till ett par partsstödjande psykologer som talar med 
barnen (med eller utan fadern i rummet) och som efter en mängd  suggererande, förutsättande, 
ledande och ensidigt bekräftelsesökande frågor och påståenden till barnen skriver ett par 
pseudopsykologiska skrivelser om moderns uselhet som tillförs Familjerättsbyråns underlag 
vid riskbedömningen. Skulle Familjerättsbyrån acceptera sådana skrivelser som saklig grund 
för riskbedömning ? 
 
Familjerättsbyrån bör inte alls använda sådant material som dessutom innebär uppmuntran  
till inlärning av negativ inställning till fadern i samtalen mellan psykologerna och  barnen.   
 
Det existerar tillvägagångssätt för riskbedömning där riskbedömaren systematiskt enligt 
checklistor (se t.ex. HCR-20-formuläret, Pychopathy Checklist – Revised/PCL-R, Risk 
Assessment Guide/RAG)  bedömer en person i vissa aspekter och då med rimligt säkerställda 
uppgifter som saklig grund (se Brottsförebyggande rådets/Brå webbplats www.bra.se, t.ex. 
även med sökord som Lars Lidberg, Henrik Belfrage). Antagligen känner Familjerättsbyrån 
inte till något om saklighetskrav vid riskbedömning. Lätt tillgängliga kapitel om 
riskbedömning och relaterade frågor finns av t.ex. Andershed & Skeem (2004), Belfrage 
(2004, 2008), Dåderman & Wiklund (2004), Howitt (2006).  
 
I utredningen redovisas inte ens i enkel form någon sakligt godtagbar metodik för 
riskbedömning. Klippkollage av uppgifter, utan källkritik och med godtyckligt tillkommen 
bedömning är inte någon godtagbar metodik. En riskbedömning som i mycket stor  
utsträckning bygger på svårkontrollerbara uppgifter från motparten i en stark konflikt 
är inget som skulle accepteras i något professionellt sammanhang.  
 
Sammanfattningsvis så ligger som bör ha framgått även denna s.k. utredning utanför 
saklighetens domän. Den låga, partiska och undermåliga nivån på utredningsarbetet hos 
Familjerättsbyrån framstår som mycket anmärkningsvärd och kan dessvärre misstänkas 
drabba många familjer som blir föremål för utredning. En avsevärd skärpning och respekt för 
saklighetskrav behövs.  
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Dessutom bör med skärpa påtalas att Familjerättsbyråns partiska arbetssätt och de här i 
närmast följande avsnitt IV och V beskrivna pseudopsykologiska arbetssätten med partisk och 
suggererande och manipulativ metodik etc. innebär mentala och relationsmässiga risker för 
barnen. Det förvisso ingen liten sak att respektlöst och hänsynslöst ge sig till att söka förstöra 
barns relation till sin far.  
 
Jag övergår nu till att granska de båda skrivelser från partsstödjande psykologer som  
finns i bilagor till utredningen och som utredaren refererar till som underlag i saken.   
 
IV. Utlåtande från leg psykolog  Pia Psykologsson, BUP/Avd X 2009-04-21 
Följande kan anmärkas. 
1. Tidigare, 2009-01-29, har Pia Psykologsson ingivit en anmälan enl SoL 14 kap 1§.  
Den gjordes utifrån den kontakt hon haft med modern och barnet  Johan sedan nov-08.  
Denna kontakt anges vara stödkontakt. Vilka datum psykologen träffat modern och  
barnet och hur samtalen gått till (var modern närvarande? var barnet närvarande när  
modern talade kritiskt om fadern?) framgår inte alls. Den i inledningen formulerade grunden 
för anmälan är minst sagt märklig.  
”Det anmälan handlar om är oro för hur båda barnen har det vid umgängestillfällena hos 
fadern och de konsekvenser det får för deras mående och fungerande.” (min understrykning) 
 
Psykologens egen ”oro” är givetvis icke-relevant. Det är de sakuppgifter som psykologen  
ev. har kännedom om som kan föranleda en anmälan. Psykologen sammanblandar här på  
ett icke professionellt sätt sin egen subjektiva process med sakfrågor.  
 
Nästan alla uppgifter i anmälan på två sidor verkar härröra från modern (”Modern 
berättar/beskriver” är ett återkommande uttryck) och några få rader (verkar vara 7 påbörjade 
rader) påstås komma från Johan. Det framgår av formuleringarna att Johan utsatts för 
pressande, bekräftelsesökande utfrågning av psykologen (”Han bekräftar”, ”Det sistnämnda 
bekräftar Johan”, ”men vill först inte berätta)”. Eventuellt har även modern suttit med när 
psykologen talat med Johan (vilket verkar vara av ringa omfattning) och/eller när psykologen 
talat med modern (vilket verkar vara av i förhållande till Johan stor omfattning). En del av  
det modern berättar är påståenden om vad barnen sagt eller hur de reagerat. Det verkar inte 
som barnet Johan här fått ge sin egen bild utan texten visar hur några få påstådda uttalanden 
(som mycket väl kan vara missuppfattningar, feltolkningar etc.) från Johan läggs in som små 
komplement till vad modern berättat. Att den partiska psykologen är på samma våglängd som 
modern kan Johan rimligen inte ha undgått att uppfatta och det gäller för honom att 
psykologiskt anpassa sig i samtalen.  
 
Psykologen har inte alls talat med fadern och inte heller iakttagit Johan tillsammans med 
fadern. Om vi tänker oss att psykologen talat med Johan i faderns regi kunde en helt annan  
bild ha framträtt, t.ex. att en anmälan kunde riktats in mot hur barnen hade det i boendet hos 
modern. Psykologen uppvisar ingen som helst medvetenhet om sitt partiska arbetssätt och 
dess eventuella destruktiva konsekvenser.   
 
Det framgår för övrigt inte att vare sig modern eller barnet Johan skulle ha bestyrkt 
psykologens sammandrag av uppgifter i anmälan och fadern har inte erbjudits att systematiskt 
replikera. Det är förstås möjligt att göra anmälningar med anslutning till den ena parten i en 
konflikt utan sådana saklighetsåtgärder, och utan ett visst mått av källkritisk reflektion kring 
uppgifter från en part i en stark konflikt. Hur pass lämpligt det är att under professionellt 
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ansvar och på bekostnad av skattmedel tillverka sådana här partsinlagor med ”noll koll” kan 
nog diskuteras.  
 
Den 2009-01-29 ingivna anmälan kompletteras 2009-02-13 på ett märkligt sätt med en 
skrivelse, adresserad till moderns advokat BB (dvs. inte adresserad till den 
stadsdelsförvaltning, som fått anmälan ???). Ingen adressering till faderns advokat anges. Det 
står i rubriken att ”Yttrandet skrives på begäran av advokat BB”. Samtidigt kallas skrivelsen i 
rubriken för ”Kompletterande uppgifter till bilagd kopia av anmälan…”  Det framgår inte 
vad som skulle varit advokat BBs angivna syfte/frågeställningar vid ”begäran”, men det 
dolda syftet bör ha varit att skapa argumentativa fördelar gentemot motparten. Dolda syften 
kan inte accepteras och syfte borde angivits uttalat. Skrivelsen är undertecknad av leg 
psykologerna Pia Psykologsson och Stina Persson och avfattad på Stora sjukhusets 
brevpapper ”I tjänsten”. Oavsett juridiska aspekter på en sådan ensidigt partsstödjande 
skrivelse avfattad i offentlig tjänst, så uppvisas ur utredningsmetodisk synpunkt en klar 
partiskhet och association med ena parten i en konflikt, där psykologerna mycket förkastligt 
låter sig utnyttjas som spelbrickor vid bedömning av barnen. Att psykologerna ignorerar att 
höra fadern är en mycket allvarlig aspekt ur saklighetssynpunkt. (jfr RF 1 kap 9§  ”iaktta 
saklighet och opartiskhet”).  
  
I skrivelsen finns först ett påstående om Görans ”ångestsymtom och sömnstörningar” i 
samband med vistelser hos fadern – ett påstående utan angiven källa, som antagligen  härrör 
från modern. Ingen som helst symtomutredning redovisas så de påstådda störningarna kan  
ha samband med moderns inställning eller rentav vara överdrifter från moderns sida. Det 
hävdas sedan i ett mycket kort textstycke (6,5 rader) att båda barnen skulle vara ”mycket 
tydliga med sin rädsla för fadern”. Inget som helst konkret uttalande eller beteende hos 
barnen nämns som belägg. Som lätt inses skulle en sådan rädsla kunna vara effekten av 
moderns inställning gentemot fadern eller moderns påverkan, något som psykologerna inte på 
något sätt utesluter i sin skrivelse. Det påstås även att Göran ”är i sin lek osedvanligt tydlig 
med detta” och också ”med att han vill vara hos sin mamma hela tiden”. Här finns 
fortfarande ingen saklig grund angiven i yttrandet utan det verkar röra sig om tolkningar av 
bl.a. lek (som påverkas av psykologen) från den partiska psykologens sida. Beträffande Johan 
konstateras att ”Johan är äldre och mer sammanbiten och behärskad inför situationen”, 
vilket frånsett väl känd faktauppgift om åldern är en vag tolkning. Det bör för övrigt påpekas 
att det psykologen här säger kan gälla Johans reaktion på situationen med psykologen eller 
med modern och inte behöver ha något med fadern att göra – detta utesluts inte av uppgifterna 
i skrivelsen. I övrigt påstås att Johan ”uttrycker tydligt i ord hur han kämpar med att förstå 
och hitta strategier att hantera” faderns påstådda beteenden (det framgår inte att det är Johan 
som skulle ha gjort de vaga uttalandena om faderns beteenden). Det som står om hur Johan 
”kämpar” etc., vilket  låter mer som en tolkning från psykologen (eller modern?) och inte 
som något ett barn i Johans ålder utan påverkan skulle ha gjort tydliga uttalanden om. Inga 
konkreta uttalanden anförs för övrigt. Faderns uppfattningar har inte efterfrågats. Det kan 
utredningsmetodiskt anmärkas att psykologerna här visar att de dels inte kan skilja på 
observationer och tolkningar och dels inte insett att alternativa tolkningar måste 
uppmärksammas och prövas i hur väl de är förenliga med befintliga, rimligt säkerställda 
uppgifter. Det redovisas inte vilka påståenden och frågor etc. som psykologerna själva gått in 
med gentemot barnen.  
 
Ur källkritisk synpunkt bör en utredningsmetodiskt undermålig och partisk text av detta slag 
förkastas. Som kommer att framgå nedan fortsätter de utredningsmetodiskt anmärkningsvärda 
omständigheterna i psykologernas senare avgivna utlåtanden.  
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2. I Pia Psykologssons utlåtande 2009-04-21 anges en handläggare på Familjerättsbyrån som  
uppdragsgivare men datum för uppdraget anges inte och något syfte/frågeställningar som 
logiskt kan styra utlåtandet anges inte och har som det verkar inte formulerats från 
Familjerättsbyråns sida. Kanske hör det till rutinen att begära vad som är klippkollage av  
uppgifter utifrån utredarens subjektiva överväganden och utan styrande frågeställningar.  
Inget sägs om principer för urval (inval och bortval) av uppgifter, t.ex. att söka maximera 
negativa uppgifter om fadern och att söka förtiga ev kritiska uppgifter om modern?  
 
3. Det anges att ”kontakt med modern och Johan” pågått sedan nov-08 och att psykologen 
träffat Johan vid 12 tillfällen. Datum för 5 av dessa kontakter anges inte och ingen tidslängd 
finns angiven. Tydligen arbetar psykologen inom samma datum-ignorerande subkultur som 
Familjerättsbyrån. Det nämns inte vad syftet med kontakten skulle vara utom att det antyds att 
förfrågan till psykologen skulle ha gällt ”enskild stödkontakt”, något som väl rimligen borde 
avse Johan och inte modern. Johan kan rimligen behöva stöd gentemot båda föräldrarna och 
dessas konfliktdynamik. Men det är fadern och umgängestillfällena hos denne som fokuseras i 
den inledande texten, inte alls vad som sker hos modern och i förskolan.  
 
4. I detta utlåtande får man veta något om metodiken bakom den under punkt 1 ovan  
kommenterade anmälan till socialtjänsten. Följande utredningsmetodiska beskrivning är 
mycket anmärkningsvärd utifrån inte minst att det föreligger en stark konflikt mellan 
föräldrarna och att metodiken riktas in mot den icke närvarande föräldern. Beskrivningen kan  
betraktas ur såväl saklighetssynpunkt som ur etisk synpunkt samt ur barnpsykologisk 
synpunkt och ur inlärningssynpunkt inför fortsatt utredande av t.ex. socialtjänst eller polis.  
 
”Jag har hittills träffat Johan på Avd X vid 12 tillfällen. Vid flertalet av dessa besök har 
modern medverkat inledningsvis då Johan vid besöken själv tydligt uttryckt att han vill att hon 
ska följa med och hjälpa honom att berätta det han vill säga till mig och det  är  också då det 
mesta av nedanstående information framkommit. Det har varje gång varit tydligt att Johan 
själv velat berätta saker för mig, men att han behövt hennes stöd att göra detta. Han har 
också korrigerat henne om han tycker att något av det han bett henne berätta inte stämmer 
med vad han menade. Till en början ville han att modern skulle berätta vad han sagt till 
henne att han ville säga till mig, men efterhand har han börjat berätta allt mer själv och som 
det är nu vill/behöver han bara ha med henne i rummet under tiden som han berättar och kan 
också fortsätta att prata lite om det han berättat när hon lämnat rummet. Han har nu också 
fått en skrivbok som han kan skriva lite själv i alternativt be modern att skriva sådant som 
han kommer på att han vill berätta för mig.” 
 
Barnet Johan utsätts här mycket i samtalen (som inte har till syfte att vara utredande samtal 
utan såvitt förstås är tänkta som stödsamtal till Johan) för socialt tryck och förväntningar  
(och en del verkar ske i hemmet) av negativ art kring fadern. Etiken i att påverka ett barn att 
formulera sig negativt kring fadern är tvivelaktig. Ur barnpsykologisk synpunkt är det mycket 
möjligt att Johan upplever den press att producera uppgifter som han här ställs inför som 
psykiskt jobbig. Efterhand verkar han dock lära sig genom modern och psykologen vilka 
uppgifter han bör bekräfta och uttala. Fler citat som beskriver processen är följande: 
 
”Vid de allra första samtalen har Johan mycket svårt att själv berätta något för mig och 
uppmanar modern att säga det han beskriver att hon vet att han vill att jag ska veta.”  
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”Johan berättar i den inledande kontakten ingenting om att fadern ska ha utsatt honom för  
direkt fysiskt våld.” 
Det sista citatet motsäger förstås att fadern skulle ha misshandlat Johan.  
 
En närliggande och rimlig tolkning av materialet är att Johan till att börja med inte förstår vad 
det är de båda vuxna vill att han skall säga.  
 
Det påstås  att modern sagt några saker om vad Johan påstås ha sagt. Därefter kommer  
följande påstående:  
”Detta bekräftar Johan också själv i samtalen och att han blir rädd och ledsen…”, dvs. 
bekräftar att han sagt vad modern strax före först påstått att han sagt. (min understrykning) 
Andra för samtalsmetodiken belysande citat är följande: 
”men vill först inte berätta vad han säger” (antyder påverkan) 
 
”Johan bekräftar i samtal också att fadern sagt att han inte får berätta något för mig om hur 
det är hos honom och att han inte heller får berätta att fadern sagt att han inte får berätta 
detta. Det är modern som säger detta, men Johan har då uppmanat henne att berätta detta för 
mig och svarar också jakande när jag frågar honom om detta. ” 
 
Johan får alltså bekräfta uppgifter som framläggs för honom och uppgifter som han skall 
bekräfta kommer från modern. De förutsättande, ledande och upprepade frågorna och 
påståendena verkar ha flödat.  
 
I ett textstycke tar psykologen upp samtalet 2009-03-11 efter umgängesuppehållet och  
tar upp frågan om två påstådda stora blåmärken (medicinsk dokumentation saknas).  
Följande konstaterande säger mycket om psykologens noggrannhet. 
 
”Jag får se det som återstår av dem och kan då se två stora och tydliga blåmärken på ena 
sidan av ryggen (minns tyvärr inte vilken) – det ena rätt högt upp och det andra längre ner på 
sidan.  
Jag frågar Johan hur han fått dem och han säger då att han inte minns detta. Jag 
kommenterar att så stora märken måste ha gjort väldigt ont att få.”  
 
Psykologen har här struntat i att göra någon skiss över positionerna och kan inte ens minnas 
på vilken sida de satt (!!!). Formerna och storleken och färgerna har inte noterats, trots att  
psykologen hade detta framför ögonen. Vad menas t.ex. med ”stor”? En centimeter? Tio 
centimeter? Psykologen ger en stark suggestion att det ”måste ha gjort väldigt ont”, vilket 
det inte alls behöver ha gjort. Av sammanhanget i texten att döma är både moderns och 
psykologens förväntan att fadern har åsamkat honom märkena. Inte den ringaste utredning 
kring blåmärkena uppvisas som grund för anklagelsen. Exakt när och var (datum, klockslag, 
plats) upptäcktes blåmärkena? Kontrollerades Johans rygg omedelbart efter överlämnandet 
från umgänge med fadern? Vad skedde mellan överlämnande och upptäckt? Kontrollerades 
Johans rygg före överlämnandet till fadern? Vad hade Johan för sig när han vistades hos 
fadern respektive modern under den tidsram som blåmärkena kan ha tillkommit?  
Elementära utredningsmetodiska frågor tycks ointressanta när fokus är på att anklaga en 
motpart eller att hjälpa en anklagare som psykologen här gör, något som går ut över barnet 
som kan känna sig tvunget att säga saker det inte står för.  
 
”Vid Johans nästa besök hos mig 090318 vill han också att modern ska vara med en stund för 
att hjälpa honom att berätta något för mig. Med lite hjälp av henne att komma ihåg att 
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berätta och med några stödfrågor från mig berättar han då att han tror att det kan vara så att 
fadern kastar både honom och brodern ibland och att han inte vetat om att pappor inte får 
göra så. Jag frågar om det var så han fick sina blåmärken och Johan svarar då att det kan 
vara så. ” 
 
Under påverkan av modern och psykologen närmar sig här Johan det förväntade svaret på hur  
blåmärkena uppkom, varvid han osäkerhetsmarkerar (”tror”, ”kan”, ”kan”). Det verkar ha  
varit uppgjort innan mellan honom och modern att han skulle berätta om just detta.  
Krav ställs på Johan att han skall ha lagt märke till och minnas hur de icke-dokumenterade 
blåmärkena uppkommit. Psykologen kunde som vi sett inte ens redovisa på vilken sida 
av ryggen hon sett dem – ”minns inte”. Detta svar från Johan verkar inte ha accepterats.  
Om en fråga upprepas får ett barn information om att det svarat fel ur frågeställarens synpunkt 
första gången och att svaret behöver ändras (bl.a. Rikspolisstyrelsen har påtalat detta 
i sin skrift om vittnesförhör, 1991). Själv har jag under årens lopp kunnat iaktta många fall 
av ändrade svar från barn i polisförhör, när frågor upprepats eller förhörsledaren visat sig 
inte vara nöjd med svaret.  
 
Även användande av skrivbok ingår i psykologens metodarsenal. 
Beträffande besöket 090408 står bl.a. följande: 
 
”Vid detta besök får Johan även en skrivbok som han kan få hjälp av modern att skriva ner 
saker som han vill prata med mig om för att underlätta för honom att berätta vid besöken hos 
mig. ” (förutsätter att det finns något Johan vill prata med psykologen om, vilket inte alls är  
givet – det är inte heller givet att Johan vill gå till psykologen eller finner besöken 
meningsfulla)  
 
Om det inte finns särskilt mycket att skriva om, dvs. fadern träffar han  bara vid 
umgängestillfällena, och boendet hos modern kan det väl misstänkas inte fick skrivas 
något om, så verkar det ändå förutsättas att  något skulle skrivas i boken.  
 
”När Johan kommer till sitt besök 090415 har han med sig sin skrivbok och vill gärna läsa 
för mig vad han bett modern att skriva i den ,men vill att modern sitter med när han gör detta. 
Han läser sedan själv och vi pratar utifrån detta om att det är så att fadern kastar in honom i 
hans rum när han blir arg och att Johan inte vet varför han blir arg eller varför han gör så, 
att han slår sig när han blir kastad och att det gör ont samt att han blir rädd och ledsen och 
gömmer sig när han är ensam i rummet efter att ha blivit kastad.”  
 
Det framgår här hur uppgifterna har avsevärt stegrats vad gäller sådant som skall ha inträffat.  
En anpassnings- och inlärningsprocess har ägt rum under tydliga förväntningar från modern  
och psykologen. Ett anmärkningsvärt förhållande kring uppgifterna ovan efter formuleringen  
”vi pratar” är att det framstår som otydligt vem/vilka som skall ha sagt det som påstås. 
Är det modern, psykologen eller Johan som sagt det? Har de vuxna sagt det och fått  
Johan att instämma? Det verkar i vart fall stå klart att modern skrivit texten i skrivboken.  
 
Av den följande texten för nästa sammanträffande (odaterat) framgår att de påstådda 
uppgifterna från Johan expanderar alltmer under moderns och psykologens förväntan.  
En tydlig aspekt av skrivboksmetodiken finns i följande påstående. 
 
” Han berättar också att han brukar kalla på modern på kvällen när han lagt sig och kommer 
på att det är något han vill  skriva om. Det han läser om denna gång handlar om att fadern 
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kan bli arg vid matbordet och att Johan inte vet varför, att fadern en gång kastat en cykel 
hemma utan att Johan förstod varför…..” 
 
Det är väl känt från inlärningsforskningen att uppmärksamhet från andra personer är en  
mycket effektiv social, positiv förstärkare till beteenden. (En förstärkare ökar förekomsten av 
ett beteende.) Genom det gemensamma arbetet med skrivboken kan Johan få positiv 
uppmärksamhet av modern. Uppmärksamheten kan dessutom nog antas bli större när 
uppgifterna är av negativ art kring fadern. Kanske kan även psykologens uppmärksamhet 
beträffande Johans uppgifter öka produktionen av uppgifter om fadern. Johan kan här 
använda sig av uppgifter som är korrekta minnen, av triviala uppgifter (typ att någon blir arg 
vid matbordet) eller av uppgifter som han hittar på, eller av uppgifter han fått från andra (t.ex. 
modern) för att klara sin roll som uppgiftsproducent i den här i psykologutlåtandet beskrivna 
processen. Han blir bättre och bättre på att producera uppgifter. Att uppgifter kan växa och 
stegras är ett sedan länge välkänt fenomen internationellt och i Sverige i samband med 
polisförhör (t.ex. analyserar Underwager & Wakefield, 1990, ett tiotal fall med växande 
utsagor från inlärningsteoretiska utgångspunkter). Får man positiv förstärkning från en viss 
typ av uttalanden, uppgifter etc. så ökar dessa. Det var åtminstone väl känt redan på 1950-
talet. T.ex. gjordes experiment där forskare hummade, nickade etc. efter vissa slags ord etc. i 
samtal varvid frekvensen av dessa ord ökade.  
 
En mycket intressant upplysning finns mot slutet av utlåtandet där psykologen hävdar att 
Johan  var ”tydligt inställd på att vara mig till lags”. Men psykologen förstår inte eller 
nämner enligt undanhållande metodik inte att detta kan vara en besvärande felkälla vad gäller 
de uppgifter som Johan påstås bekräfta eller ibland själv uttala.  
 
Det finns även allra sist en flertydig upplysning om vad psykologen tolkar händer när  
hon och Johan leker med ”soldater, cowboys, kanoner och annat liknande material”.  
 
” Ett tydligt tema i dessa lekar är att han och jag tillsammans ska försvara oss och mot och 
besegra en betydligt större, starkare och farlig fiende.” (ett litet språkfel har bibehållits) 
 
Detta påstående står allra sist utan kommentar från psykologen. I sammanhang med den 
föregående fadersnegativa texten kan läsaren tycka sig få en bild av att Johan behöver 
försvara sig mot fadern. Detta kan i och för sig vara en möjlig tolkning, men det finns andra 
närmare tillhands liggande tolkningar och det är missledande av psykologen att på detta sätt 
lämna uttalandet okommenterat. Exempelvis så suggererar detta slag av lekmaterial i sig till 
stridslekar. Det suggererar inte till fredliga aktiviteter. Det är dessutom så att små pojkar tittat 
på filmer med väpnad strid på TV, video eller DVD eller sett sådan utspelas i 
serietidningarnas värld eller tidigare lekt strid med andra små pojkar. Dessutom kan det vara 
psykologens egen förväntan som Johan svarar upp mot och särskilt som psykologen själv 
deltar och påverkar hur leken utvecklas.  
Att föra in en sådan här meningslös, men suggestiv, tolkning i texten verkar tyda på en  
avsevärd okunnighet eller möjligen ett medvetet suggererande av läsaren till förmån för  
den partiska tesen  om den onda fadern.  
 
Psykologen håller moderns göranden och låtanden gentemot Johan borta från texten. 
En kritisk fråga är hur mycket och vad som psykologen undanhåller rörande Johan och 
modern i texten. Som tidigare påtalats har principerna för urval av material till utlåtandet 
undanhållits/förtigits i texten.  
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Utlåtandets text är inte bestyrkt av modern och inte heller av fadern. Den är inte heller 
systematiskt replikerad av vare sig modern eller fadern – särskilt fadern som angrips hårt 
borde haft replikmöjlighet. Modern tillåts angripa fadern i texten utan att denne får svara. 
Saklighet och etik blir även på dessa grunder undermålig.  
 
Utlåtandet är ingivet till Familjerättsbyrån och via denna till domstol. En 
saklighetsbedömning blir därför relevant av material som inte är godtagbart 
ur kritisk-vetenskaplig, inkl. källkritisk synvinkel. Detta är inga harmlösa journalanteckningar  
vid stödverksamhet, som stannar hos psykologen. Det är högst anmärkningsvärt att 
Familjerättsbyråns kompetens vad gäller saklighet är så låg att utredaren inte reagerat på detta 
psykologutlåtande. Jag vet utifrån min erfarenhet som handledare på fältet och som 
examinator att det finns en hel del socialarbetare som skulle uppfatta metodbristerna i ett 
utlåtande av detta undermåliga slag.  
 
Sammanfattningsvis bör ha framgått att psykologen Pia Psykologssons s.k. utlåtande är 
undermåligt vad gäller saklighet och utredningsmetodik. I utlåtandet beskrivs hur 
saklighetskrav sätts ur spel, hur  påverkan och inlärning sker, hur ett barn pressas till att skapa 
och uttala negativa uppgifter om sin far, hur felkällor ignoreras, hur partiskhet bedrivs. Även 
bedömt som beskrivning av en stödprocess, utan anspråk på saklighet, är det ett mycket 
anmärkningsvärt dokument. Det kan mycket väl tänkas att Johan farit illa av det som beskrivs 
och att hans relation till fadern farit illa av den hämningslösa osaklighet och manipulativa 
metodik som uppvisas. Det positiva som kan sägas om Pia Psykologssons utlåtande är att det 
är bra att de grova bristerna framgår så pass tydligt genom hennes egen dokumentation, så att 
en källkritisk prövning underlättas. Nu är det dessvärre så att min kritik ändå kan misstänkas 
vara en skönmålning. När det föreligger grova brister så är ofta en del andra brister, t.ex. 
felaktiga sakuppgifter eller undanhållanden av relevanta uppgifter som går emot författarens 
tes, inte synliga i dokumentationen.  
 
 
V. Skrivelse ang. Göran Karlsson från leg. psykolog Stina Persson, BUP/Avd X 
 2009-04-22 
Även denna skrivelse finns bifogad familjerättsbyråns utredning  och kommer 
här att bedömas ur aspekten saklighet, då det väl rimligen är tänkt att den skall 
tillföra något av saklig halt, även om den mer kan te sig som några journalanteckningar 
inom behandlingssammanhang och utan ambition att vara saklig. Ambitionen verkar vara 
att skapa uppgifter som kan belasta fadern.  
Följande kan anmärkas. 
 
1. Det saknas uppdragsformulering och syfte/frågeställningar, så det är oklart vad 
psykologen skall besvara för frågeställningar.  
 
2. Det finns ingen förklaring av metodiken och ingen öppen redovisning av principerna för  
urval (inval och bortval) av uppgifter. Var det t.ex. använda principer att maximera och skapa 
negativa uppgifter om fadern och att förtiga eventuella negativa uppgifter kring modern?  
 
3. Det verkar som kontakten mellan psykologen och Göran föranleds av att  
Göran, åtminstone enligt modern, påstås må dåligt och uppvisa flera symtom typ 
sömnsvårigheter m.fl. Med sådan utgångspunkt vore det rimligt med en symtomutredning för 
vart och ett av de allvarligare symtomen, men inte en enda sådan nämns eller presenteras.  
Konfliktintensiteten eller spänningsnivån mellan föräldrarna kan förstås vara en tänkbar 
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bakgrundsfaktor, men det kan finnas flera såsom skeenden i förskolan.  
 
4. Det verkar utifrån den otydliga texten som psykologen har träffat Göran ca 5 gånger och 
modern ensam 2 gånger. Första gången är 090121 och den sista gången är 090422.  
 
5. Psykologen har såvitt framgår inte vare sig träffat eller talat med fadern, något som vore 
högst rimligt om man skall reda ut symtoms uppkomst, utveckling och yttringar.  
 
6. Psykologen låter Göran de första gångerna gestalta familjen med docklek.  
Uttrycket ”vi gestaltar” och uppgiften att psykologen deltar i leken innebär att 
psykologen själv är med och aktivt påverkar vad som sker i leken. Även förväntningar 
från modern och psykologen kan här leda till den beskrivna pappanegativa leken.  
Om vi tänker oss varianten med att pappan och en manipulerande stödpsykolog låtit Göran 
leka så kunde i stället modersnegativ lek ha utvecklats utifrån förväntanstrycket.  
Det är tydligt av redovisningen att psykologen vid leken använder ledande valfrågor 
(2 eller 3 svarsalternativ), vilket påvisar manipulering av barnet från psykologens sida.  
Grunderna till att Göran enligt vad psykologen påstår (det behöver inte vara korrekt)  
i lek uppvisar en pappnegativ inställning framgår inte. En möjlighet är att han tagit till sig 
mammans känslor och syn på pappan. Det verkar inte som Göran skulle ha sagt sig ha 
blivit illa behandlad av pappan eller att han skulle i leken ha visat upp hur pappan slagit etc.  
Påståenden om att pappan skulle ha misshandlat honom, t,ex. 4-6 mars (under den här 
angivna sammanträffandeperioden med psykologen) får inget stöd. 
 
7.  Enligt modern 090408 har de tidigare symtomen på akut stress försvunnit 
och psykologen menar att detta bekräftas av möte med Göran 090422. Han leker då 
på ett ”mindre laddat sätt. Han verkar  glad och nöjd…”. 
”Han verkar lugn och trygg. Reagerar inte lika dramatiskt på att jag nämner pappa som  
tidigare.” 
Det blev tydligen inte alls så intressant för psykologen att redovisa leken utförligt som  
skedde 090204 (ca en halv sida), när Göran inte lekte så pappanegativt 090422.  
Detta belägger skevt urval i detta avseende. Frågan är även vad som var tanken med 
att redovisa leken 090204 och redovisa den så utförligt? Var det just för den negativa 
inställning till pappan som antyds ?  Som påpekats kan det vara frågan om att barnet  
återger moderns eller psykologens negativa inställning till pappan. Men en sådan tolkning är 
inget den partiska psykologen nämner som en möjlighet.   
 
Sammanfattningsvis framstår skrivelsen som några ihopklippta uppgifter och som en 
partsinlaga som inte uppfyller de mest elementära krav på saklighet. Beskrivning av lek görs 
på ett okritiskt sätt och behov av symtomutredning ignoreras. Det går inte att få klarhet i 
varför Göran uppvisar symtom i januari som han inte uppvisar i april. Huruvida Göran haft 
någon hjälp av dockleken går inte att säga utifrån skrivelsen.  
 
Sammanfattande bedömning av utredning 2009-05-07 med bilagda psykologskrivelser 
Utredningsmetodiken och bristen på noggrannhet och kritisk medvetenhet i hantering av  
av uppgifter är inte sakligt och källkritiskt godtagbara. Skeva urval, påverkande metodik,  
undanhållanden. evidensfabrikation och bristande logik och källkritik är mer besläktade med 
propagandans anda och metodik än med kritisk-saklig utredningsmetodik.  
 
En iakttagelse kring materialet är att det uppvisar bristande kongruens (överensstämmelse) 
med moderns massiva anklagelser mot fadern. Om dessa är sanna, så borde det uppkommit 
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spontana uppgifter av annan art och tydlighet från barnen till utomstående personer i 
förskolan, till utredarna och till de två involverade psykologerna. Uppgifter som tillkommer i 
här beskrivna påverkansprocesser bortser jag här ifrån.  
 
Ett mycket tydligt drag i materialet är moderns centrala roll som producent av negativa 
uppgifter om fadern. Dessa uttalas till och inför barnen och andra personer och blir nerskrivna 
av utredare och psykologer. Ytligt betraktat kan materialet lätt ge intryck av att moderns 
uppgifter bekräftas när de än en gång dyker upp via andra. Detta är en klassisk källkritisk 
situation (problemet med källors beroende), där källan A skapar uppgifter. Dessa övertas av 
t.ex. källorna B, C och D och dessa senare källors uppgifter övertas av källorna E och F. De 
senare källorna B, C, D, E och F:s uppgifter används felaktigt för att bekräfta A:s uppgifter. 
Eftersom uppgifterna kommer från A, så ger de ingen bekräftelse, bara spridning av A:s 
uppgifter, vilket kan vara eftersträvat av A eller andra med intressen i saken. Det finns här 
anledning betona risken för det källkritiska tankefelet att man tycker sig stå inför ett flertal 
uppgiftslämnare/bedömare vilkas uppgifter ger stöd åt varandra, när det noggrannare granskat 
endast finns en källa, som allas uppgifter på ett eller annat sätt  härrör från eller starkt 
påverkats av.  
 
I detta fall har även framgått hur psykologer medverkar till att med manipulativa metoder 
söka skapa stöd åt moderns uppgifter och därefter inger skrivelser, vilka saknar kritisk 
medvetenhet om tillvägagångssätt och felkällor. Att skrivelser av detta slag utan kritisk 
värdering bifogas en utredning från Familjerättsbyrån och skickas in till domstol säger liksom 
en hel del andra fenomen i materialet mycket om bristerna i utredningsmetodiskt kunnande i 
denna organisation. Familjerättsbyrån agerar i ett demokratiskt rättssamhälle och har faktiskt 
ett källkritiskt ansvar för sitt eget och för beställt och vidareförmedlat material. Undermåligt 
utredningsarbete av t.ex. här påtalat slag kan svårt skada människor.  
 
Barnperspektiv på umgänge med icke-boendeförälder 
Det bör med tanke på vad som står i avsnittet ”BEDÖMNING” i Familjerättsbyråns utredning 
2009-05-07 påpekas att små barn normalt har behov av ett umgänge med icke-
boendeföräldern som är tätt och avspänt och konfliktbefriat. Med tätt kan här avses 2-3 
gånger per vecka. Tätheten och kvaliteten kan anses viktigare än att det blir stort antal timmar 
varje gång. Förslaget med kontaktperson fyra timmar varannan lördag eller söndag svarar illa 
mot små barns behov av kontakt med sin icke-boendeförälder. Detta är alltför lågfrekvent 
kontakt och dessutom störs kvaliteten på kontakten antagligen av en kontaktperson. Sett 
utifrån barnens behov bör kontakten vara mycket tätare. Konsekvenser av långa tidsintervall 
mellan sammanträffanden med icke-boendeföräldern kan bli att barnen mår dåligt och att 
barnens relation till sin andra förälder får sämre psykologisk kvalitet eller förstörs. 
Exempelvis kan en boendeförälders negativa inställning till icke-boendeföräldern lättare 
komma att införlivas av barnen vid långa intervall mellan umgängestillfällena. Ett ofta påtalat 
problem vid konflikter mellan föräldrar är att barnen utvecklar ett avståndstagande till icke-
boendeföräldern. Detta kan leda till att relationen mellan barnen och icke-boendeföräldern 
blir skadad eller upphör för all framtid för de inblandade. I det här aktuella fallet är 
konfliktens intensitet och uttrycksformer varningstecken för en  destruktiv utveckling 
av relationen mellan barnen och pappan.  
 
Att som utredaren använda uttrycket ”uppenbar risk”, när inga våldshändelser ännu kunnat  
rimligt säkerställt konstateras ha inträffat är inte lämpligt. Lämpligare vore att utredaren  
håller sig till att frågan om vad som hänt ännu inte är slutligt avgjord (jfr även avsnitt rörande 
åtalspunkter nedan). Utanför moderns och ett antal eftersägares påståenden verkar inte finnas 
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någon grund för att tala om risk att barnen skulle fara illa vid umgänge med fadern. Som 
framgått talar helhetsbilden utanför denna av modern skapade påståendesfär för att det 
förhåller sig på annat sätt än modern påstår och det finns frågetecken kring hennes uppgifter. 
Att låta motpartens uppgifter utgöra saklig grund för en bedömning av typ ”uppenbar risk” 
bör kräva att de kan bedömas som tillförlitliga, dvs. källkritiskt hållbara. Kritisk prövning av 
uppgifter som läggs till grund för riskbedömning tycks vara något som  denna utredare inte 
alls ägnar sig åt.  
 
Utredarens hänvisning till barnens reaktioner hos psykologerna är som framgått källkritiskt 
sett inte hållbar. Manipulativ, suggererande och upplärande metodik kan inte ge sakliga 
grunder för riskanalys och riskbedömning. Motparten har medverkat vid denna 
pseudopsykologiska metodik och bidragit med att påverka barnen till negativa uttalanden 
(huruvida barnen har en genuint negativ inställning till fadern är en helt annan fråga, men det 
kan nog bli så efterhand om detta slag av förkastlig metodik tillåts fortsätta).  
 
Det bör även påtalas att det saknas tunga riskindikationer kring fadern såsom psykiatrisk 
historik, destruktiv alkoholkonsumtion, fällande domar för misshandel, sexuella övergrepp 
och liknande, utslagning från arbetslivet, miserabel boendemiljö etc.  
 
Som påvisats i föregående avsnitts granskning av dokumentation finns det minst lika stor 
anledning att diskutera risker för barnen utifrån moderns, Familjerättsbyråns och involverade 
psykologers sida som utifrån misstankar kring fadern.  
 
I de följande avsnitten söker jag visa hur misstankarna mot fadern kan granskas kritiskt 
till skillnad från utredningsmetodiken att okritiskt upprepa vad modern påstår.  
 
Punkter i stämningsansökan 2009-03-14 gentemot fadern 
Åklagarens stämningsansökan gällande ”misshandel” tar upp tre punkter som jag här återger 
något nerkortade vad gäller plats och tidpunkt.  
 
1. Misshandel av modern vid två tillfällen 
    1. hon har tilldelats en kraftig knuff så att hon slagit i ena axeln mot en dörrpost, vilket  
        orsakat henne smärta 
     2. hon har knuffats mot en dörr och därefter har fadern tagit tag i dörren  och dragit den  
         mot modern så att den träffat hennes panna vilket orsakat henne smärta 
 
2. Misshandel av sonen Johan 
     Fadern har uppsåtligen tillfogat Johan blåmärken genom att ta ett hårt tag om hans ena arm 
     och därefter kasta in honom på ett rum så att han fallit omkull på golvet. 
 
Åklagaren åberopar förhör med den tilltalade och med modern samt med tre namngivna 
vittnen, vilka såvitt framgår inte var närvarande vid och därmed inte gjort några observationer 
vid någon av de påstådda händelserna. Några uppgifter från platsinspektion och 
dokumentation kring sådan åberopas inte.  
 
Något polisförhör med sonen finns inte i förundersökningen och åberopas inte heller.  
De tre åberopade vittnena har alla fått uppgifter från modern och ett av dem är för övrigt far 
till modern och de två andra är väninnor till modern sedan många år.  
 
I det följande redovisas utdrag ur förhören av de avsnitt som jag bedömt som relevanta för  
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de tre åtalspunkterna. Det kan i några förhör finnas viss för- och/eller efterhistoria kring 
citaten, som inte redovisas här. För granskning av allt som sagts hänvisas till 
förundersökningens material. Alla understrykningar i citat är gjorda av mig. Detta förfarande 
med jämförelse av versioner kan förstås tillämpas även på andra påstådda händelser som 
figurerar i förhören, men som av några skäl inte bedömts som lämpade för åtal.  
 
Moderns versioner beträffande åtalspunkt 1:1 (påstådd, odaterad knuff av modern i dörrkarm) 
Enligt i anmälan angiven brottstid kan händelsen inte ha inträffat senare än den 28 dec 2007. 
 
 Anmälan 2008-01-23 kl. 16.55 
”En känd gm har vid flera tillfällen med sina händer utdelat kraftiga knuffar mot 
målsäganden varvid denne ramlat ner till golvet och tillfogats smärta samt blånader”  
(anges inte uppläst och godkänt) 
(OBS att i anmälan finns ingen axel som slagit i en dörrpost, möjligen avses inte 
heller åtalspunkt 1:1 i formuleringen ovan ? Det verkar som om åtalspunkt 1:1 skapas i  
det omedelbart efterföljande förhöret. ) 
  
Förhör 1, 2008-01-23 kl. 17:00 
”Det hade av okänd anledning uppstått ett gräl mellan modern och fadern som slutade med 
att fadern  utdelat en kraftig knuff med sina båda händer mot moderns överkropp varvid hon 
slog emot sin högra axel mot en dörrpost i hallen med smärta som följd” 
(anges inte som uppläst och godkänt; senare möjlighet att korrigera fel bör ha funnits) 
 
Förhör 2, 2008-07-04 
”Modern berättar att med största säkerhet så har grälet där uppkommit pga. en småsak som 
det oftast gör eller att hon försökte komma förbi honom. Det kan säkerligen ha varit en 
kombination av dessa. Denna gång tog fadern tag i hennes axlar och kastad in modern i 
dörrkarmen. Modern tror inte att han siktade på dörrkarmen utan att syftet var att få undan 
henne.” (uppläst och godkänt) 
 
(OBS att knuffen i förhör 1 här har bytts ut mot att fadern tog tag i hennes axlar. OBS termen 
”kastad” som modern även använder på åtalspunkt 2. För att ”kasta” modern i betydelsen att 
hon lyfts från golvet räcker det knappast med att ta tag i axlarna, ett förfarande som modern 
inte beskriver i förhören 1 och 3, där begreppet ”knuff/a” används. OBS även att modern 
tror inte att fadern siktade mot dörrkarmen.)   
 
Förhör 3,   2008-07-15 
(Fhl?) När han knuffade in dig i dörrkarmen. (använder versionen i förhör 1 och förutsätter 
att denna gäller trots en annorlunda version i förhör 2 – ingen knuff i förhör 2) 
”På frågan  om det var avsiktligt så säger modern att det är svårt att veta exakt vad han 
tänkte. 
Men hon säger att det kändes som om det var avsiktligt.  
Modern berättar att hon har frågat fadern efteråt flera gånger om det varit med avsikt när 
han knuffar och puttar henne och då säger han att så är det inte. 
Den här gången har i alla fall modern uppfattningen att det var avsiktligt och att syftet var att 
hon skulle träffa dörrkarmen.  
Denna gången nekade han inte till att det var avsiktligt. Han sa något mer i stil med att han 
var arg och att det var strukturerande för modern att få knuffar så att hon vet vem som 
bestämmer. 
Det finns ingen dokumentation på skadorna i form av foto. 
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Modern har berättat om skadorna för Jennifer och Linda men de har inte sett skadorna.” 
(dessa två väninnor är kallade som vittnen) 
(uppläst och godkänt) 
 
OBS att modern här byter inställningen i förhör nr 2 i frågan om avsiktlighet och nu även 
refererar i förhör nr 3 till samtal med  fadern om avsiktlighetsfrågan. Detta samtal måste ha 
ägt rum senast den 28 dec 2007 och var alltså känt av modern även vid förhör 2 den 4 juli 
2008. Den 4 juli 2008 verkar detta samtal inte ha existerat, då modern uttalar en annan 
uppfattning i frågan om avsikt vid just denna händelse än hon gör vid förhör nr 3 den 15 juli 
2008. Alla uppgifter om vad fadern sagt borde varit tillgängliga i minnet även den 4 juli.  
Uttalandena tyder på att modern konstruerat uppgifter om vad fadern sagt efter den 4 juli 
och allra senast vid förhör nr 3 den 15 juli. Det modern den 15 juli vet att fadern sagt 
verkar hon inte alls ha kännedom om den 4 juli, trots att det rör sig om en långt tidigare 
inträffad händelse. Sakläget antyder lögn eller fabulering.  
 
Inom förhör 3 den 15 juli gäller att i början uttalar modern försiktigt rörande frågan om 
avsiktlighet att ”det är svårt att veta exakt vad han tänkte” och ”det kändes som om det var 
avsiktligt”. Senare kommer motsägelsefullt rätt ingående påståenden där fadern skall ha 
förklarat hur han tänkte. Hur kan de citerade uttalandena göras i början om modern vet om de 
senare uppgifterna om vad fadern skall ha sagt? Detta slag av motsägelse och  
utsageutveckling antyder lögn eller fabulering i de senare uppgifterna. 
 
Som framgår har modern här ändrat uppgifter 
 
- om anledning (från ”okänd anledning” till två angivna anledningar ”med största säkerhet”,   
   ”säkerligen” i  senare förhör, trots att denna säkra anledning borde varit känd redan 23 jan). 
    
- om förloppet  (från ”kraftig knuff med sina båda händer mot moderns överkropp” till ”tog   
   tag i hennes axlar och kastade in modern i dörrkarmen”) 
 
- om avsiktlighet (från ”tror inte att han siktade” till ”det var avsiktligt”) 
 
- om faderns uttalanden om avsiktlighet m.m. (då moderns uppgifter den 15 juli om vad  
  fadern  skall ha sagt efter händelsen fanns tillgängliga redan den 4 juli, men då inte ens  
  antyds de i  svaret.) 
 
- inom förhöret med modern den 15 juli finns en motsägande utsageutveckling. (från  
  ”svårt att veta” till relativt tydliga uttalanden om vad fadern påstås ha sagt) 
 
 
Detta är  mycket avslöjande motsägelser, som indikerar att modern  hittar på uppgifter mellan 
eller i förhören om anledning, om avsiktlighet, om vad fadern skall ha sagt och att minst en av 
förloppsbeskrivningarna är också påhittad. Det finns således här ett s.k. källkritiskt kluster 
med åtminstone fem sakliga grunder i förhörsuttalandena för att förkasta moderns uppgifter 
om denna händelse. Som framgår saknas även objektiv dokumentation av påstådda skador.  
 
Faderns versioner beträffande åtalspunkt 1:1  
Förhör 1, 2008-11-11 
”Fadern informeras om att modern uppgivit i förhör att de grälat och att fadern tagit tag 
hennes axlar och kastad in modern i dörrkarmen. (detta är moderns version i förhör 2) 
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Fadern vet inte vad  det är för händelse modern menar. Han uppgav att hallen är ca 80 cm 
bred. När man möts i hallen är det trångt. Fadern kan ha passerat modern och samtidigt tagit 
tag i henne. Han förnekar att han kastat henne i någon dörrkarm. ”Det är ren fantasi om hon 
sagt det”. ”Det är en annan sak  om hon får för sig att om någon nuddar henne försöker den 
personen ha ihjäl henne.”   
(anges inte uppläst och godkänt; fadern verkar inte heller ha fått möjlighet att replikera på 
de tre olika versioner som modern framfört)  
 
Förhör 2, 2008-11-17 
Åtalspunkten verkar inte ha berörts.  
 
Att fadern inte ens vet vad det är för händelse som avses är väl förenligt med att moderns  
uppgifter om denna händelse uppvisar ett källkritiskt kluster enligt ovan med indikationer 
på lögn eller fabulering.   
 
 
Moderns versioner beträffande åtalspunkt 1:2. (en dörr skall ha slagits i pannan på modern 
den 23 dec 2007) 
En källkritisk granskning av denna åtalspunkt kräver att en del noterade uppgifter 
utanför polisförhören redovisas. 
 
Socialjourens anmälan om barn som far illa 2007-12-28 kl.23.30 (Anne  Sträng) 
Inget nämns om någon dörr eller bula så här kort efter att dörren tidigare samma kväll  
skall ha slagits i pannan på modern. Modern verkar inte ha behövt anföra några som helst  
konkreta uppgifter för att få skyddat boende.  
 
Journal, soc. 2008-01-02 
”Modern berättar att hon blev knuffad av sin man och att det var bråk hemma vid tillfället 
hon lämnade hemmet.” (Anna Henrik) Ingen dörr nämns.  
 
Referat av möte med  socsekr Anna Henrik 2008-01-07 
”Den 28 december…Fadern blev förbannad och började knuffa modern, samt att slå mot en 
dörr så att dörren ramlade av gångjärnen.” Här existerar en dörr, men den slogs inte i  
pannan på modern utan fadern skall ha slagit på den så den lossnade.  
 
Förhandsbedömning 2008-01-08 
”Den 28 december…Fadern knuffade till henne och slog till en dörr så att den trillade 
av från gångjärnen.” (Under rubriken ”Uppgifter från modern”) Här existerar en dörr, 
men den slogs inte i pannan på modern utan fadern slog till den så den lossnade.  
 
Familjerättsbyråns ”Upplysningar” 2008-02-06 
sid. 4  ”kvällen den 28/12. Fadern blev arg och började knuffas” (ingen dörr existerar 
i denna formulering som ingår i den kursiverade text modern själv lagt till).  
Det framgår inte vilket datum modern skrev sitt tillägg – före eller efter polisförhöret 
den 23 jan ?  Formuleringen är mycket anmärkningsvärd i båda fallen i relation till 
uppgift i polisförhör om samma händelse.  
 
 
Stora SocialstadsTingsrätts dom 2008-10-02 
Under ”Parternas utveckling av talan” så anförs från modern bl.a. följande: 
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”På kvällen den 28 december 2007 försökte modern tala med fadern om skilsmässa. 
Han fick då ett utbrott och slog sönder en innedörr.”  
Inte heller enligt framställning i domen har någon dörr slagits i pannan på modern. 
Det är mycket anmärkningsvärt att denna uppgift anförs i oktober efter uppgifterna i 
polisförhören den 23 jan och den 4 och 15 juli. Har modern  nu glömt vad hon sagt i 
polisförhören och återgått till sin tidigare version? Däremot anförs en rad mildare 
händelser i domen än slå en dörr i pannan på någon.  
 
Anmälan 2008-01-23 
”Gm har vid ett tillfälle med stor kraft stängt en sovrumsdörr som träffade målsägandens 
panna med smärta och svullnad som följd.” (anges inte genomläst och godkänt) 
 
Förhör 1, 2008-01-23 
Senare samma dag vid ca. 22.30 befann sig familjen i bostaden och barnen låg och sov. 
Modern gick in till sovrummet där fadern befann sig i sängen. Modern hade sedan en tid 
tillbaka sovit i ett annat rum.  
Hon försökte förklara att dom på något sätt måste lösa situationen kring deras bostad, barnen 
etc. Fadern reagerade som vanligt  med ilska och reste sig upp och utdelade en kraftig knuff 
med sina händer mot hennes bröstkorg varvid hon tvingades att ta ett steg tillbaka. Fadern 
fortsatte med att ta tag i sovrumsdörren för att sedan med full kraft vräka den mot modern 
som stod i dörröppningen. Hon träffades i pannan av dörren med smärta som följd. Enligt 
modern så lossade dörren delvis från sitt fäste på grund av faderns agerande. När denne såg 
detta så uttalade han följande: ”titta vad du har gjort”.  
(anges inte uppläst och godkänt) 
Det förtjänar att påpekas att det anförda citatet ”titta vad du har gjort” är väl förenligt med 
faderns version (återges nedan) enligt vilken modern sparkade etc. loss dörren.  
 
Förhör 2, 2008-07-04 
”Modern berättar att hon hade gått in i sovrummet där fadern satt vid datorn. Modern 
påtalade återigen för fadern att hon ville att de skulle separera. Detta hade modern och 
fadern pratat om under kvällen innan. Det var detta som utlöste att fadern blev arg. 
Fadern börjar knuffa modern och försöker putta henne ut ur rummet. Denna gång känner 
dock modern att hon måste komma till en lösning på problemet så efter varje knuff så stannar 
hon upp vilket hon inte i vanliga fall hade gjort, utan då hade hon gått ut. 
Detta medförde att fadern knuffade henne ca: 3-5 gånger innan hon kom till dörrkarmen. Där 
tar fadern tag i dörren och med båda händerna tar han dörren och drar den mot modern med 
stor kraft och så pass snabbt att modern inte hinner reagera. Dörren träffar modern mitt i 
pannan och därefter lossar det övre gångjärnet och dörren tippar över modern. Hon försöker 
knuffa bort dörren men fadern trycker emot på andra sidan. Detta resulterade i en bula som 
var öm och det satt i ca: 4-5 dagar. ” 
(anges uppläst och godkänt) 
Berättelsen är här på flera  punkter ändrad jämfört med det första förhöret.  
I denna version var inte fadern i sängen utan han satt vid datorn. Och här har 3-5 knuffar 
utdelats, vilka inte var med i föregående version. Ett anmärkningsvärt tillägg är även att  
modern försöker knuffa bort dörren, medan fadern trycker emot. Uppkomsten av en bula,  
hur den kändes och hur länge den skall ha suttit i är  även de nya uppgifter. Citatet av vad 
fadern sagt har bortfallit i denna version. Att modern medger egen aktivitet gentemot dörren 
(”försöker knuffa bort dörren”) ter sig förenligt med faderns version om hur dörren lossnade.  
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Förhör 3, 2008-07-15 
”Fadern knuffade modern 3-5 ggr för att få henne ut ur rummet och drog sedan igen dörren 
så att den träffade henne bl.a. i pannan.  
På frågan om fadern hade avsikt att träffa henne så uppfattade modern att avsikten var att 
träffa henne med dörren. 
Bulan som hon fick var i sig inte stor. Den syntes inte alls utan det var ifall hon strök 
fingrarna över den som hon kände den.  
Detta var inget som modern pratade om med någon om. Det var något som modern bara la 
märke till efter några dagar.  
Det finns ingen dokumentation på bulan.  
Det var heller ingen som såg bulan.” 
(anges uppläst och godkänt) 
OBS att liksom för händelse 1:1 bedömer modern händelsen som avsiktlig. Frågan är var 
någonstans som bulan mer exakt satt, hur stor den var m.m. Det verkar inte som 
förhörsledaren intresserat sig för den saken. Uppgifterna om bulan är här starkt nertonade 
jämfört med föregående version (”inte stor”, ”syntes inte alls”, ”bara la  märke till efter 
några dagar”). Frågan är väl om den existerat eller om den är något som modern då eller 
i efterhand tyckt sig uppfatta eller hittat på som argument, kanske efter frågor från utredaren, 
som verkar ha missat att fråga om eventuell bula i det första förhöret.  
 
Moderns väninna Rebecca Larsson uppger i polisförhöret (FU sid.30, sista stycket) 
 
 "Rebecca  berättar om kvällen den 28 dec 2007 när Erika lämnade Arne. Det hade 
börjat med ett gräl där Arne blev jättearg. Arne hade uttalat olika hot och han hade 
också slagit i saker. Erika tog barnen och åkte till skyddat boende" 
 
Som framgår nämns här inget om att fadern skulle ha slagit en dörr i  
pannan på modern. Det nämns ingen dörr över huvud taget. Det nämns 
inget om att fadern skulle ha slagit modern, bara att han ”slagit i saker”.  
 
Som tydligt framgått uppvisar moderns serie av uttalanden svåra motsägelser mellan 
uppgifterna i polisförhören och en räcka med uppgifter lämnade vid andra tillfällen och även 
frånvaro av anförande av uppgiften om  att en dörr slagits i pannan på henne och frånvaro 
av anförande av att hon blivit slagen över huvud taget.  
 
 
Faderns versioner beträffande åtalspunkt 1:2 
Förhör 1, 2008-11-11 
”Fadern gick ner till nedervåningen och modern följde efter och tjatade och var aggressiv 
och kallade fadern okvädingsord och insisterade att få sin vilja igenom. Fadern var tvungen 
att kontrollera några mail i datorn. De hade vid detta tillfälle skilda sovrum. Fadern gick in 
till sig. Modern kom in i rummet. Fadern gick ut därifrån. Modern  följer efter. Fadern 
försökte finta henne för att ta sig förbi men modern ställde sig i vägen. Fadern gick då in i sitt 
sovrum och stängde dörren. Han höll upp handtaget för att modern inte skulle komma in. 
Modern sparkade på dörren och handtaget. Modern gjorde utfall mot dörren. Dörren gick 
sönder och gångjärnet lossnade. Fadern har kvar dörren. Polisen får gärna titta på dörren 
och se vilket gångjärn som är sönder. Han tog också kort på dörren.” 
(förhöret anges inte vara genomläst och godkänt)  
 Av förundersökningen att döma har polisen inte tekniskt undersökt och dokumenterat kring 
dörren – det verkar ha ansetts viktigare att satsa tid på att förhöra moderns väninnor som  inte 
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gjort några iakttagelser av själva händelsen; jfr RB 23:4 om kravet att ta fram även sådant 
som kan tala till den misstänktes fördel, något som polis och åklagare här underlåtit. 
 
 Förhör 2, 2008-11-17 
” Fadern knuffade aldrig modern eller slog i dörren så den träffade modern.” 
(uppläst och godkänt) 
 
Fadern minns förloppet i händelsen den 28 december på annat sätt än modern.  
Motsägelserna mellan moderns uppgifter från olika tillfällen gör att hennes 
uppgifter om att dörren slagits i hennes panna av fadern bör källkritiskt förkastas. 
Lögn eller fabulering i polisförhörsversionerna kan starkt misstänkas. I vart fall kan 
uppgiften om att dörren skulle ha slagits i pannan på modern, vid så svåra och vid ett flertal 
tillfällen upprepade motsägelser, inte källkritiskt godtas.  
 
Att döma av faderns beskrivning kan det för övrigt vara så att hon själv lyckats slå 
pannan i dörren vid sina utfall, t.ex. genom att snubbla när hon sparkade, och senare tycker 
sig minnas något annat eller kommer på att det kan användas som argument mot fadern.   
 
Moderns versioner beträffande åtalspunkt 2 
Skrivelse från modern 2008-07-07 
”Fadern har även flera gånger varit våldsam mot barnen, främst i form av plötsliga utbrott 
och skrik och att han lyft dem bryskt. Under hösten 2007 tog han vid ett tillfälle vår då 
treårige son Johan så hårt i armen och kastade  in honom på sitt rum, hårt så han skrek och 
slog sig mycket. Johan fick blåmärken på höger överarm efter faderns grepp. Ulrika 
Johansson kan intyga att jag berättat om denna händelse för henne då det skedde.” 
(undertecknat av modern) 
Skrivelsen upprättas fem dagar efter att Stora Socialstads Tingsrätt avvisat vissa yrkanden 
från  
modern rörande vårdnad och umgänge och en avgörande förhandling är planerad till 
september. Såvitt jag kunnat finna har denna påstådda händelse inte tidigare nämnts 
av modern i myndighetskontakter, advokatskrivelser, utredningar, samarbetssamtal m.m. 
Denna händelse borde legat nära tillhands som ett starkt argument och även legat nära 
tillhands då modern påstår sig ha talat med en väninna om händelsen.  
 
Anmälan 2008-07-15 
”Känd person (= fadern) har misshandlat målsäganden (=sonen Johan) genom att ta tag i 
höger överarm, lyfta upp honom och därefter kasta in honom i rummet så att han landade 
på en tågbana.”  
(anges inte uppläst och godkänt) 
 
Förhör 1, 2008-07-15 
”Fadern tar här tag hårt i Johans övre högerarm och det var detta greppet som resulterade i  
blåmärkena på Johans arm. Fadern lyfter upp Johan i armen och bär Johan i armen. 
Fötterna var inte i kontakt med marken. Johan gråter och fadern tar med Johan upp för 
trappen hela tiden hängandes i armen.  
Modern springer efter och hon är precis bakom fadern när hon ser att fadern kastar in Johan 
på hans rum. Fadern håller Johan i samma grepp när han kastar in Johan på rummet.  
Johan flyger i luften ca: 1 meter och landar på sin tågbana som finns på golvet i rummet. 
Han landar på ryggslutet och hamnar sedan på rygg. Därefter reser han sig upp. Johan 
gråter under  hela händelseförloppet.” 
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”Skadorna var två stycken långsmala blåmärken på höger överarm. Ett lite kortare och ett 
lite längre. Modern tror att de var någonstans mellan 2-4 cm långa.” 
 
”På frågan om det var någon dagispersonal som hade sett blåmärkena så säger modern att 
det är möjligt att de har gjort det men det är inget som någon har påtalat för henne.”  
”Modern berättar att Ulrika (= väninna) inte har sett blåmärkena.” 
(uppläst och godkänt)  
 
 
Att fadern ”lyfter upp Johan i armen och bär Johan i armen” är en uppgift som tillkommit 
jämfört med skrivelsen några dagar tidigare. Beträffande blåmärkena har som det verkar 
inte utredaren frågat om när de först iakttogs av modern och hur hon kunde veta att de  
inte fanns där före händelsen. Det ter sig mycket anmärkningsvärt att modern skulle ha 
haft denna dramatiska händelse i sitt minne, ha tidigare talat med en väninna om den och  
ändå inte ha använt den i tidigare argumentation mot fadern under drygt 6 månader. Med 
tanke på vilken konflikthändelse i domstol som kort före går modern emot, så ligger 
tolkningen att det rör sig om en efterkonstruktion eller omtolkning av en mer alldaglig 
händelse eller en lögn nära tillhands.  
 
Tidsuppgifter från modern och väninnan Ulrika Johansson kring när den påstådda 
misshandeln av Johan skall ha inträffat ter sig mycket anmärkningsvärda. 
I den skriftliga anmälan från modern 2008-07-07 anges tidpunkten till ”hösten 2007”. 
I polisförhör ändrar modern den uppgiften till ”hösten 2006”.  I tingsrättens dom 2008-10-02 
refereras modern, men där lämnar hon ingen tidsuppgift om den påstådda händelsen. Enligt 
moderns uppgift i skrivelsen 2008-07-07 har modern berättat för Ulrika Johansson ”då det 
skedde”. (se längre citat ovan).  Enligt polisförhör med Ulrika Johansson 2008-06-26 så har 
modern då framfört följande:  
 
”Ulrika känner till en gång som fadern har tagit tag i Johan så hårt att det har blivit 
blåmärken men hon kommer inte ihåg när det var.” (detta är hela beskrivningen) 
 
Enligt tingsrättens dom 2008-10-02 så anger Ulrika Johansson där tidpunkten till 
den åsyftade händelsen till ”sommaren 2006” och uppger att modern berättade strax  
efter händelsen för henne. Versionen som Ulrika Johansson ger i tingsrätten återges 
på följande sätt: 
 
”Sommaren 2006 berättade modern om ett tillfälle vid köksbordet då fadern hade  blivit 
irriterad på Johan av  något skäl och då tagit tag i Johans arm och dragit upp honom till 
övervåningen och slängt in honom på hans rum och att Johan hade landat på sin tågbana. 
Även detta berättade modern strax efter händelsen.” 
 
Minst fyra källkritiska anmärkningar är befogade: 
1. Enligt uppgift i domstol från Ulrika Johansson skall modern ha berättat för henne 
redan sommaren 2006, dvs. före det att händelsen enligt modern skall ha inträffat hösten 2006 
(eller enligt första versionen hösten 2007). 
  
2. När Ulrika Johansson berättar i polisförhör 2008-06-26 så kommer hon  inte ihåg när det 
var och tydligen skall hon då senare ha fått fram när det var. Frågan är hur ? 
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3. I beskrivningen av Ulrika Johansson 2008-06-26 så förekommer endast uppgift om  
att fadern ”tagit så hårt” och uppgiften om att det ”blivit blåmärken”, dvs. en orsak-verkan-
relation beskrivs (”tagit tag i Johan så hårt att det har blivit blåmärken”). Att fadern skulle 
tagit i Johans arm finns märkligt nog inte med. I beskrivningen i tingsrättens dom 2008-10-02 
så finns inte blåmärket alls med. Det är raderat. Även orsak-verkan-relationen är raderad. 
Även ”hårt” har försvunnit. Nya detaljer är som framgår vid jämförelse av referaten ovan 
följande: 
- vid köksbordet 
- fadern blivit irriterad 
- tagit tag i Johans arm (ingen arm nämndes i första versionen) 
- dragit upp honom  
- till övervåningen 
- slängt in honom på hans rum 
- Johan hade landat på sin tågbana  
 
Sammanfattningsvis har ett par komponenter i beskrivningen raderats och ca 7 nya  
tillförts under de ca 3 månader som förflutit mellan versionerna. Frågan är hur det 
gick till? Källkritiskt föreligger stark misstanke om att Ulrika Johansson fått sitt 
minne ordentligt uppgraderat inför tingsrättsförhandlingen och kanske även med anledning av 
att händelsen vid denna tidpunkt är polisanmäld, så ordentligt att till och med ett par tidigare 
uppgifter försvann. Det finns en påtaglig likhet mellan moderns version i  
domstolen och Ulrika Johanssons. En intressant och viktig skillnad är dock att modern 
inte uppger att fadern ”dragit” Johan utan enligt modern ”bar denne uppför trappan”.  
Ulrika Johansson har valt att normalisera moderns uppgift om att Johan burits i armen 
till det allmänt mer frekventa ”dragit”.  
 
 4. Ulrika Johansson har inte observerat någon händelse utan hon påstås återge vad modern 
skall ha sagt. Modern behöver inte alls tala sanning när hon berättar för väninnan utan kan  
t.ex. återge något hon missuppfattat, minnas fel, förvränga vad som skedde, överdriva 
(mycket vanligt vid just skvaller) eller rentav fabulera eller ljuga. Normalt drabbas 
episodminnen av stora bortfall av detaljer och det sker snabbt och falska tillägg sker ofta. I 
Johanssons fall är det frågan om minne av en samtalsepisod efter lång tid. Samtalsminnen är 
episodminnen som drabbas av stora bortfall, förändringar och falska tillägg – det är normal 
process. Efterhand verkar vi helt glömma de flesta samtal och bortfall. Uppkomst av fel etc. 
sätter snabbt in. Processen börjar omedelbart som vi kunnat konstatera vid rätt många 
experiment med omedelbar återgivning av korta samtal vid Örebro universitet.  
 
Ulrika Johanssons uppgifter bör av anförda skäl förkastas och kan inte bidra med några 
klargöranden då de är helt beroende av uppgifter (av okänd sanningshalt) från modern 
plus hennes egna minnesfel m.m. 
 
Även väninnan Rebecca Larsson har hörts av polisen 2008-07-01 (FU sid. 30) och har då 
hävdat följande:  
  "Rebecca har aldrig sett eller hört att Arne skulle vara våldsam mot barnen". 
 
Under vittnesförhöret (avlagd ed) vid tingsrätten i vårdnadsmålet september 2008 uppgav 
Rebecca Larsson motsägande följande enligt tingsrättens dom sid. 17: 
"Sensommaren 2006 berättade Erika att Arne lyft upp Johan i en arm uppför 
trappan och att Johan blivit inslängd i rummet med blåmärken som följd"    
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Motsägelserna mellan väninnans båda uppgifter innebär att hennes 
påståenden bör källkritiskt förkastas.  
 
Faderns version beträffande åtalspunkt 2 
Förhör 1, 2008-11-17 
”Fadern uppgav att anmälan gjordes veckan före vårdnadstvisten.” 
 
”Anmälan är i linje med moderns tidigare agerande. Fadern tror det finns ytterligare ett skäl 
och det är att när fadern varit kontakt med socialtjänsten och där uppgivit att modern spöat 
upp barnen.” 
 
”Fadern förnekar misshandel. 
Han anser att det är befängt att han skulle gjort illa sonen. Han har lyft in sonen Johan på 
sitt rum vid ett par tillfällen. Modern gör det däremot frekvent. Hon har örfilat barnen.  
Han har inte burit in sonen på det sätt modern påstår. Han har inte kastat in sonen så denna 
for en meter och landade på tågbanan.  
 
Johan har inte fått några blåmärken när fadern tagit Johan till rummet. Fadern upplyses om 
att modern uppgivit att det finns foton på Johan där blåmärkena syns.  
Fadern uppgav att om det överhuvudtaget finns några sådana foton så har modern dessa 
eftersom hon tagit med sig alla foton.” 
(uppläst och godkänt) 
 
Fotografier från modern 
En kommentar till de foton som förekommer i förundersökningsmaterialet är att de saknar 
information – inte bara p.g.a. att de är otydliga och det inte går att se om det finns några 
blåmärken eller om det är något annat fenomen såsom påmålad färg. Ett foto av ett blåmärke 
ger ingen upplysning om vem personen är i de fall personen inte syns och ger ingen 
upplysning om blåmärkets uppkomst. Det krävs rimligen ett intyg på ett foto av någon 
vederhäftig person utanför konflikten om vem och vad det föreställer och om plats och tid för 
fotot, t.ex. ett fotografintyg av det slag som t.ex. försäkringsbolag kräver vid bestående 
fysiska märken efter hundbett och andra ersättningsberättigade skador. Helst en omedelbar 
medicinsk dokumentation med läkares beskrivning och bedömning, som dock inte säger något 
om den specifika uppkomsten. Det är bara ett ögonvittne eller en film av händelsen, som kan 
ge information om hur ett blåmärke uppkommit. Jag finner det rätt poänglöst med alla dessa 
anförda, i sak värdelösa foton i förundersökningen.  
Mycket viktigare hade i stället varit fotodokumentation av de fysiska förhållandena kring 
de tre åtalspunkternas händelser. Att detta nonchaleras kan leda till fel beslut för åklagare 
och domstol.  
 
 
Tidsrelationer kring åtalspunkterna 
Vad gäller ett material av detta slag med mängder av händelser och över längre tid är det  
utredningsmetodiskt lämpligt att klargöra när och i vilken ordning olika slags relevanta 
händelser inträffar eller inte inträffar (när de borde eller kunde ha inträffat). Det är ofta 
intressant att konstatera vad som hänt i tiden i nära anslutning till händelserna. Detta är frågan 
om källkritiskt arbete med hjälp av tidsaxeln och sammanhangen i tiden. Exempelvis kan  
händelse A ha lett till uppkomsten av händelse B, om A ligger kort före B i tiden. Ett annat 
exempel är att om en händelse A faktiskt inträffat längre tillbaka i tiden så kan den i en viss 
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senare situation, där den är relevant, förväntas  bli anförd som argument. Ett problem vid 
analysen är att händelser som inte är kända kan ha inträffat och påverkat vad som hänt.  
 
Tidpunkt             Händelse                                                                                         Dokument 
 
14 nov 2007        Ansökan om äktenskapsskillnad                                                        Ja 
 
29 nov 2007        Samarbetssamtal på Familjerättsbyrån 
                            Enligt familjerättssekreterarens redogörelse i polisförhör 
                            2008-11-28 så verkar inte varken dörrkarmshändelsen 
                            eller att fadern skulle ha misshandlat Johan ha uttalats 
                            av modern och dörren-i-pannan-händelsen var inte aktuell, 
                            då den skall ha ägt rum en månad senare.  
                            Anmärkningsvärt är även att familjerättssekreteraren skall  
                            ha ringt upp ena parten (modern) efteråt och diskuterat 
                            strategi, varvid uppgifter fadern uttalat verkar ha använts.          förunders  
                              
 
21 dec 2007         Modern ansöker om skyddat boende med skälet att hon  
                            ”utsatts för upprepade hot” från fadern.                                          soc 
 
28 dec 2007        Modern lämnar hemmet och tar med barnen                                     soc 
 
28 dec 2007        Anmälan om barn som far illa. Modern påstås ha sagt att  
                           fadern misshandlat henne sedan Johan föddes. Situationen 
                           i familjen uppges under flera år  ha präglats av ”våld och hot om 
                          våld från fadern mot modern”. Det nämns inget om att våld mot 
                           barnen skulle ha inträffat. Observera att uppgifterna är av  
                           vag och generaliserande karaktär och har stegrats avsevärt jämfört 
                           med den 21 dec (endast ”upprepade hot” nämns). Ett tänkbart 
                           motiv för uttalandena utöver att misshandel faktiskt ägt rum är att 
                          modern vill få till stånd ett skyddat boende, t.ex. som ett avgörande 
                          eller ett  argument i konflikten.  
                                                 
 
28 dec 2007       Modern beviljas skyddat boende.                                                      soc 
 
2 jan 2008          Modern meddelar att ”hotbilden trappades upp under julhelgen”. 
                           Modern uppger att hon ”blev knuffad av sin man och att det 
                           var bråk hemma vid tillfället hon lämnade huset”.                         soc 
 
2 jan 2008         Moderns advokat BB skriver beträffande den  
                          28 dec att ”Han fick då ett utbrott och började knuffa henne. 
                          Han slog sönder en innedörr. Situationen blev ohållbar och  
                          modern tog med sig barnen på natten och flyttade till en  
                        kvinnojour.”    Uppgiften ”slog sönder en innedörr” även  
                         framförd av modern i tingsrättens dom 2008-10-02, dvs. långt 
                         efter att modern i polisförhör beskrivit att dörren skall ha slagits 
                        i hennes panna.                                                                                advskr, dom                           
 



 36

4 jan 2008        Uppges att modern är ”rädd för” fadern och utsatts för  
                          ”hot om våld”. Modern uppges ha beviljats skyddad adress 
                          på dessa två grunder.                                                                       soc 
 
4 jan 2008        Fadern uppger att modern den 28 dec ”ställde till med en  
                         fruktansvärd scen i hemmet. Hon var arg och gick inte att 
                          tala med. Bland annat uppger fadern att hon sparkade in 
                          en dörr i huset.”                                                                               soc 
 
7 jan 2008        Modern uppger att fadern den 28 dec ”blev förbannad och  
                         började knuffa henne samt att slå mot en dörr så att dörren  
                         ramlade av gångjärnen. Modern kände sig rädd och ville 
                         inte att barnen skulle uppleva detta längre”.                                  soc 
 
8 jan 2008        Fadern ”nekar till uppgifter om att han skulle ha varit hotfull 
                        mot sin fru. Han anser att hon är instabil, paranoid och har 
                        psykiska besvär. Fadern säger att det är modern som har haft 
                        sönder saker i deras hem. Den dagen de lämnade hemmet, slog 
                       modern emot en dörr så att den gick sönder och trillade av  
                      gångjärnen.” ”Fadern säger att modern för ca ett år sedan även 
                       berättat att hon ´örfilat upp barnen´ för att hon inte kunde hantera 
                       dem.”                                                                                                  soc   
 
8 jan 2008      Modern uppger att ”Den 28 december uppstod en konflikt i  
                      hemmet då modern tog upp att det var ohållbart att de fortsatte 
                      att bo under samma tak. Fadern knuffade henne och slog till en 
                      dörr så att den trillade av från gångjärnen. Modern kände sig 
                      rädd och kontaktade anhöriga och packade en väska och  
                      lämnade hemmet tillsammans med barnen.”                                    soc 
 
8 jan 2008     Socialtjänsten beslutar att ej inleda utredning.                                  soc 
 
23 jan 2008   Enligt framställning från fadern i domen i Stora Socialstads Tingsrätt 
                      2008-10-02 så skall enhetschef Eva Enad denna dag 
                      ha uppgivit för modern att en polisanmälan kunde ligga till 
                      grund för en fortsatt skyddad placering.                                             TRdom 
    
23 jan 2008  Modern gör polisanmälan. Först nu har de vaga uppgifterna 
                     i tidigare dokumentation stegrats till ”kraftiga knuffar”, 
                     ”ramlat ner till golvet”, ”tillfogats smärta samt blånader”.  
                     Vidare har uppgiften om dörrhändelsen den 28 dec vidareutvecklats 
                     till att fadern ”har vid ett tillfälle med stor kraft stängt en  
                      sovrumsdörr som träffade målsägandens panna med smärta 
                     och svullnad som följd”. (åtalspunkt 1:2) Uppgifterna stämmer 
                     inte med tidigare lämnade uppgifter om denna händelse.    
                     Det hade även tett sig naturligt att samtidigt anmäla misshandel 
                     av Johan, om denna faktiskt ägt rum.  
                     Ett tänkbart motiv för stegring av uppgifterna är  att de kan behövas 
                     för att få fortsatt skyddat boende eller som argument i den fortsatta 
                     konflikten om vårdnad m.m. Det är ju däremot inte så att den  
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                     händelse med dörren den 28 dec som åsyftas skulle kunna ha  
                     i efterhand ändrat förlopp, när den tidigare upprepat beskrivits 
                     på annat sätt av modern. En möjlighet är att den utredande polisen 
                      genom frågor och förslag hjälpt till att stärka upp uppgifterna.   
 
23 jan 2008  Polisförhör med modern.                                 
                      
30 jan 2008  Enligt bestyrkta uppgifter från förskolan har barnen inte varit 
                     där sedan 21 dec. Det hävdas att ”Johan har stort ordförråd och  
                     pratar bra. Han är intellektuellt duktig och vet mycket om sam- 
                     hället.” Det saknas helt uppgifter om att Johan på något sätt skulle 
                     ha antytt verbala bråk eller våld i hemmet. Att mamman  
                     uppges i november ha berättat ”att de skulle skiljas” borde  
                     även gjort personal mer observant på sådana tecken.                      socutr 
 
6 feb 2008    I ”Upplysningar” från Familjerättsbyrån anges att  
                     ”Inför julhelgen ansökte modern om plats  på kvinnoskydds- 
                      boende 07-12-21 då hon ”utsatts för upprepade hot från maken”. 
                       Hon beviljades detta bistånd från och med 07-12-28.                    socutr 
 
6 feb 2008    I ”Upplysningar” från Familjerättsbyrån anges modern själv 
                    ha skrivit till ang. den 28 dec att ”Han blev arg och började  
                    knuffas.”   Det står inget mer trots att det varit lätt att i lugn 
                    och ro skriva till fler uppgifter om samtliga tre åtalspunkter.           socutr 
 
11 juni 2008  Modern inger 2 sidor utredningskommentar, i vilken  
                       saknas påståenden om att fadern misshandlat Johan.                   socutr 13/6 
 
11 juni 2008  Moderns utredningskommentar innehåller följande 
                       textavsnitt: 
                      ”Barnen har nästan som regel varit i närheten när faderns  
                       utbrott kommit och han har många, många gånger slagit igen 
                       dörrar rakt i ansikten på dem/mig och kastat saker nära dem. 
                       Även Lucianatten 2003 då fadern (hans egen beskrivning 
                      under samarbetssamtal med Familjerätten) ´kastade modern 
                       handlöst i golvet gång på gång utan tanke på konsekvenser´ 
                       låg Johan, då sex månader  bredvid”. I denna beskrivning 
                      av  modern nämns ”barnen” och ”Johan” utan att den  
                       senare påstådda misshandeln av Johan aktualiseras av  
                       modern. Enligt uppgift i polisförhör med familjerättssekre- 
                        terare Fredrika Fransson har fadern inte sagt det som modern 
                        här påstår att han sagt.                                                              socutr 13/6 
 
13 juni 2008   I Familjerättsbyråns ”Utredning” uppger modern att barnen 
                       ”varit vittne till bråk och konflikter” och att ”de varit när- 
                        varande då fadern varit irriterad och knuffat henne”.            socutr            
 
13 juni 2008  I Familjerättsbyråns ”Utredning” redovisas kort samtal med 
                      barnen. Där redovisas inga som helst uppgifter om att barnen 
                      skulle ha bevittnat bråk eller ha blivit misshandlade själva. 
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                      Johan visar alla familjemedlemmar som ”glada nallar”.          socutr  
 
13 juni 2008  I Familjerättsbyråns ”Utredning” hävdar modern att ”Hon 
                      tog 21 december 2007 kontakt med socialtjänsten för att  
                      få hjälp  med skyddat boende eftersom situationen hemma 
                       var ohållbar. Det förbereddes ett jourboende vilket modern 
                     och barnet tog sin tillflykt till 2007-12-28 i samband med 
                     ytterligare ett tillfälle då modern blivit knuffad och kände 
                     sig hotad av fadern.” (Anm. Något tidigare tillfälle har inte 
                     ditintills beskrivits. Obs även att modern ”kände sig hotad”, 
                     vilket är logiskt och psykologiskt sett något annat än att hon 
                     blivit hotad.)                                                                               socutr 
 
13 juni 2008  I Familjerättsbyråns ”Utredning” finns ett avsnitt även 
                     om ”Moderns önskemål om framtiden beträffande  
                    vårdnad/boende/umgänge”. I detta avsnitt saknas helt  
                    uppgifter om att Johan skulle ha blivit misshandlad av  
                    fadern (åtalspunkt 2), vilket rimligen vore ett mycket  
                    starkt argument för moderns önskemål om vårdnad 
                    och då hon som framgår vill begränsa umgänget.  
                    Modern kommer inom mindre än en månad att i skrivelse 
                    2008-07-07 anklaga fadern för misshandel av Johan.                socutr 
 
13 juni 2008  I Familjerättsbyråns ”Utredning” bedömer utredarna 
                      utifrån materialet att ”Ingen av föräldrarna är olämplig 
                      som boendeförälder”. Detta kan antas innebära att  
                      utredarna ditintills inte fått del av  påståenden från  
                     modern om att fadern skulle ha misshandlat Johan. 
                     Moderns uppgifter om faderns påstådda misshandel gentemot 
                     henne har inte räckt till för att få fadern förklarad olämplig 
                     som boendeförälder.                                                                   socutr   
 
13 juni 2008    Moderns advokat BB inger en skrivelse där 
                        modern yrkar att tingrätten tillerkänner modern ensam 
                        vårdnad. Det anförs inte som argument att Johan skulle 
                        ha blivit misshandlad.                                                             advskr 
 
25 juni 2008   Modern skriver i en kommentar till faderns inlaga 
                       inget  om att Johan skulle ha blivit misshandlad 
                       av fadern.  Ca 12 dagar efter kommer moderns 
                       skrivelse till polisen om att Johan blivit misshandlad.           tingsrätt                                           
 
25 juni 2008  I tingsrättens protokoll nämns inget om att det framförts 
                       att  fadern skulle ha misshandlat Johan.  
                       Tingsrätten lämnar moderns interimistiska vårdnads- 
                       yrkande utan bifall och beslutar om sommarumgänge 
                       mellan fadern och barnen. Det anges att målet ”inom  
                       kort kommer att avgöras slutligt, vilket kommer att ske 
                       sedan  parterna – såsom de förutskickat – förebringat 
                       tämligen omfattande bevisning.”     
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                       Tingsrätten konstaterar:  
                     ”Vad som hittills framkommit kan inte anses utvisa att  
                       umgänge i den yrkade omfattningen inte skulle vara  
                       förenligt med barnens bästa.”.                                                        tingsrätt 
 
2 juli 2008    Tingsrättens beslut, kommer till ombudens kännedom.                 enl anteckn 
 
4 juli 2008    Kompletterande polisförhör med modern ang. hennes 
                      påståenden om att fadern misshandlat henne.                                   förunders 
 
7 juli 2008   Modern formulerar en skrivelse, där flera i detta fall nya 
                    anklagelser dyker upp för första gången. ”Jag skulle vilja 
                   lyfta fram två saker som inte kom med under vårt samtal 
                   i fredags” (= 4 juli).  
 
                  Modern uppger: 
                  ”Fadern har även flera gånger varit  våldsam mot barnen, 
                  främst i form av plötsliga utbrott och skrik och att han lyft 
                  dem bryskt. Under hösten 2007 tog han vid ett tillfälle vår då 
                  treårige son Johan så hårt i armen och kastade in honom på  
                 sitt rum, hårt så han skrek och slog sig mycket. Johan fick  
                 blåmärken på höger överarm efter faderns grepp. Ulrika  
                Johansson kan intyga att jag berättat  om denna händelse för  
                 henne då det skedde. ”  
 
                 Fadern anklagas även för att under åren 00-02 ha laddat hem bilder av  
                 10-11-åriga flickor i nakna/utmanande positioner. Vidare anklagas han  
                 för ”datormissbruk”, för att ha ”spelat spel” på datorn och för att ha 
                 ”porrsurfat etc” med tillägget ”tror jag” (det skulle alltså inte ha 
                observerats av modern).                                                                               förunders 
 
                Dessa nya uppgifter dyker upp endast 5 dagar efter det att  
                tingsrättens beslut gått modern emot och inför att det krävs 
                 argument i en snart kommande domstolsförhandling.  
                 Då dessa argument inte presenterats tidigare är en nära tillhands 
                 liggande och möjlig tolkning att de konstruerats för att nå  
                 fördelar i den fortsatta tvisten. I tvister om vårdnad, boende och 
                 umgänge med hög konfliktintensitet är det inte ovanligt med olika 
                drag och motdrag såsom anmälningar eller anförande av tecken 
                av olika slag.  Ett annat av moderns drag verkar vara att två 
                väninnor till henne, båda i slutet av respektive polisförhör, några 
                få dagar tidigare uttalar hörsägen om ett påstått ”sexkontrakt”  
                mellan modern och fadern.  Modern tycks också ha missat  
                forskningsresultat och bedömningar från psykiatrisk expertis rörande 
                den sällsynta förekomsten av aggressivt beteende hos just pedofiler.  
                Gillar fadern småflickor så är det ett argument mot den bild av   
                våldsamhet hos fadern som modern hävdar. Men det förekommer  
                ibland i just källkritiskt tvivelaktiga fall att kombinationen av  
                våld och pedofila tendenser anförs som det verkar för att stärka 
                 attacken på motparten. Se t.ex. professor Ottossons (2001) lärobok  
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                 i psykiatri (”har sällan gjort sig skyldiga till våldsbrott”).  
 
15 juli 2008  Polisförhör med modern ang. faderns påstådda misshandel av 
                      henne.                                                                                            förunders                                   
  
15 juli 2008  Polisanmälan om misshandel gentemot Johan upprättas.              förunders 
                    
15 juli 2008 Polisförhör med modern ang. påstådd misshandel av Johan 
                    genomförs. En ny uppgift jämfört med moderns brev är att  
                    fadern skulle ha burit sonen i armen upp för en trappa hela tiden  
                    hängandes i armen. Händelsen uppges nu ha hänt hösten 2006.    förunders 
 
2 okt 2008   Domen från Stora Socialstads Tingsrätt innehåller inga påståenden  
                    från modern eller hennes ombud om att modern skulle ha 
                    fått en dörr slagen i pannan den 28 dec 2007 och tidigare ha 
                    blivit kastad in i en dörrkarm. Däremot påstås fadern  
                    ha gjort en del andra saker såsom att kasta tallrikar och knuffas, 
                    vilka ter sig ha mindre argumenttyngd. 
                    Frånvaron av händelserna i åtalspunkterna 1:1 och 1:2 vid  
                    denna tidpunkt (efter påståendena i polisförhören) ter sig 
                   mycket anmärkningsvärd.                                                               TRdom   
                   Däremot förekommer variationer av åtalspunkt 2 i moderns 
                   påståenden i domen.                                                    
 
17 feb  2009  Modern hävdar i skrivelse genom advokat BB att  
                      barnen mår psykiskt dåligt av umgänget med fadern och att  
                      umgänget bör inskränkas till dagumgänge i närvaro av  
                      kontaktperson.                                                                                advskr 
 
26 feb 2009  Hovrätten beslutar om en kompletterande utredning rörande 
                     barnens umgänge med fadern.  
 
11 mars 2009  Modern  hävdar i skrivelse genom advokat BB att 
                       barnen mår dåligt av umgänget med fadern. Det hävdas att  
                       när barnen kom tillbaka till modern från umgänget den  
                        4-6 mars så hade båda barnen blåmärken på ryggen.  
                      Socialtjänsten skall ha gjort en polisanmälan mot fadern.           advskr 
 
14 april 2009 Ansökan om stämning inges från åklagarmyndigheten 
                       med två åtalspunkter rörande påstådd misshandel av  
                      modern och en åtalspunkt rörande påstådd misshandel 
                      av barnet Johan                                                                           åklskr 
 
8 maj 2009   Hovrätten beslutar att barnen ska ha rätt att umgås med fadern  
                      fyra timmar under lördag eller söndag ojämn vecka i närvaro 
                      av en av socialtjänsten utsedd kontaktperson.                              hovrätt 
 
                                            
 
Det framgår av den redovisade tidsordnade raden av händelser att det finns 
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några stegringspunkter för anklagelserna mot fadern. Sammanhangen kring 
stegringspunkter är av stort källkritiskt intresse. Sammanhanget kan antyda 
tänkbara inverkande faktorer. Det torde vara allmänt bekant att stegringsförlopp 
vad gäller anklagelser kan förekomma vid just konflikter. Ibland kan de utgå 
från att nya händelser inträffat och ibland kan de bygga på bearbetning av gammalt 
eller påhittat material, vilket mycket verkar vara fallet här.  
 
Stegringspunkter 
 
21 dec 2007 talar modern om ”upprepade hot” mot henne 
                     (Hon ansöker då om skyddat boende) 
 
28 dec 2007 talar modern om  lång tids ”misshandel” av henne 
                     (Hon önskar då akut få skyddat boende) 
 
23 jan 2008  genomförs polisanmälan och uppgifter stegras 
                     t.ex. kommer för första gången uppgiften att en  
                     dörr slagits i  pannan på modern och uppgiften  
                    om att hon blivit knuffad in i en dörrkarm 
                    (vad som senare blir de två åtalspunkterna 
                    vad gäller misshandel av henne) 
                   (modern har då som det verkar befunnit sig med barnen i skyddat  
                    boende sedan den 28 dec och utan att, såvitt framgår, bli fysiskt förföljd 
                     av fadern vare sig då eller  senare; en skärpning av uppgifter kan 
                     ge argumentativa fördelar och modern skall samma dag 
                    ha fått veta av enhetschef att en polisanmälan krävs för  
                     fortsatt skyddat boende). Detta antyder att ”hjälpare” kan  
                     bidra till ett stegringsförlopp.  
 
7 juli 2008  uttalas för första gången anklagelser rörande misshandel av 
                   sonen Johan samt anklagelser rörande barnpornografi, datormissbruk, 
                   datorspelande och porrsurfing med det  belysande tillägget ”tror jag”.  
                   (5 dagar efter att tingsrätten avvisat yrkanden från modern skriver 
                   hon ett brev till polisens utredare med dessa påståenden)                        
 
11 mars 2009 hävdar modern utan dokumentation och utan tidsmässiga preciseringar 
                       etc. att fadern åsamkat båda barnen blåmärken på ryggen i samband  
                       med barnens umgänge med honom den 4-6 mars 
                      (modern har några dagar före i skrivelse från sin advokat hävdat att 
                      att barnen mår dåligt av umgänget med fadern och att detta bör inskränkas. 
                      Hovrätten har den 26 feb beslutat om kompletterande utredning. Även 
                      denna anklagelse ligger strategiskt i tiden och kan ge avsevärda  
                      argumentativa fördelar.)                                                                      
  
 
Sammanfattningsvis så kan ur källkritisk synpunkt misstänkas att modern - utifrån en före den 
28 dec 2007 rätt tunn saklig grund i form av minnen av bråk mellan parterna – har stegrat och 
hittat på uppgifter i konflikten gentemot fadern. Det kan förmodas att modern efterhand i de 
omfattande kontakterna med vad gäller små och vaga uppgifter rätt luttrad personal från olika 
myndigheter efterhand insett behovet av fler uppgifter och med starkare våldsinslag för att 
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kunna nå önskad effekt i striden om barnen. Det är tydligt av materialet att det sker en 
stegring av formuleringarna vad gäller alla tre åtalspunkterna och den åtalspunkt som gäller 
faderns påstådda misshandel av sonen Johan dyker inte upp förrän fem dagar efter moderns 
motgång i tingsrätten den 2 juli 2008. Även denna anklagelse skärps jämfört med moderns 
första skriftliga formulering. Det är inte alltför svårt för även en icke-jurist att inse att alla tre 
händelserna i en mildare form knappast skulle föranleda åtal, men genom att efterhand  
skärpa inslaget av våld och avsiktlighet i dem så kan de göras åtalbara (vilket bekräftas 
genom befintlig stämningsansökan). Det mest konkreta belägget för att modern hittar på  
uppgifter utgör den påstått sönderslagna dörren. Enligt modern (märk väl) är det först 
i tiden fadern som slår sönder den och inget alls nämns om att den skulle ha slagits i pannan 
på modern. Enligt fadern är det modern som sparkat sönder dörren i ett utbrott. Enligt 
modern (i polisförhör) skall fadern ha slagit dörren i pannan på modern så den lossnat 
från något gångjärn – en helt annan historia. Ännu märkligare är att långt efter polisförhören 
med modern så finns i tingsrättens dom 2008-10-02 påstående från modern om att fadern 
slog sönder dörren – det kan verka som om modern (och advokaten) inte varit observant på att 
det inte stämde med polisförhöret (mycket anmärkningsvärt i så fall) eller att hon glömt vad 
hon sagt i detta. Det är lättare att glömma bort sådant som sagts när den beskrivna händelsen 
inte inträffat. Modern har alltså genom sin advokat i domstol återtagit att fadern skulle ha 
slagit en dörr i pannan på henne och menat att fadern i stället slog sönder dörren, vilket hon 
hävdade från början.  
 
Skulle moderns uppgift att fadern slagit en dörr i pannan på henne den 28 dec 2007 kunna 
anses tillförlitlig i beaktande av motsägelserna och stegringarna i dokumenten ? En källkritisk 
bedömning kan inte bli något annat än att uppgiften bör förkastas. Förkastande av denna 
uppgift innebär även att misstankarna mot uppgifterna i de två andra åtalspunkterna stärks, 
dvs. misstankar att modern använt likartad stegringsmetodik för att få upp även dem  på 
åtalbar nivå (det finns som framgått på annat ställe även andra invändningar kring dessa 
uppgifter, s.k. källkritiska kluster föreligger utifrån innehåll  i och sammanhang runt 
uppgifterna i alla tre åtalspunkterna).  
                 
 
Sammanfattande bedömning och diskussion kring utredningsmetodiken 
De två föräldrarna befinner sig i stark konflikt. Ord står mot ord och de anklagar varandra för  
misshandel och för misshandel av barnen (det finns mycket utöver anklagelserna ovan i 
förundersökningsmaterialet) och även stödpersoner mobiliseras i striden. Moderns anklagelser 
har gått vidare till anmälan, polisutredning och stämningsansökan på tre punkter. Faderns 
anklagelser har inte lett till samma utveckling. Kanske har han inte varit lika energisk eller 
skicklig, när det gäller att aktivera socialtjänst och polis för sina anklagelser. Det är även ett 
förekommande fenomen att instanser som socialtjänst och polis ofta satsar på den ena parten i 
en konflikt – det verkar vara kognitivt svårt att rikta sökarljuset på båda eller att arbeta med 
två motstridande alternativa hypoteser.  Det är inte min sak att avgöra vad som är sant eller 
inte sant i det här fallet, då det tillkommer domstol och uppdraget gäller granskning av 
utredningsmetodiken. Ytterligare några påpekanden kring metodiska principer och kring 
faktorer som finns anledning beakta är dock rimligt att ge, då sådant beaktande hör till 
utredningsmetodikens område.  
 
Minnespsykologiskt är det en etablerad teori att vi har arbetsminne respektive olika slag av  
långtidsminnen (Baddeley m.fl, 2009; Koriat m.fl., 2000)). Arbetsminnet tar emot information 
utifrån eller från omgivningen och utför även aktivt tänkande, men har mycket begränsat 
utrymme och måste göra sig av med mycket information för gott. En del organiseras in i 
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långtidsminnet, men merparten försvinner. Detta innebär att vi inte kan ha ett perfekt minne 
av t.ex. händelser/episoder, därför att allt inte lagrats in i långtidsminnet. Långtidsminnet 
anses bestå av dels en mer medveten del med s.k. semantiska minnen (fakta, principer, regler 
etc.) och en del med episodminnen (minnen av händelser som  inträffat såsom de påstådda 
händelserna i stämningsansökan i detta fall och övriga påstådda händelser i förhörsmaterialet).  
 
Minnesforskningen har visat att åtminstone viktigare semantiska minnen är någorlunda 
stabila, men bortfall uppkommer efterhand om de inte används eller inte är starkt överinlärda. 
Episodminnen är mycket sårbara och drabbas av såväl stora bortfall som förvrängande 
förändringar och felaktiga tillägg. Bland annat har forskningen funnit att likartade episoder 
lätt blandas samman vid erinring. Detta betyder att när man erinrar sig en episod så kan ofta 
sådant som hänt vid andra episoder blandas in. 
 
Ännu en felkälla vid episodminnen är fenomenet ”imagination inflation” (Garry m.fl., 1996; 
Goff & Roediger, 1998; Koriat m.fl., 2000).. Vid experiment med vuxna och barn har 
minnesforskare funnit att när man låtit försökspersoner föreställa sig händelser så har 
försökspersonerna vid ett senare tillfälle i viss utsträckning bedömt att  
händelserna faktiskt har inträffat. Det är även allmänt accepterat att det förekommer s k  
källförväxlingsfel, t.ex. att man tycker sig minnas att någon annan sa något som man själv 
har sagt, att Olle sa något som Pelle sa eller att man enbart tänkte säga något eller gjorde en 
tolkning och senare tror att det faktiskt sagts eller att den  händelse man tänkte sig faktiskt har 
inträffat.  
 
Ett vanligt fenomen vid erinringar och bedömningar är tankefelet ”överkonfidens/övertro” 
på eget minnes korrekthet eller på egen bedömnings korrekthet. Experiment visar att 
överkonfidens är ett rätt starkt fenomen. Vid minnesexperiment kan det t.ex. hända  
att de flesta av de erinringar av en person som denne bedömer som korrekta faktiskt är  
felaktiga. Stora individuella variationer i graden av överkonfidens kan konstateras.  
En annan felkälla som ofta konstaterats inom minnesforskningen är att minnen 
ofta är självgynnande för den som minns. Vi minns på sätt som är fördelaktigt för oss själva.  
Ytterligare ett fenomen vid erinring är en frekvent förekomst av efterkonstruktioner. Vi 
minns egentligen inte alls, men med hjälp av vårt kunnande och  logik så konstruerar vi 
en minnesbild snabbt eller långsamt av vad som bör ha hänt och kan även tro att det är  
ett äkta minne, att det faktiskt var det som vi efterkonstruerat som hände. En annan i detta  
sammanhang relevant minnesforskning gäller inplantering av falska minnen hos barn.  
Enbart genom enkla ledtrådar, t.ex. enbart upprepning några få gånger av en ledande fråga typ 
”Har Du fastnat med fingret i en råttfälla? (Ceci m.fl.; se Cederströms översiktsartikel, 1996) 
har en del förskolebarn börjat utveckla berättelser om att de faktiskt varit med om den 
händelse som antytts och en del har trott på sin egen berättelse. Även experiment av Loftus 
och efterföljare med inplantering av falska minnen hos barn är viktiga att ha i minne när man 
bedömer uppgifter i det här slaget av material. Genom att låta någon närstående antyda för ett 
barn (och även äldre än i det här fallet) att de t.ex. blivit borttappade på ett varuhus för en del 
år sedan, så har en del av barnen kommit att utveckla en detaljerad berättelse som de tror på.  
(Experimentet upprepades nyligen av en av mina psykologstuderande vid Örebro universitet 
med en 17-åring som efterhand kunde beskriva hur han blivit borttappad på ett varuhus!) 
Sådan forskning kan jämföras med vad som hänt vid psykologsamtalen i det här fallet 
och även med vad som händer vid många polisförhör med barn, när förhörsledarna  
antyder och föreslår vad som skall ha hänt. Det händer även att barn inte uttalar 
sådana uppgifter de fått lära sig att uttala av stridande föräldrar, psykologer m.fl. inblandade 
när de kommer till polisen, kanske därför att miljön är mer neutral och mindre beroende 
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föreligger (jfr de extremt manipulativa arbetssätt från psykologerna som finns dokumenterade 
i detta fall). 
 
Texten i de versioner som modern respektive fadern uttalat till polisen kan som redan 
antytts granskas och versioner kan jämföras inom och mellan personer.. Några fenomen kan 
konstateras. 
 
1. Det har sedan länge pågått en stark konflikt och en strid om barnen.  
Även starka känslor försämrar minnesprocesser på så sätt att felaktiga 
minnen uppkommer (jfr det kontrollerbara minnet om vad fadern påståtts ha sagt 
hos familjerättssekreterare Fredrika Fransson, som rimligt säkerställt kunde visas vara 
felaktigt).  
Stark konflikt och uppvisad långvarig inriktning på att anklaga en annan person 
utgör en saklig grund för att källkritiskt sett förkasta uppgifter. En konflikt inverkar 
på sådant som varseblivning, omdöme, kritiskt tänkande (självkritik försvagas och motparten 
utsätts för överdriven kritik), minne, fabulering och benägenhet att ljuga.  
 
2. Det är viktigt för en utredare att ha i minne att anklagelser kan handla om annat än att 
påstådda händelser/fenomen har inträffat. Det kan i en del fall vara mer lämpligt att betrakta 
anklagelserna spelteoretiskt eller diskursanalytiskt, där anklagelser kan ses som  sätt att vinna 
fördelar. Anklagande parter bör noga kritiskt granskas och utifrån vilka personliga intressen, 
motiv, mönster och sammanhang som föreligger. Skickliga spelare kan utnyttja både 
kulturella schablonföreställningar/teorier, vänner och bekanta och naiva professionella 
hjälpare och utredare som spelbrickor. I det här aktuella fallet har t.ex. förekommit sådana 
spelindikerande inslag som tydliga stegringsförlopp vad gäller anklagelsers art och även 
mängd och irrelevans samt den ena förälderns manipulerande med psykologen och Johan.   
 
3. Modern och fadern verkar här tala om och var för sig något minnas samma eller liknande 
händelser, men ger olika versioner kring förloppen och intensiteten. Särskilt tydligt kring 
att fadern skulle slagit en dörr i pannan på fadern råder en ord mot ord-situation, men en  
ord mot ord-situation råder även för modern mot sig själv, då hon levererat helt olika 
versioner för denna händelse – den allvarligaste versionen uppkommer i samband med 
polisförhör.  
Ur källkritisk synpunkt kan inte någon annan bedömning göras än att moderns senare 
versioner bör förkastas och frånvaron av denna i tingsrättens dom talar också starkt för detta.  
   
4. Moderns uppgifter beskriver fenomen med hög intensitet och som torde vara mer sällsynta 
än de beskrivningar som fadern ger, vilka ter sig mer som alldagliga händelser, även om  
det nog kan anses rätt dramatiskt att sparka eller slå sönder en dörr.  
 
5. Det finns ett antal påtagliga förändringar/motsägelser mellan moderns förhörsversioner 
och mellan förhörsversioner och andra versioner hon lämnat till myndigheter m.m.  
Sådana motsägelser uppkommer lättare om en händelse helt eller delvis inte inträffat utan 
mentalt konstruerats helt eller delvis. Det är svårare att enbart erinra sig något man sagt om en 
påhittad händelse jämfört med att erinra sig en faktiskt inträffad händelse. Om en händelse 
inte inträffat finns ingen minnesbild av en händelse att utgå från vid en redogörelse, som då 
kan komma att variera mellan berättelsetillfällen. Motsägelser av betydelse är en viktig aspekt 
källkritiskt sett och bör ofta leda till att uppgifter förkastas.  
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6. Det har även påvisats att modern skärpt sina uppgifter och kommit upp med nya uppgifter i  
i samband med ”stegringspunkter” i konflikten. Ur källkritisk synpunkt leder detta till  
misstankar om att modern konstruerat uppgifter.   
  
7. Tolkning av sådant som avsiktlighet i en händelse är ibland vanskligt. Det är väl känt inom 
socialpsykologisk forskning (se t.ex. Heider, 1958) att vi människor har en tendens att 
överdriva förekomst av avsikt, dvs. att tolka in avsikt när sådan inte finns. Vid en del kliniska 
tillstånd såsom paranoid schizofreni eller åldrandeparanoia kan detta gå till stor överdrift och 
försvåra verklighetsrelaterandet. Avsiktstillskrivning sammanhänger med vår 
allmänmänskliga benägenhet att tänka ut tolkning av orsaken till något (se t.ex. Gärdenfors, 
2000). Avsikt är en orsak som passar in vid just mänskligt beteende. Men som de flesta nog 
märkt tolkar vi ibland mindre välbetänkt in avsikt även hos föremål, abstrakta figurer etc.  I 
samband med beskrivningen av åtalshändelse 1:1 så byter modern uppfattning i frågan om 
avsiktlighet mellan versionerna. I samband med åtalshändelse 1:2 hävdar modern avsiktlighet 
för sin senare version. Det är viktigt att hålla en elementär logisk aspekt i minne när det gäller 
upplevd avsikt. Att jag upplever/uppfattar att någon annan har en viss avsikt betyder inte 
samma som att den andre har den avsikt jag upplever. Jag kan ha rätt eller fel i min 
tillskrivning av avsikt. Det är inte svårt att tänka sig att det felaktigt tillskrivs en hel del 
negativa avsikter hos motparten i en konflikt. Vi skapar oss en s.k. ”theory of mind” (”teori 
om hur den andre tänker”, se t.ex. Gärdenfors, 2000) om hur en annan person tänker i en  
viss situation. Vid en känsloladdad konflikt bör vi nog tänka oss påtaglig snedvridning av 
denna teori om hur den andre tänker i förhållande till hur den andre faktiskt tänker.  
 
8. Om moderns många påståenden om faderns våldsamhet (många fler än åtalspunkterna) 
stämmer, så borde detta ha visat sig i omgivningen, t.ex. genom personskador och/eller 
spontana uttalanden från barnen till förskolepersonal, psykologer m.fl. Här finns t.ex. inte 
heller en tidigare våldshistorik som kan beläggas i register, inte en subkultur med våldsinslag 
och demoralisering och inte våldbeteendens starkaste följeslagare alkohol med i bilden kring 
fadern.. 
  
Helhetsbilden (frånsett moderns egna källkritiskt angripliga uppgifter och eftersägare till 
dessa) inger avsevärd skepsis gentemot de massiva anklagelserna om våldsbeteenden, som 
modern framför och som anammas av andra.  
 
9. Som redan antytts i avsnittet om minnesforskning ovan så är det inte särskilt svårt att  
tänka sig att moderns versioner överdrivits inom den rådande intensiva konflikten –  
omedvetet genom felmöjligheterna i varseblivning och i minnesprocesser eller medvetet 
genom att tänka ut starkare versioner av inträffade  händelser. Det kan även tänkas att faderns 
versioner skulle inrymma fel både p.g.a. konflikt och minnesfel. Det är vidare tänkbart att 
båda parter en del överdriver respektive underdriver vad som inträffat vid en eller flera 
händelser, dvs. att det förekommit något mellanläge mellan parternas versioner. Ett mönster 
som föreligger är att modern riktar fler och gravare anklagelser mot fadern än vad fadern 
gör mot modern. Detta skulle kunna sammanhänga med att fadern förtjänar mer kritik, men  
det kan även ha att göra med att modern är mer benägen att överdriva eller hitta på 
anklagelser.  
 
10. I beaktande av sakläget med problem kring inverkan av konfliktintensitet, 
minnesprocesser, förekomst av motsägelser och subjektivitet vid avsiktstolkning samt att 
helhetsbilden inte stämmer väl, så går det inte ur kritisk-vetenskaplig, inkl. källkritisk, 
synpunkt, att på grundval av materialet hävda de kategoriska påståendena i 
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stämningsansökan. Det finns även belägg i polisförhör med familjerättssekreterare Fredrika 
Fransson att modern falskeligen anklagat fadern för att ha sagt att han kastat henne i golvet – 
det var modern själv som sa detta, dvs. modern uppvisar ett allvarligt källförväxlingsfel här 
eller ur psykodynamisk synpunkt skulle man kunna tala om ”projektion”, som eventuellt 
skulle kunna gälla för fler uppgifter (t.ex. att fadern påståtts ha slagit sönder dörren, om det nu 
var hon själv som gjorde det) – dock att det är svårt att objektivt belägga. Det är även  svårt 
att se att det skulle i materialet finnas någon saklig grund för att hävda att moderns versioner 
är mer korrekta än faderns, när det finns en hel del frågetecken kring dessa och det föreligger 
en stark konflikt med tydliga intressen. Det förtjänar även att påpekas att generellt sett så  
ökar mängden felaktiga uppgifter med totalantalet uppgifter som framförs/noteras – vid 
experiment med journalföring vid Örebro universitet så fann vi ett starkt samband mellan 
totalmängd uppgifter och mängden fel i journalanteckningar. Det framstår som rätt naturligt 
att det blir så.  
 
11. Materialet begränsas av utredningsmetodiken, t.ex. har hörande av personal på barnens 
förskola inte skett i förundersökningen och inte heller har faderns datorer undersökts med 
avseende på barnpornografiskt innehåll (kunde visa om modern eller fadern ljuger i frågan, 
vilket får konsekvenser för hur man värderar respektive parts uppgifter). Inte heller har 
den dörr som påstås ha lossnat av att den skall ha slagits i pannan på modern undersökts och 
resultatet jämförts med de olika förlopp som parterna beskriver. Det kan inte uteslutas att en 
noggrannare utredningsmetodik kunde gett tydligare indikationer på vem som talar mest 
sanning. Det bör t.ex. gå att få klarhet ifrån vilket håll slagen/sparkarna etc. har kommit för att 
ett gångjärn skall lossna på ett visst sätt. Det kan också ifrågasättas hur dörren skulle lossna 
vid ett gångjärn om den slagits i pannan på modern. Det väcker frågan om modern och 
pannan då inte dämpat smällen?  
 
12. Polisförhör med barnen har när detta skrivs i vart fall inte kommit till min kännedom 
och skulle kunna ge indikation i den ena eller den andra riktningen. Om fadern varit så  
upprepat våldsam även i barnens närvaro, som modern påstår, så borde detta framkomma i väl 
genomförda förhör. Dock finns anledning beakta felkällan att barnen varit utsatta för 
förväntningar och en  upplärningsprocess. Om barnen inte själva beskriver våldsbeteenden 
hos fadern, så stärker detta den ovan påpekade helhetsbild som inger skepsis.  
 
En övergripande reflektion i detta liksom i en del andra fall är att materialet genomsyras av  
förenklande dualistiskt utredningstänkande, dvs. tänkande i två kategorier (t.ex.svart - vit, ond 
- god) där fadern framställs som en ond, ljugande misshandlare och modern som en förföljd, 
god, sanningsenlig, omvårdande mamma. Ett sådant synsätt är föga konstruktivt för både  
utredningsarbete och stöd/behandlingsarbete, men ändå används det. Det verkar vara 
självbekräftande på så sätt att man söker uppgifter och genomför resonemang som  
bekräftar utgångspunkten (cirkulär logik används).  
 
Tankefel i utredningsmetodiken 
Utredares mindre lämpliga eller felaktiga sätt att tänka är viktiga att klargöra för att  
kunna få till stånd sakligt sett bättre utredningsarbete. Förekomst av allvarliga tankefel 
i utredningsmetodiken (se t.ex. Edvardsson, 2003) kan leda till fel resultat i sak och 
identifiering av sådana tankefel utgör källkritiska invändningar mot en utredning, ofta 
utomordentligt allvarliga invändningar som pekar på sätt att tänka som snedvrider en hel 
utredning eller skadar de av utredningen berörda personerna. Det kan dock påpekas att det 
förekommer att man gör ”rätt”, trots att man begått ett tankefel och ibland kan tankefel 
korrigeras i den löpande processen. Jag skall här peka på några av tankefelen eller 
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tendenserna till tankefel, som jag uppfattat i det här aktuella totala materialet. Beteckningen 
”metodfel” kan också ofta användas. Bakom ett  metodfel brukar finnas något slags fel i 
tänkandet.  
 
- barnperspektivfel – i detta fall har barnen hörts en del, men det har skett utifrån partiska  
  utgångspunkter och med påverkande metodik 
 
- beroendemiss, dvs. en källas uppgifter anses stärka en eller flera uppgifter, trots att den inte 
   tillför något utöver den källa den fått uppgifterna ifrån och som redan är  känd 
 
- berättelsefel, dvs. när man stöter på fenomen så tror man sig förhastat stå inför en  
   vanlig berättelse (t.ex. ”elak man slår sin kvinna”), när det kan vara och ibland är en annan    
   berättelse (t.ex. ”kvinna slår själv men hävdar att mannen gör det”) (jfr Waagenar m.fl.,  
  1993). Ett problem är förstås att vissa berättelser i en del kretsar inte anses politiskt korrekta. 
  Politisk korrekthet kan anses viktigare än vad som sant eller inte sant. 
 
- cirkulär logik, dvs. utgångspunkten/den förhastade övertygelsen bekräftas genom olika  
  ologiska förfaranden såsom  skevt urval, ensidigt bekräftelsesökande, undvikande av  
  motevidens. undvikande av alternativa hypoteser, godtycklig tolkning, sakfel, undvikande av  
  kritisk prövning av uppgifter i linje med tesen, evidensfabrikation m.m. 
 
- doktrinen om nollpåverkan, dvs. utredare vidgår inte att de själva är med och påverkar     
  tillkomsten av uppgifter, t.ex. påverkande metodik från psykologer eller från utredare 
  i utredande samtal 
 
- dualistiskt tänkande, dvs. två kategorier används, exempelvis antingen - eller, god - ond,  
   fadern svart - modern vit, rätt - fel osv.  Detta slags tänkande har en utvecklingshistoria 
   från antika religioner via Platons dualistiska världsbild och kyrkofadern Augustinus in 
   i kristendomen (ond – god, himmel – helvete, Gud – djävul osv.) och är utbrett i  
   västerlandet, men är inte så starkt österut som hos oss. 
 
- fältundvikande, dvs. utredaren utför inte på fältet lämplig kontroll och granskning av    
   lämnade uppgifter och underlåter att dokumentera kring hur ett påstått brott begåtts.  
   Utredare och domstolar kan vid fältundvikande förlita sig på parts mer osäkra och ibland   
   felaktiga beskrivning.  
 
- förhastad slutsats, dvs. en slutsats dras på ringa eller otillräckligt underlag, t.ex. om ett 
   barn har ett blåmärke så hävdas direkt att det blivit slaget av sin pappa 
 
- generaliseringsfel, dvs. på inget eller ringa underlag uttalas en generalisering. 
   Kan också i en annan variant vara att man som mottagare tycker att en generalisering utan  
  redovisad grund har sakligt värde, särskilt när dess tillkomst är suspekt, t.ex.    
  konfliktbaserad. Även generalisering från allmän teori eller gruppdata till ett enskilt fall 
  innebär generaliseringsfel, då det enskilda fallet måste bedömas utifrån uppgifter om det  
  enskilda fallet. Exempelvis kan inte medelvärdet för kroppslängd generaliseras till alla 
  individer i en befolkning och inte heller till individer i en annan befolkning. Generaliseringar 
  kring påstådda misshandelsfall utgör inget undantag.  
 
- hypoteshanteringsfel, t.ex. att missa att använda en eller flera alternativa hypoteser  
  (påståenden på försök) när sakläget gör det befogat att använda sådana eller att felaktigt tro  
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  sig kunna avgöra en hypotes genom ensidigt bekräftelsesökande (och undvikande av  
  falsifierande information) eller tro sig kunna avgöra en hypotes med hjälp av uppgifter som   
  är källkritiskt angripliga.  
 
- imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. att förbise alternativa orsaker, 
   tolkningar, faktorer, handlingsmöjligheter etc. och ofta bara fixera sig vid en enda 
 
- konsekvensfrånvaro förbises, dvs. om något inträffat så bör också en eller flera  
  konsekvenser ha inträffat, något som kan förbises.  
 
- kvasipsykologiska resonemang/psykologflum, dvs. diverse uttalanden från psykologer 
  där det saknas öppen redovisning av saklig grund och där det ofta framgår att resonemangen  
  inte är hållbara inför kritisk granskning, t.ex. kan kritisk medvetenhet om felkällor saknas 
 
- källförväxlingsfel, dvs. man minns något men misstar sig  beträffande vem/vad som  
   var källan. Man kanske bara tänkt något men tror att man sagt  eller gjort det. 
 
- källkritiskt misstag, dvs. att ta till sig och använda sig av uppgifter utan att de kritiskt prövas 
   eller rimligt säkerställs genom främst bestyrkanden från uppgiftslämnare och genom  
   systematisk replikering från berörda eller genom möjliga kontroller i övrigt 
 
- könsdiskriminering, dvs. det är uppenbart att de båda föräldrarna inte bemöts, granskas 
och ifrågasätts på lika villkor, trots att det förekommer omständigheter i sak som borde 
föranlett ett kritiskt förhållningssätt även till modern 
 
- motevidens undviks på så sätt att det inte söks evidens mot en hypotes eller att motevidens  
  ignoreras när de föreligger. Utredningsarbete kan läggas upp så att motevidens inte söks 
  eller framkommer 
 
- noggrannhetsfel, dvs. tänkandet att noggrannhet, t.ex. med tidsuppgifter, noggrann  
  förloppsbeskrivning etc. inte behövs 
 
- partiskhet, t.ex. att ta fram uppgifter om hur barn har det hos den ena parten men inte  
   om hur de har det hos den andra parten 
 
- påstående-verklighets-förväxling, dvs. ett påstående från en källa om att något förhåller sig  
  på visst sätt eller har inträffat omvandlas utan källkritisk prövning till konstaterande om hur 
  det förhåller sig eller om vad som hänt. Det är en avsevärd logisk skillnad på ”Modern  
  påstår att fadern misshandlat henne” och ”Fadern har misshandlat modern”. Utredare 
  bör bibehålla källangivelsen med tillhörande osäkerhet och inte glida över till källbefriade,  
  skenbara fakta-uttalanden. Den andra formuleringen i exemplet är suggestiv och  
  missledande och endast befogad då det föreligger ett preciserat underlag och saken är  
  klarlagd. (jfr vid just misstanke om brott även Europakonventionen artikel 6:2.  
          ” Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till  
           dess hans skuld lagligen fastställts. ” )  
 
- riskbedömningsfel kan förstås ske på olika sätt, t.ex. genom att inte höra relevanta  
  informanter, genom att ensidigt lyssna på en part, genom att använda källkritiskt angripliga 
  uppgifter, genom att missa tunga riskindikationer, genom att väga in någons  
  övertalningsförmåga osv.  
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- sanningsillusionen, dvs. vår benägenhet att i alltför stor utsträckning tro att påståenden är  
   korrekta och underlåta kritisk prövning 
 
- skevt urval, t.ex. att i större eller mindre grad söka efter, skapa eller redovisa negativa  
  uppgifter om en part och samtidigt undvika att göra det gentemot motparten eller ensidigt  
  söka positiva uppgifter beträffande motparten 
 
- symtomutredning ignoreras, dvs. symtom  anförs utan att någon symtomutredning med   
  tidsaxel, händelser, situationer, sammanhang  etc. gjorts, t.ex. anförande av symtom hos ett  
  barn som tecken på en motparts skadliga påverkan eller som tecken på övergrepp av något  
  slag.  
 
- stödfel, t.ex. kan ett barn anses behöva stöd gentemot den ena föräldern när det behöver 
   stöd gentemot båda eller mer behöver stöd gentemot den andra föräldern eller gentemot 
   kamrater 
 
- undanhållandefel, dvs. utredaren undanhåller frågeställning/ar/, undanhåller redovisning av  
  urvalsprinciper och/eller undanhåller en typ av uppgifter om ena parten som redovisas för  
  den andra eller undanhåller händelser, källkritiska invändningar kring uppgifter etc.  
  Undanhållanden innebär att utredningen manipuleras och förfalskas.  
 
- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter tillskrivs sakligt värde, när det inte framgår vad de syftar på 
   eller vad som är underlaget. Precisering är ett grundläggande verktyg vid utredningsarbete.  
 
- överkonfidens, dvs. övertro på korrektheten hos egen varseblivning, eget minne,  
   egen kunskap, egen bedömning. Detta framgår ofta genom kategoriska formuleringar 
   utan förekomst av osäkerhetsmarkeringar i utredningstexten, t.ex. ”Kalle är…Kalle har…”  
    
Beaktande av och strävan att eliminera tankefel vid utredningsarbete bör leda till mer 
sakliga och korrekta utredningsresultat och mindre eller eliminerade skadeverkningar av 
själva utredningen. 
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Bilagt oavkortat det granskade barnpsykologiska utlåtandet rörande Johan Karlsson på 
nästföljande sidor. Detta utlåtande är mer omfattande än utlåtandet rörande brodern Göran 
Karlsson.   
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Bilaga: Barnpsykologiskt utlåtande 
 
Stora sjukhuset  
Avd X 
                                                                                      2008-04-21 
 
Familjerätten 
Att: Anna Göranson 
Drottning Viktorias torg 
Stora Socialstad 
 
Ang. Johan Karlsson, 020000-0000, Gamla gatan, 000 00 Stora 
Socialstad. Vårdnadshavare: Erika Karlsson (adress o telefon 
anges) 
 
Utlåtandet utfärdas på begäran av familjerättssekreterare Anna 
Göranson, Familjerätten, Stora Socialstad.  
 
Jag har haft kontakt med modern och Johan på  avd X sedan nov -07 
efter förfrågan om enskild stödkontakt för Johan via barnsamordnare 
Britt Brittsson, avd Y. Det pågick då förundersökning ang. misstanke 
om att fadern misshandlat modern och Johan. Åtal i båda dessa 
ärenden är nu väckt. 080129 gjorde jag en anmälan enligt SoL 14 kap 
1§ till Stora Socialstad kommun ang. oro för hur Johan och hans yngre 
bror hade det vid umgängestillfällena hos fadern och de konsekvenser 
det får för deras mående och fungerande. Det har nu även inletts en ny 
förundersökning ang. misshandel av både Johan och hans yngre bror 
efter polisanmälan av socialtjänsten. Jag har 080420 fått lämna en 
skriftlig redogörelse till polisen ang. vad Johan beskrivit om detta vid 
besöken hos mig (vg se nedan) och kommer ev. även att höras 
kompletterande om detta. 
 
Min kollega psykolog KK, avd X har träffat Johans yngre bror, Göran, 
vid några tillfällen. V g se separat intyg/utlåtande.  
 
Jag har hittills träffat Johan på avd X vid 12 tillfällen. Vid flertalet av 
dessa besök har modern medverkat inledningsvis då Johan vid 
besöken själv tydligt uttryckt att han vill att hon ska följa med och 
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hjälpa honom att berätta det han vill säga till mig och det är också då 
det mesta av nedanstående information framkommit. Det har varje 
gång varit tydligt att Johan själv velat berätta saker för mig, men  
att han behövt hennes stöd att göra detta. Han har också korrigerat 
henne om han tycker att något av det han bett henne berätta inte 
stämmer med vad han menade. Till en början ville han att modern 
skulle berätta vad han sagt till henne att han ville säga till mig, men 
efterhand har han börjat berätta allt mer själv och som det är nu 
vill/behöver han bara ha med henne i rummet under tiden som  han 
berättar och kan också fortsätta att prata lite om det han berättat när 
hon lämnat rummet. Han har nu också fått en skrivbok som han kan 
skriva lite själv i alternativt be modern att skriva sådant som han 
kommer på att han vill berätta för mig.  
 
Vid de allra första samtalen har Johan mycket svårt att själv berätta 
något för mig och uppmanar modern att säga det han beskriver att hon 
vet att han vill att jag ska veta. Modern beskriver då att han har blivit 
allt oroligare, mer mörkrädd och har svårt att somna. Hon berättar 
vidare att Johan uttrycker stor oro över att fadern säger mycket som 
han vet inte är sant, men som han ändå blir orolig över. Det handlar bl 
a om att fadern säger att modern är psykiskt sjuk, att barnen snart ska 
flytta hem till honom i deras riktiga hem igen och börja på sin gamla 
förskola samt att de ska flytta till X-by med honom. Detta bekräftar 
Johan också själv i samtalen och säger då att det är jobbigt och att han 
blir rädd och ledsen samt att han inte vågar säga emot fadern utan 
försöker tänka inne i huvudet att han vet att det inte är sant. Modern 
berättar också att Johans yngre syster visat hemma att fadern slår i 
bordet med knytnävarna när han blir arg och säger ”för djävlar” och 
att de då blir rädda för  honom. Johan visar i samtal med mig hur 
fadern gör när han slår i bordet, men vill först inte berätta vad han 
säger eftersom det är svärord. Han säger att han blir rädd och ledsen 
när detta händer. Johan bekräftar i ett samtal också att fadern sagt att 
han inte får berätta något för mig om hur det är hos honom och att han 
inte heller får berätta att fadern sagt att han inte får berätta detta. Det 
är modern som säger detta, men Johan har då uppmanat henne att 
berätta detta för mig och svarar också jakande när jag frågor honom 
om detta.  
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Efter dessa samtal gör jag ovan nämnda anmälan till socialtjänsten. 
Jag ombeds också tillsammans med min kollega psykolog KK att 
lämna uppgifter till moderns juridiska ombud i syfte att styrka en 
begäran till Hovrätten om interimistiskt beslut om umgängesuppehåll 
fram till huvudförhandlingen.  
 
Johan berättar i den inledande kontakten ingenting om att fadern ska 
ha utsatt honom för direkt fysiskt våld. Efter ett kortare 
umgängesuppehåll då modern via sitt juridiska ombud ansöker om ett 
interimistiskt beslut om uppehåll i umgänget fram till förhandlingen i 
Hovrätten träffar Johan och brodern åter fadern för umgänge. 
Hovrätten har då avslagit denna begäran och moderns juridiska ombud 
uttrycker stor oro för vilka konsekvenser en fortsatt indragning av 
umgänget skulle kunna få för vårdnads-/umgängesprocessen. Fadern 
har då också fått ta del av de uppgifter som lämnats från avd X. Under 
samma tid har det varit ett uppehåll i Johans besök på avd X då 
modern åkt på en restresa utomlands med barnen för att undvika ev. 
dramatik för dem i samband med att hon inte lämnar dem till umgänge 
med fadern.  
 
(Nedanstående är kopierat ur ovan nämnda redogörelse som jag fått 
lämna in till polisen i den nyligen öppnade förundersökningen ang  
barnmisshandel) 
 
”Vid Johans första besök hos mig efter umgängesuppehållet 080311 
är han motoriskt väldigt orolig och säger att han vill att modern 
berättar något för mig. Hon berättar då att Johan hade två stora 
blåmärken på ryggen när han kom hem från umgänget med fadern 
föregående vecka. Jag får se det som återstår av dem och kan då se 
två stora och tydliga blåmärken på ena sidan av ryggen (minns tyvärr 
inte säkert vilken) – det ena rätt högt upp och det andra längre ner på 
sidan. Jag frågar Johan hur han fått dem och han säger då att han 
inte minns detta. Jag kommenterar att så stora märken måste ha gjort 
väldigt ont att få.  
 
Johan är sedan sjuk vid nästa inbokade besökstid, så besöket därefter 
blir först 080331. Även vid detta tillfälle vill han att modern är med 
till en början, men berättar idag helt själv att det är så att fadern 
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kastar in honom i hans rum när han blir arg och att han tror att han 
gör så med brodern också. Han beskriver även att han brukar vara 
kvar ensam på sitt rum när detta hänt.  
 
Vid besöket 080408 berättar Johan om att han brukar vara rädd och 
gömma sig i ett hörn bakom någonting eller under täcket när fadern 
kastat in honom på hans rum. Han berättar också att han nu bestämt 
sig för att inte längre bry sig om att fadern sagt att han inte får 
berätta. även vid detta besök medverkar modern inledningsvis när 
Johan berättar, men han berättar ovanstående i stort sett helt själv 
och utifrån frågor från mig. Senare under besöket säger Johan att det 
känns mycket lugnare nu när han inte träffar fadern. Vid detta besök 
får Johan även en skrivbok som han kan få hjälp av modern att skriva 
ner saker som han vill prata med mig om för att underlätta för honom 
att berätta vid besöken hos mig.  
 
När Johan kommer till sitt besök 080415 har han med sig sin skrivbok 
och vill gärna läsa för mig vad han bett modern att skriva i den, men 
vill att modern sitter med när han gör detta. Han läser sedan själv och 
vi pratar utifrån detta om att det är så att fadern kastar in honom i 
hans rum när han blir arg och att Johan inte vet varför han blir arg 
eller varför han gör så, att han slår sig när han blir kastad och att det 
gör ont samt att han blir rädd och ledsen och gömmer sig när han är 
ensam i rummet efter att ha blivit kastad. Han berättar att det finns ett 
ställe till där han brukar gömma sig (utöver bakom något i ett hörn 
eller under täcket) – han brukar ibland också göra sig väldigt smal 
och ställa sig mellan dörren och garderoberna.” 
(Denna redogörelse till polisen är här kursiverad av Bo E) 
 
Sedan denna redogörelse har jag träffat Johan vid ytterligare ett 
tillfälle. Han vill då att modern ska följa med in en stund, men vill 
sedan omgående själv läsa vad han bett henne att skriva i boken. Han 
berättar också att han brukar kalla på modern på kvällen när han lagt 
sig och kommer på att det är något han vill skriva om. Det han läser 
om denna gång handlar om att fadern kan bli arg vid matbordet och att 
Johan inte vet varför, att fadern en gång kastat cyklar hemma utan att 
Johan förstod varför och att han tycker att man inte får kasta saker 
eftersom de lätt kan gå sönder. Därefter beskriver han att han ibland 



 56

får vara på sitt rum ganska länge efter att fadern kastat in honom där 
och att det är fadern som bestämmer  när han får komma ut. Han säger 
åter att han inte vet varför fadern kastar in honom på rummet och att 
det gör ont när han tar hårt i honom och kastar honom. Johan säger att 
fadern ibland kastar honom på golvet och ibland på sängen och att han 
ibland slår sig på leksaker på golvet när han landar. Han beskriver 
också att fadern kan hålla på många olika ställen i armen när han 
lyfter honom och sedan kastar iväg honom eftersom han inte tycker 
om när han håller så hårt  i hans arm. Johan beskriver utifrån detta  
vidare att fadern aldrig tar honom i handen när han kastar honom och 
att han tror att det beror på att man inte kan lyfta någon i handen. Han 
säger också att han tänkt på att det kanske inte gör så ont att bli kastad 
längre när man blir 12 år och att man då kanske också är för tung för 
att bli kastad.  
 
I den övriga enskilda kontakten med mig var Johan inledningsvis 
väldigt stillsam och återhållsam i rummet samt tydligt inställd på att 
vara till lags. Han var också vaksam på mig och mina reaktioner och 
reagerade vid ett par tillfällen med tydlig oro på plötsliga höga ljud 
utanför rummet.  Han har därefter blivit allt mer avspänd och frimodig  
i rummet och tycks nu välja material och aktiviteter fritt. Från att ha 
varit mycket noga med att jag också ska vinna om han vunnit något 
spel uttrycker han nu både stor förtjusning om han vinner och lika stor 
revanschlust om han förlorar. Han har helt åldersadekvat också börjat 
leka mer med soldater, cowboys, kanoner och liknande material. Ett 
tydligt tema i dessa lekar är att han och jag tillsammans ska försvara 
oss och mot och besegra en betydligt större, starkare och farligare 
fiende.  
 
I tjänsten 
Pia Psykologsson 
Leg psykolog 
BUP/Avd X (plus postadress, telefonnr) 
Komplett tjänsteadress o tel. finns även längst ner på skrivelsens 
samtliga sidor.  
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