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Sammanfattning. Syftet med denna skrift är främst att visa att det utredningsmetodiskt vid 
tillgång på relevanta uppgifter kan vara möjligt att hypotespröva vid en vårdnadskonflikt utan 
att använda parternas egna uppgifter. I detta fall förekommer en del vittnen vad gäller vad 
barnet skall ha sagt och vad gäller några dramatiska situationer kring barnet. Det påvisas även 
hur vårdnadsutredarna ägnar sig åt partiskhet, maktmissbruk och omfattande tankefel (en lista 
på sådana redovisas). I fallet förekommer anklagelser om dålig hälsa, om barnmisshandel och 
om sexuella övergrepp. Obefogad utredning från socialtjänsten i trots mot domstol 
förekommer, när domslut gick socialtjänsten emot. I denna version påtalas även ett fyrtiotal 
tankefel i utredningsmaterialet i ett summerande avsnitt.  
 
Bakgrund 
Advokat AA har 2002-11-28 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
sakligheten samt vilka slutsatser kring vårdnad, boende och umgänge som kan dras utifrån det 
befintliga materialet i och kring en vårdnadsutredning från Mindrestads kommun 2002-10-29 
rörande barnet Peter Niklasson, född 96.  
 
Mitt yttrande är avsett för användning i domstol eller i annat sammanhang som 
uppdragsgivaren finner lämpligt. 
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till i målet berörda personer och har under 
granskningsarbetet inte haft någon kontakt med dessa.   
 
Det granskade materialet innefattar kopia av vårdnads- och umgängesutredning 2002-10-29 
samt tillhörande bilagor. 
Vidare har jag haft tillgång till kopior av 
- utredning från Mindrestad 020422 
- intyg från dr DD 020513 
- protokoll från Rättvisestads Tingsrätt 2002-03-01, 2002-05-17,  
  2002-11-07 
- promemoria från polismyndigheten i Någorlunda län 2002-02-01 
- intyg från Ulrika Snabb, Flygservice AB, instämplat 2001-10-10 
- vittnesrapport från Brita Larsson, Flygservice AB 2001-11-25 
- iakttagelser från Karl Svensson, instämplad 2001-10-12 
- iakttagelser från Göran Modig, instämplad 2001-10-12 
- dr DDs anmälan till socialförvaltningen, odaterad 
- stämningsansökan 2002-01-24 från advokat AA 
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Min granskning avser inget ställningstagande i de aktuella tvistefrågorna kring vårdnad, 
boende och umgänge. Dock anser jag det alltid vara en sakkunnigs skyldighet utifrån hänsyn 
till barnet/barnen att påtala omständigheter som kan göra en förälder olämplig som 
vårdnadshavare eller boendeförälder, något som i enstaka fall kan förekomma. Vidare kan det 
någon gång finnas anledning göra utvecklingspsykologiska, kliniska etc. konstateranden eller 
påtala ett utrednings- eller behandlingsbehov för ett barn.   
 
Arbetssätt 
Utredningsmaterialet har granskats på grundval av textgenomgång utifrån vedertagna kritisk-
vetenskapliga krav såsom öppen redovisning av urvalsprinciper, underlag och tankeled, 
noggrannhet, säkerställande av uppgifter, övervägande av alternativa tolkningar, källkritiska 
och logiska krav m.m. Visst kringmaterial har använts. Utredningsmetodiska frågor av dessa 
slag har mer utförligt behandlats i min högskolelärobok "Kritisk utredningsmetodik – 
begrepp, principer och felkällor" (2:a rev. uppl. Liber 2003; omtryckt 2008, 2009, 2010).   
Jag utgår inte ifrån att en utredning behöver anpassa sig till någon speciell mall, men däremot 
ifrån att grundläggande saklighetskrav måste vara uppfyllda. Min granskning ansluter 
metodiskt till en i många sammanhang sedan länge allmänt förekommande granskande 
tradition i vårt samhälle, t ex i samband med inspektioner och revisioner i verksamheter samt 
examinationer och oppositioner i akademiska sammanhang.  
 
Resultatet av min granskning redovisas i form av ett antal preciserade anmärkningar och  
sammanfattande bedömningar i relation till uppdragets frågeställningar.  
Vissa bedömningar från min sida är självfallet beroende av den sakliga kvaliteten på det 
befintliga materialet (fel i detta kan ge fel i min framställning). Avidentifiering har skett. 
 
Anmärkningar 
1. Den granskade utredningen anges allmänt gälla vårdnad och umgänge. Utredningen saknar 
angivna frågeställningar till styrning av utredningsarbetet. Exempelvis kan frågan om barnets 
perspektiv respektive frågan om huruvida barnet misshandlats av modern vara sådana 
frågeställningar.  
 
2. Beträffande den frågeställningslösa utredningsmetodiken anges på sid. 2 
under rubriken "Ärendets handläggning" att det skett ett antal samtal och två hembesök. Det 
anges inget om metoder och principer för dokumentation och urval respektive bortval av 
material till utredningen. Det framgår inte på vad sätt materialet skulle ha säkerställts genom 
sådant som bestyrkanden från uppgiftslämnare respektive systematisk replikering från berörd. 
Det framgår dock i anslutning till material från flertalet referenter att de fått genomläsa och 
godkänna. Undantag är Nils Niklasson och Rita Söderlind. Det anges inte heller att 
föräldrarna fått bestyrka sammandrag av lämnade uppgifter under utredningsprocessen. 
Någon systematisk replikering har inte skett från berörda, vilket innebär att en stor mängd 
uppgifter bör förkastas.  
 
3. Avsnittet "Familjens bakgrund" på 1,5 sidor saknar angivande av både källa och 
bestyrkande från uppgiftslämnare. Det verkar som avsnittet är skrivet ur moderns perspektiv 
med modern som huvudsaklig eller enda uppgiftslämnare. I avsnittet riktar modern ett antal 
anklagelser mot fadern. 
Fadern har såvitt kan förstås inte givits någon möjlighet till replik anklagelser för anklagelse. 
Det saknas ett motsvarande avsnitt om familjens bakgrund som utgår från faderns perspektiv. 
Utredningsmetodiken är här utan tvekan starkt partisk.  
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4. Utredarna refererar på sid. 4 mycket kort polisens egen rätt utförliga rapport. Inget av 
moderns beteende mot barnet beskrivs i referatet, vilket är i linje med utredningens partiska 
tendens.   
 
5. Det framgår inte att uppgifterna från modern respektive fadern i avsnittet  
"Aktuella förhållanden" skulle vara bestyrkta av föräldrarna.  
 
6. I avsnittet rubricerat "Peter" (= sonen) på sid. 5 hänför sig 15 rader till modern och 1,5 
rader till fadern.    
 
7. I avsnittet "Möte med Peter" framgår att modern, hennes man och Peter möter utredarna på 
flygplatsen och kör utredarna in till Nice, ett inte särskilt neutralt förfarande som är ägnat att 
skapa bindning mellan utredare och modern och hennes man och dessutom kunna tolkas av 
barnet som ett samband mellan modern och utredarna. Det borde gå utmärkt för ett par vuxna 
utredare att själva ta sig till en adress i Nice på avtalad tid.  
 
8. Hembesöket hos modern ger rätt lite upplysning om barnets situation 
hos modern i Nice. Ett hembesök bör utnyttjas till att söka ge en tydlig och systematisk bild 
av ett barns situation, t ex utemiljö, innemiljö, kamratnätverk, skolgång, skolväg, livsrutiner. 
 
9. En granskning av innehållet i utredarnas enskilda samtal med Peter sid. 6-7 
visar att det varit mycket kort, några få minuter - det är kortare än de 10-minuters 
övningssamtal med barn som mina socionomstudenter redovisar för mig med utskrifter. Det 
framgår inte att Peter skulle ha förstått syftet med samtalet och det förklaras inte i 
dialogutskriften. Ett flertal frågor handlar något anmärkningsvärt om vad pappa respektive 
mamma "tänker" eller "tror". Inga frågor handlar om hur Peter tyckt att det varit att bo hos 
pappa respektive mamma. Inga frågor handlar om vad Peter brukar göra tillsammans med 
pappa respektive mamma. Frågan är väl om inte utredarnas något underliga sätt att ställa 
frågor om pappa och mamma bidrar till att han inte vill prata mer. Han kan även tänkas känna 
att de står för nära mamman eller inte är benägna att lyssna eller se saker från hans synvinkel. 
Det är även tydligt hur Peter hänvisar till vad mamma sagt strax före som han inte vill prata 
mer. Även uttalandet att "Jag vill mest vara med båda två" kommer omedelbart före 
avbrytandet. Denna psykologiska situation råder för många barn efter skilsmässor. Det är bra 
att samtalet dialogredovisas så det går att se vad som avhandlats, men det är inte så mycket 
som framkommer. 
 
10. Ingen intervju med moderns make Bengt Karlsson redovisas. Det framstår som rätt 
viktigt att tala med en person som rimligen i praktiken blir i hög grad delaktig i ansvar, 
omsorg och uppfostran kring Peter. Med tanke på att det i dr DDs uppgifter i intyg framgår att 
maken kan ha en negativ attityd till Peters far, så är det ännu mer anmärkningsvärt att  
moderns make inte intervjuats och därvid konfronterats med dessa uppgifter.  
 
11. Hembesöket hos fadern, redovisat på sid. 7, saknar angivande av datum 
(inga som helst datum för samtal och hembesök fanns heller i det inledande avsnittet om 
ärendets handläggning). Redovisningen är på drygt 4 rader. 
En stor svaghet är att Peter inte är närvarande. Inte heller beträffande detta hembesök ger 
utredarna någon särskilt tydlig bild av Peters  situation hos fadern. Hur ser barnets faktiska liv 
hos fadern ut?  
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12. Samtal med psykolog Andersson i Nice redovisas utförligt. Det bör källkritiskt anmärkas 
att denna psykolog aldrig träffat fadern och inte träffat Peter och fadern tillsammans och bör 
ha en begränsad kännedom om Peters liv i Sverige. Mycket anmärkningsvärt är moderns på 
sid. 5 i utredningen av utredarna refererade påstående att "Enligt modern har hon psykologens 
stöd för att behålla Peter". Detta visar psykologens partsassociation. Det är även så att 
modern är den som kontaktat psykologen och ansett att det funnits behov av en psykolog samt 
att det framgår att både modern och Peter tillsammans haft samtal med psykologen. Det är 
inte heller så att psykologen har haft något utredningsuppdrag kring Peter. Allmänt kan 
anmärkas att det kan vara tillrådligt med försiktighet kring uppgifter från psykologer eller 
andra behandlare som engageras av den ena parten i anslutning till en konflikt. Ibland verkar 
de anlitas just för att ge stöd åt den part som anlitat dem. Allmänt bör även påpekas att det 
inte är så troligt att ett barn som uppfattar en association mellan sin mamma och en psykolog 
skulle säga något negativt om mamman till psykologen.  
Det finns en argumentation kring att upptäcka misshandel som är problematisk i psykologens 
framställning. Psykologen menar att "hon inte känner igen Peter som ett misshandlat barn". 
Det bör då påpekas att många misshandlade barn inte upptäckts av andra professionella och 
att såväl mörkertalen som psykologens träffprocent är okända. Det finns mig veterligt inga 
kriterier som skulle vara gemensamma för misshandlade barn. Psykologen säger sig även ha 
arbetat med familjer där det förekommit våld mot barn och att hon inte känner igen Peter 
bland de barnen. Till detta kan anmärkas dels att det finns olika grader och omfattning av 
misshandel och dels att barn varierar i hur de reagerar på övergrepp. Dessutom verkar 
psykologen anmärkningsvärt obekant med att man i en familj med misshandel skulle kunna 
visa upp en helt annan fasad i mötet med omvärlden.  
Sammanfattningsvis bör betonas att psykologen uppenbarligen inte alls har utrett frågan och 
vore som behandlare inte heller lämplig att utreda frågan. Syfte, arbetsmetoder och den 
professionelles roll är olika vid utredning och behandling De intryck som redovisas i 
referentsamtalet utgör ingen utredning i frågan.   
 
13. Referenten Jeanne Masson "tror att pappan använder Peter som vapen i besvikelsen". 
Samtidigt säger hon att Peter aldrig uttalat sig negativt om sin mamma eller pappa. Utredarna 
återger okritiskt utfallet utan att be referenten att precisera den sakliga grunden. Vem har gett 
referenten uppgifter som skulle kunna föranleda ett sådant uttalande? Referenten har aldrig 
haft någon kontakt med fadern. Varför har uttalandet refererats i utredningen i stället för att 
avföras källkritiskt?  
 
14. Rubriken "Missbruk" på sid. 16 framstår som sakligt oberättigad och kränkande, då 
belägg för  missbruk inte framkommit. Utredarna har här underlåtit att klargöra 
tidsförhållandena. Den medicinskt motiverade förskrivningen av Rohypnol och Sobril ligger 
såvitt kan förstås ett antal år tillbaka i tiden och kan knappast ha någon relevans idag. 
Redovisning av förfrågan till en icke namngiven sakkunnig "om hur konsumtion av Rohypnol 
yttrar sig" framstår som mycket märklig. Den sakkunnige har här inte namngivits, ingen 
kompetens finns redovisad och uppgifterna har såvitt framgår inte bestyrkts av 
uppgiftslämnaren. Tydligen har frågan om aggressivitet tilldragit sig särskilt intresse. "Man 
blir aggressiv" påstås den anonyme uppgiftslämnaren kategoriskt ha sagt.  
Detta kan jämföras med uppgifterna i läkemedelsbolagens Patient-FASS för  
2002-2003 (exakt samma uppgifter finns i versionen 2000-2001). 
"Verkningssätt. Rohypnol påverkar överföringen av vissa signalsubstanser i centrala 
nervsystemet, vilket ger en avslappnande effekt vid olika spänningstillstånd. Rohypnol är 
sövande, lugnande, muskelavslappnande och kramplösande." 
"Biverkningar. Vanliga: Dåsighet. 
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Mindre vanliga/sällsynta: Yrsel, huvudvärk, minnesstörningar, förvirring, svårighet att 
samordna rörelser, muskelsvaghet, leverpåverkan. Oväntade reaktioner såsom upphetsning, 
aggressivitet, hallucinationer, sömnsvårigheter samt mardrömmar. " 
 
"Vanlig" biverkan är enligt angiven definition en biverkan som förekommer hos fler än 1 av 
100, men inte hos fler än 10 av 100 (vid fler än 10 av 100 definieras biverkan som "Mycket 
vanlig"). En "Mindre vanlig" biverkan förekommer hos färre än 1 av 100 patienter men hos 
fler än 1 av 1000 patienter. En "Sällsynt" biverkan förekommer hos färre än 1 av 1000 
patienter. (se Patient-FASS, s 58) 
 
Den här omtalade aggressiviteten är enligt läkemedelsforskarna en biverkan hos färre än 1 av 
100 patienter. Det är grovt osakligt att vid ett sådant sakläge sprida generaliserande uppgifter 
om att "Man blir aggressiv" - det blir en patient i åtminstone 99 fall av 100 inte enligt Patient-
FASS´ forskningsbaserade uppgifter.  
 
Som framgår överensstämmer faderns eget konstaterande att "Han blev väldigt trött av 
Rohypnol och slängde tabletterna" väl med den enligt Patient-FASS vanliga biverkan 
"dåsighet".  
 
Den kränkande rubriken, ignorerandet av tidsförhållanden och den osakliga framställningen 
kring Rohypnol tyder på stora omdömesbrister hos utredarna. Det intressanta för barnet är vad 
den nuvarande blodtryckssänkande medicinen (om den skall användas framgent) skulle kunna 
ha för effekter för barnet. 
Det är svårt att förstå varför teoretiskt möjliga historiska medicineffekter dras in i 
sammanhanget. Det är även svårt att förstå varför en anonym sakkunnig med betoning av just 
aggressivitet tillfrågas, när det går att slå upp verkningar och biverkningar i Patient-FASS, 
som finns på varje apotek. Det förefaller som utredarna här söker fabricera evidens mot 
fadern. Misstanke om partiskhet föreligger här.  
 
15. I avsnittet "Sammanfattning och bedömning" hävdas att "Fadern anklagar modern för att 
ha slagit Peter". Detta är korrekt, men utredarna underlåter att nämna att Peter själv i flera 
sammanhang (jag återkommer till detta) gjort relativt konkreta uttalanden om hur modern 
misshandlat honom, bl a upprepade gånger till en barnläkare och till två socialutredare från 
Mindrestad  och till en polisinspektör.  
 
16. I avsnittet "Sammanfattning och bedömning" använder sig utredarna på sid. 17 av material 
från hembesöket med Peter närvarande i Nice. Något motsvarande material från hembesök  i 
faderns bostad med Peter närvarande finns inte på grund av att modern i strid med domstols 
beslut behållit Peter i Nice. Detta ger en skevhet i utredningen. Fadern får därmed inte samma 
möjlighet att få utredarnas lovord kring relationen till sonen som modern fått.  
 
17. Utredarna hävdar att "Modern är ung och frisk, vilket är en tillgång för Peter". Vad gäller 
friskhet så kan jag inte i materialet finna någon hälsobedömning av läkare för vare sig modern 
eller fadern. Jag har inte ens kunnat finna att modern tillfrågats om sin hälsa. Fadern skall 
däremot enligt utredarna ha uppgett att han är frisk. Det är knappast utredarnas sak att på egen 
hand utfärda friskförklaringar, ett klart fall av kompetensöverskridande föreligger här vad 
gäller uppgiften om modern. Detta ”friskintyg” utan läkarundersökning visar sig senare vara 
grovt felaktigt.  
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18. Utredarnas egna värderingar är mycket tydliga i avsnittet "Sammanfattning och 
bedömning". Fadern anges ha "hög ålder", medan modern är "ung". Utredarna talar om 
"mycket stimulans som en storstad som Nice ger". Frågan är om Peter tycker samma som 
utredarna. Frågan är även om Peter kommer att må bättre i Nice än i en mer småskalig miljö i 
Sverige. Utredarna kan här förbise stressfaktorer. I Nice har Peter under loppet av mindre än 
två år placerats på tre olika förskolor, varav en franskspråkig enligt utredarna. Vad har Peter 
tyckt om det?  
Det hävdas även att "Peter kommer att ha tryggheten av att leva i en familj med modern och 
hennes man, Bengt, som Peter tycker om." Det är inte så självklart som utredarna tycks 
föreställa sig att en ideal familj (mamma+pappa+barn) är tryggare eller upplevs tryggare än 
en enföräldersfamilj - det bör avgöras från fall till fall. Jag har inte heller kunnat finna att 
Peter i det refererade samtalet med honom säger sig "tycka om" Bengt. Är det utredarnas egen 
tolkning, önsketänkande eller en uppgift från modern? Påståendet kräver minst ett uttalande 
från Peter som saklig grund. (jfr här dr DDs uppgift om vad Peter sagt att Bengt Karlsson 
skall ha sagt: "din djävla pappa ska dö"). Hur kan utredarna kategoriskt konstatera "Han 
kommer att få träffa sin far på alla längre skollov", när de vet att modern den senaste tiden 
behållit Peter hos sig trots domstolsbeslut? Eller i beaktande av att hon inte höll sitt löfte om 
att återföra Peter till fadern  utan försvann med honom? En prognos bör byggas på moderns 
handlande, inte på vad hon säger. En motsatt prognos förefaller rimligare med tanke på fallets 
objektiva ingredienser.  
 
19. Utredarna visar sin bristande utredningsmetodik, när de i avsnittet "Sammanfattning och 
bedömning" för in ett avsevärt antal nya uppgifter i de mer övergripande resonemangen. 
Dessa kommer från parterna och från utredarna själva. Alla uppgifter skall efter källkritisk 
sållning finnas redogjorda i avsnitt med grunduppgifter och inte föras in för första gången i ett 
avslutande sammanfattande och bedömande avsnitt. Ibland kopplas uppgifterna ihop 
tendensiöst i texten.  
  
Betrakta följande avsnitt:  
"Monica (modern) uppger att han i telefonsamtal till henne ibland sluddrar när han talar. 
Monica är orolig för att han använder tabletter. Utredarna har lagt märke till att Håkan 
(fadern) ibland har svårt att skilja ut sig själv från Peter. Håkan berättar samma sak många 
gånger och blandar ihop oförätter han själv lidit med oförätter han anser Peter fått utstå av 
Monica." (mina understrykningar)  
 
Ur källkritisk synpunkt bör sådant material inte föras in i en utredning och definitivt inte på 
detta missledande sätt. Att modern som har en förhandsuppfattning om faderns påstådda 
tablettbeteende kan tycka sig uppfatta (t ex genom perceptuell distortion = förvrängd 
varseblivning) att fadern "sluddrar" på telefon saknar sakligt värde på grund av konflikten 
och förhandsuppfattningen. Att modern är "orolig" kan aldrig säga något om fadern. Det är 
hennes egen problematik. Utredarna för sedan in ett par egna subjektiva påståenden utan 
redovisad saklig grund som ytligt lästa kan förefalla ge stöd åt moderns subjektiva uppgifter.  
Även utredarna själva har som framgår av bedömningsavsnittet "svårt att skilja ut sig själva" 
från Peter, när de tror att det de tycker är bra utan vidare blir bra för Peter. Även utredarna 
själva tillåter sig att upprepa och blanda ihop uppgifter. Exempelvis ser utredarna till att i 
olika variationer rätt okritiskt och förvirrat upprepa uppgifter rörande moderns oro för faderns 
tablettberoende på flera ställen i utredningstexten (t ex. sid. 3, 4, 16 uppe, 16 nere, 17) - en 
propagandateknik som sammanhänger med utredningens partiska tendens. Det verkar som 
utredarna har problem att få fram sakargument mot fadern och söker utnyttja moderns oro 
kring tabletter till det yttersta. Utredarna utnyttjar i de båda sista meningarna 
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allmänmänskliga, triviala fenomen med hög basfrekvens, en etablerad felgenereringsteknik 
när man vill hitta fel hos någon. Denna extremt subjektiva teknik som jag brukar beteckna 
som "tycka-tro-känna-uppleva"-kulturen medger obegränsad fabrikation av pseudoevidens 
genom att en bedömare alltid kan ge sig till att uppleva vad som helst om en person, en miljö 
etc. När det gäller hur modern berättar, så för utredarna inte fram några liknande triviala 
argument mot henne, vilket återigen gör partiskheten tydlig. Det verkar som utredarna när de 
kommit till bedömningsavsnittet anser sig behöva föra in eller fabricera en del nya uppgifter 
för att nå önskad slutsats. Modern förses t.ex. här med "ovanligt gott omdöme" i samband 
med hembesöket, något som inte fanns i beskrivningen av hembesöket tidigare i utredningen.  
  
20. Frågan om huruvida modern misshandlat Peter undviker utredarna att närmare tränga in i 
och jag skall här söka klargöra frågan så långt det befintliga materialet medger. En hel del 
uppgifter är dessbättre skriftligt avfattade av källan själv eller bestyrkta. Detta utesluter inte 
att ofullkomligheter vad gäller uppgiftslämnares erinringar kan förekomma. Vad jag kan se 
förekommer tre slag av relevant material för frågan om misshandel:  
 
I. uttalanden från Peter själv,  
II. undvikandebeteenden från Peter själv samt  
III. med misshandel kongruenta (väl överensstämmande) beteenden från moderns sida 
gentemot Peter.  
 
I. Uttalanden från Peter själv 
Här finns flera uppgiftslämnare som jag refererar person för person.  
 
Dr  DD, odaterad anmälan (enl senare intyg ingiven 020121) till socialförvaltningen: 
"Vid återkomsten från Frankrike i dec (2001) framgick av Peter berättelse 
att han dels ville stanna i Sverige hos fadern dels behandlades illa hos modern. Han uppgav 
att han låstes in i sitt rum med släckt ljus och utan möjlighet att tända när han ej varit snäll. 
Vidare uppgav han att han fått kroppsliga bestraffningar i form av slag på handen, baken och 
i ansiktet vid olika tillfällen. Peter har upprepat dessa uppgifter vid flera tillfällen och 
egentligen utan anmodan."  
 
Dr  DD intyg 2002-05-13:  
"Vid besöket här på mottagningen (verkar vara nov 2001) svarar Peter otvunget och direkt på 
frågan om varför han inte vill åka. Det framkommer att han vid upprepade tillfällen med 
neddragna byxor blivit slagen på baken samt fått slag på kinden och blivit inlåst på sitt rum 
med släckt ljus som straff. Dessa uppgifter föranleder så småningom efter att han flera 
gånger vid flera besök upprepat samma sak en anmälan till socialförvaltningen i Mindrestad 
kommun 020121." 
Längre fram i samma intyg återkommer temat. 
"Han har dock berättat episoder i Nice där han har blivit kroppsligen tillrättavisad när han 
fört sin pappa på tal. Samtal mellan modern och hennes man har Peter uppfattat som hot mot 
fadern och reagerat mycket starkt med ångestsymtom."  
"Han har vid flera tillfällen uttryckt rädsla för modern och hennes make samt att han skall 
föras iväg mot sin vilja."  
 
Dr  DD, referent i vårdnads- och umgängesutredningen, 2002-09-13: 
"Efter jul (2001) kom Peter till mottagningen. Då var han trött och lättad, han sa att han var 
glad att vara med pappa. Peter berättade att han fick smäll av mamma. Peter sa att det var så 
tråkigt hos mamma, att han blev inslängd i rummet och fick örfilar. Han berättade att 
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mamman hade slagit honom så mycket med vänster hand att hon själv fick ont. Pojken var 
väldigt upprörd, enligt  DD.  DD tycker att pojken berättade spontant.  DD gjorde anmälan 
till socialtjänsten i Mindrestad." 
Längre ner i referatet finns följande: 
" DD tror inte att Peter kan vara intalad att berätta att mamma slår honom.  DD tycker att 
berättelsen verkar äkta och har kommit spontant från Peter. Om det är ett mönster eller 
engångsföreteelse är svårare att uttala sig om tycker  DD. Han tror dock att det hänt vid flera 
tillfällen.  DD tror att man måste få Peter undersökt av barnpsykiatrisk expertis som inte har 
träffat föräldrarna förut."  
 
Socialsekreterarna Jönsson och Jonsson, Mindrestad , utredning 2002-04-22 (tre möten med 
Peter):  
"Peter var vid vårt första möte blyg och visade att han inte ville prata. Vid det andra besöket 
berättade Peter för utredarna att han fått slag över ansiktet och över baken, och han visade 
med handen. Han berättade att han inte var rädd för sin mor och berättade också att de 
brukade leka och ha roligt tillsammans.  
Vi träffade Peter ytterligare en gång, då han varit hos modern under två veckor emellan. 
Peter sade även denna gång att han blivit slagen, och visade med handen mot kinden och 
baken." 
 
Det kan här noteras att Peter med socialutredarna i första samtalet uppvisat ett liknande 
mönster som med familjerättsutredarna i det enda samtalet i Nice (dvs. att inte vilja prata). 
Detta bekräftar att ett minimum av tillförlitlighet bör kräva åtminstone tre enskilda samtal, 
något som hävdas av mig och en del andra (bl.a. Utlänningsnämnden).  
 
Polisinspektör Gunvald Beck, promemoria 2002-02-01: 
"Han berättade även för undertecknad, då inte pappan var med, att han inte ville åka med 
mamma. Han sa att han ville bo hos sin pappa och att han ville köpa en ny och snäll mamma. 
Han berättade även att mamma brukade slå honom i ansiktet, medan han visade ett slag med 
handflatan mot sin kind, samt något/några tillfälle/n dragit av honom byxorna och gett 
honom smisk på stjärten. Detta samtidigt som han visar med handflatan."  
 
Brita Larsson, Flygservice AB, vittnesrapport 2001-11-25 
"När jag frågar honom om varför han inte vill träffa mamma i Nice, säger han samtidigt som 
han visar med sin hand att ´mamma slår mig på kinden´".  
 
Göran Modig, skriftligt redovisade iakttagelser 2001-09-28 (instämplat 2001-10-12):  
"Monica tar tag och vrider upp armen på Peter mycket häftigt, samtidigt som hon lyfter upp 
honom."  
 
Uppgifter om moderns misshandel från fadern och från Peters halvbror finns även, men dessa 
källor får anses vara i konflikt med modern och jag tar därför av källkritiska skäl inte upp 
dessa uppgifter. De torde för övrigt inte tillföra något ytterligare.  
 
II. Undvikandebeteenden gentemot modern från Peter själv 
Inlärningsforskningen har sedan länge visat att människor söker undvika obehag, s.k. 
undvikandebetingning ("avoidance conditioning" i internationell facklitteratur). Situationer 
som tidigare förknippats med obehag, smärta etc. undviks. Starkare obehag kan ge starkare 
undvikande och starka psykiska och fysiologiska reaktioner kan uppkomma. I det befintliga 
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materialet uppvisar Peter inte bara uttalanden om misshandel utan även ett antal starka 
undvikandebeteenden.  
 
Även här refererar jag uppgiftslämnare person för person och bortser från 
faderns uppgifter.  
 
Polisinspektör Gunvald Beck, promemoria 2002-01-01 
Under rubriken "Egna iakttagelser" nämner Beck följande, utdrag: 
"Han berättade även för undertecknad, då inte pappan var med, att han inte ville åka med 
mamma." 
"Peter började genast gråta och skriker "pappa, pappa" samtidigt som han försöker ta sig 
loss ur mammans grepp." 
 
Ulrika Snabb, Supervisor Flygservice AB, skriftlig rapport, instämplad 2001-10-10, utdrag: 
"säger att han inte vill åka till mamma", "när det är dax för Peter att gå  
ombord är han helt hysterisk och vill inte. Brita försöker in i det sista att få honom att gå på 
planet men Peter vill absolut inte." "Peter blir ledsen och skriker att han inte vill träffa 
mamma och att hon är dum". 
 
Brita Larsson, Flygservice AB, vittnesrapport, 2001-11-25, utdrag:  
"han är mkt ledsen och ber mig hela tiden ta med honom ut till fadern. Peter har 
hjärtklappning och får gråtattacker" (OBS intensiteten i reaktionerna)  
"När det är dax för avgång med flight SQ 3295 försöker Peter smita ifrån mig. Jag blir 
tvungen att bära ner honom till planet där han blir helt hysterisk! kaptenen låter ej Peter få 
åka med..."  
 
Karl Svensson, skriftlig rapport, instämplad 2001-10-12, utdrag: 
"Först ville han inte följa med överhuvudtaget mot Götaplatsen. Han sa att han inte ville åka 
med sin mamma. Han försökte gömma sig för oss, och ville inte prata om att han skulle träffa 
sin mamma. När vi kom fram till Götaplatsen och han fick syn på sin mamma, tog han tag 
krampaktigt i fadern och ställde sig bakom honom och skrek. - Jag vill vara hos pappa." 
"Mamman gick fram och slet tag i Peter. Han protesterade och slet sig loss, sprang och tog 
skydd bakom fadern och grät och var förtvivlad och skrek att han ville vara hos pappa. "  
"alltmedan Peter panikartat protesterade med fäktande armar och ben" 
 
Göran Modig, skriftlig rapport, instämplad 2001-10-12, utdrag: 
"säger hela tiden att han vill stanna hos pappa" 
"Väl framme vädjar Peter gråtande till sin mor att få stanna kvar hos pappa." 
"Vi hör Peter ropa desperat på hjälp från sin pappa." 
 
Dr DD skriver i intyg 2002-05-13 följande: 
"Han har vid flera tillfällen uttryckt rädsla för modern och hennes make samt att han skall 
föras iväg mot sin vilja." 
 
Dr DD uppger i vårdnadsutredningen som referent bl a följande: 
"25/1 kom Peter, då var han ledsen och sa att han inte ville åka till Nice" 
(enskilt samtal mellan dr DD och Peter). 
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III. Med misshandel kongruenta (väl överensstämmande) beteenden 
      hos modern gentemot Peter 
I det befintliga materialet redovisas av uppgiftslämnare även ett antal  
med misshandel kongruenta beteenden från modern gentemot Peter. Jag 
avser här beteenden som ligger beteendemässigt nära fysisk eller psykisk misshandel eller 
innebär empatibrist (empati = förmåga till inlevelse/inkännande) och innefattar även 
uttalanden som kännetecknas av empatibrist. Även här bortser jag från faderns uppgifter och 
från frågan om huruvida modern misshandlat fadern, vilket även det vore att anse som ett med 
misshandel av Peter kongruent beteende.  
 
Jag refererar här uppgiftslämnare person för person.  
 
 
Polisinspektör Gunvald Beck, samma papper som ovan: 
"hon skall vara tillbaks till klockan 19.00 då nästa buss tillbaks till Boberget skall gå. Detta 
lovar hon och säger detta till Peter och tar tag i honom. Peter började genast att gråta och 
skriker "pappa, pappa" samtidigt som han försöker ta sig loss ur mammans grepp. Håkan 
Niklasson försöker då lugna ner Peter genom att säga att de ju snart skall ses. 
Monica tog då upp Peter och bar iväg honom medan han skrek och grät. Han försökte hålla 
tag i sin pappa och jag noterade att Peter höll i så hårt att knogarna vitnade." 
 
"Jag kontaktade klockan 19.05 Håkan Niklasson som berättade att Monica inte dykt upp som 
hon lovat." (Hon behöll barnet trots löftet, vilket framgår av andra handlingar, t ex intyg av dr 
DD: "Därefter är han försvunnen under flera veckor och varken undertecknad eller fadern 
vet var han finns....Det går således lång tid innan Peter får kontakta sin far per telefon.)  
 
Ulrika Snabb, samma papper som ovan:  
"De går in till biljettkontoret och ringer till modern. Modern blir mycket upprörd och skriker 
till fadern och beskyller honom för att det är han som hindrat Peter att åka.  
Hon får också tala med Peter som säger till modern att han vill vara hos fadern. Modern 
skriker till Peter och säger till honom att hon är väldigt arg på honom och att hon tycker att 
han är väldigt elak, den ljudnivån hon använde i telesamtalet gjorde så att flertalet personer 
hörde vad hon sa." 
 
Brita Larsson, papper som ovan: 
"Peters mamma är mkt arg och otrevlig och säger till mig att jag ska "sätta ungen på planet 
på en gång." 
 
Karl Svensson, papper som ovan: 
"Mamman gick fram och slet tag i Peter. Han protesterade och slet sig loss..." 
"Mamman tog nu ett kraftigt grepp i hans jackärm och släpade bort honom, med fötterna 
hängande släpande i asfalten, alltmedan Peter panikartat protesterade med fäktande armar 
och ben.  
Efter c:a 10 meter tog hon hårdhänt upp honom i famnen och klämde till över bröstet på 
honom så att han inte kunde komma loss eller skrika lika högt.  
Hon skyndade i väg nerför gatan medan Peter försökte ta sig loss och skrek efter hjälp. 
Det känns som ett svek mot Peter att stå bredvid utan att kunna hjälpa honom.  
Jag har själv två barn och har aldrig trott att jag skulle få bevittna en liknande fysisk och 
emotionell misshandel av ett litet barn på 5 år, utan att kunna ingripa."  
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Göran Modig, papper som ovan:  
"Väl framme vädjar Peter gråtande till sin mor att få stanna kvar hos pappa. 
Modern lyssnar inte utan försöker infånga Peter.  
Peter försöker gömma sig bakom sin far, som föreslår att man lugnar ner situationen och 
pratar igenom det hela. Modern tar ingen notis om förslaget utan jagar Peter runt pappan. 
När hon till slut efter flera häftiga utfall lyckas få tag i Peter, blir den dramatiska situationen 
ännu värre. 
Monica tar tag och vrider upp armen på Peter mycket häftigt, samtidigt som hon lyfter upp 
honom. Peter hänger nu i luften vilt sprattlande, gråtande och med ett desperat tag i Håkans 
ena kavajärm. Modern tar i mycket häftigt och sliter loss Peter från pappan och bär iväg 
honom tvärsöver gatan halvt springande.  
Peter gråter häftigt och skriker upprepade gånger "släpp ner mig, jag vill inte", "pappa hjälp 
mig, hjälp, mig snälla pappa", "jag vill stanna hos pappa". 
Monica bär Peter med armarna hårt låsta. Och försvinner bort längs Kungsportsavenyn 
mycket fort. 
Vi hör Peter ropa desperat på hjälp från sin pappa. 
Det råder ingen tvekan om att det handlade om tvång, misshandel, och förnedring. 
Total brist på empati. 
Det värsta jag överhuvudtaget upplevt."  
 
Dr DD skriver i intyg 2002-05-13 följande: 
"Samtal mellan modern och hennes man har Peter uppfattat som hot mot fadern och reagerat 
mycket starkt med ångestsymtom" 
Dr DD uppger i vårdnadsutredningen följande: 
" DD hade frågat varför han inte ringt till pappa. Peter hade svarat att han inte får för 
mamma."  
"Peter sagt att han vaknat i Nice och varit orolig för pappa. Bengt Karlsson hade sagt: "din 
djävla pappa ska dö". 
 
Av vårdnadsutredningen framgår att Peter kvarhållits i Nice trots domstols beslut, dvs. 
modern sätter sina egna behov före sonens behov av att få träffa och vara hos fadern. 
Kvarhållandet framstår som kongruent med den ovan påvisade empatibristen gentemot barnet.  
 
Sammanfattningsvis så har frågan om huruvida misshandel ägt rum från modern gentemot 
Peter här studerats genom metoden triangulering, dvs. huruvida överensstämmelser eller 
motsägelser föreligger mellan flera källor och mellan flera typer av material. Vidare har enligt 
källkritisk metod eftersträvats exakthet i uppgifterna (som trots detta kan innehålla en och 
annan minnesmässig och språkmässig ofullkomlighet) och källkritiskt avvisande av 
partsuppgifter, dvs. faderns och moderns egna uppgifter. Att modern fört fram en vag 
alternativförklaring till material av typ I torde väga lätt och förklarar knappast material av typ 
II respektive typ III. 
  
I. Materialet i form av påstådda uttalanden om misshandel från Peter är enligt befintliga 
uppgifter såpass spontant, detaljerat och överensstämmande mellan källor och 
uppgiftstillfällen samt innehåller så speciella detaljer (släckt ljus utan möjlighet att tända som 
straff, att modern slog så mycket med vänster hand att hon fick ont, kroppsligt tillrättavisad 
när han fört sin pappa på tal) att det bör bedömas som tillförlitligt i stort. Det är även svårt att 
tänka sig annat än att materialet skulle syfta på flera misshandelstillfällen. Att polisutredning 
inte kunnat ske är beklagligt liksom att dokumentationen av samtalen med Peter var så 
summarisk i Mindrestads utredning enligt 11 kap 1§ SoL. Bandinspelning och dialogutskrifter 
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borde här varit ett minimum i dokumentationen eftersom polisutredning inte skett. Det bör 
även påpekas att ett möjligt motiv för modern att i strid med domstols beslut kvarhålla Peter i 
Nice kan ha varit att förhindra att fler uppgifter framkom kring misshandel av Peter genom att 
han berättade för personer i Sverige.  
 
II. Materialet kring undvikandebeteende, som uppkommer vid obehag, är tydligt, från flera 
uppgiftslämnare och pekar dessutom på starka känslor hos Peter  kopplade till 
undvikandebeteendena. De intensiva undvikandereaktionerna verkar hänföra sig till 
upplevda obehag i samband med modern eller hennes familj.  
 
III. Materialet kring beteenden från modern gentemot just Peter som är kongruenta med 
misshandel är även det tydligt och härrör från flera uppgiftslämnare samt pekar på en 
anmärkningsvärd beteenderepertoar hos modern med stor empatibrist (bristande 
inlevelseförmåga).  
 
Material I ger starkt stöd åt en hypotes om misshandel. Att uttalanden här upprepat gjorts av 
barnet enskilt till en barnläkare, till två socialutredare och till en polisinspektör får anses vara 
av stor betydelse. De två materialen II och III överensstämmer med material I och sinsemellan 
och ger därmed ytterligare stöd till hypotesen. Om materialen av typ II och III haft en motsatt 
riktning, dvs. upprepade närmandebeteenden till modern respektive upprepade iakttagelser av 
empatiskt beteende från modern gentemot barnet, så skulle de kunnat tala emot en hypotes om 
misshandel. Om materialen II och III pekat i olika riktning, så hade hypotesen fått stöd av det 
ena materialet, medan det andra materialet talat emot hypotesen. Vad gäller psykologen 
Anderssons uppgifter så har hon inte bedrivit utredning, inte träffat fadern, inte diskuterat 
frågan om misshandel med Peter plus att Peter rimligen uppfattar en association mellan 
Andersson och modern. Vad jag kan se talar Anderssons uppgifter varken för eller emot 
misshandel. Vad gäller vårdnadsutredarnas enstaka positiva iakttagelser och tolkningar kring 
modern vid hembesök i Nice så kom de inte in i någon familjestress-situation och modern var 
väl medveten om att material från besöket skulle tillföras utredningen. Även detta material av 
tidsmässigt mycket kort karaktär talar varken för eller emot misshandel. Som påpekats bortser 
jag av källkritiska skäl från faderns respektive moderns egna uppgifter i frågan om 
misshandel. 
  
Det kan anmärkas att det av modern enligt källa framförda påståendet att Peter blivit pressad 
av pappa att uttrycka sig illa om mamma (psykolog Anderssons referat) inte framstår som 
kongruent med faderns beteende gentemot barnet i de konfliktsituationer för vilka jag har 
skriftliga redogörelser. Att "pressa", även fysiskt, är däremot något som ter sig kongruent med 
hur modern betett sig i de rapporterade konfliktsituationerna (se tidigare material).  
 
21. Frågan om vad Peter vill kring vårdnad, boende och umgänge.  
I dialogutskriften av vårdnadsutredarnas mycket korta samtal med honom säger Peter att "Jag 
vill mest vara med båda två". Det är något oklart vad han därmed konkret menar.  
 
I det övriga materialet finns två slags indikationer på var Peter vill vara, dels direkta 
uttalanden från Peter och dels indirekta indikationer.  
 
Direkta indikationer 
Dr DDs uppgifter i vårdnadsutredningen:  
"Peter har sagt att han vill bo hos pappan". 
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"Peter sa att han ville vara hos pappa och ville gå i skolan där. Han tyckte det var jobbigt i 
skolan i Nice eftersom han inte kan franska."  
"säger att han vill bo hos pappa" 
Dr DDs uppgifter i intyg: 
"Vid dessa tillfällen har han här på mottagningen känt sig hemma och gett uttryck för en nära 
bindning till sin far." 
 
Polisinspektör Becks uppgifter:"Han sa att han ville bo hos sin pappa och att han ville köpa 
en ny och snäll mamma".  
"Han säger även "Det ska bli skönt att få komma hem" (till pappa).  
"Hans anknytning till fadern och dennes bostad och skolan där framträder starkt i samtalen 
med honom."  
 
 
Karl Svenssons uppgifter:  
"Jag vill vara hos pappa!" 
 
Göran Modigs uppgifter: 
"Peter går  bakom Håkan, och säger hela tiden att han vill stanna hos pappa. 
Väl framme vädjar Peter gråtande till sin mor att få stanna kvar hos pappa." 
 
Indirekta indikationer 
Enligt psykolog Andersson har Peter under "samtalen visat lojalitet till båda föräldrarna".  
Indikationer finns även under materialtyperna II och III ovan, dvs. undvikandebeteenden med 
starka känslor respektive det motstånd och de uttalanden som Peter gjort i samband med 
moderns fysiska bortföranden. Det saknas även i materialet uttalanden från Peter om att han 
vill bo hos modern.  
 
Sammanfattningsvis pekar materialet övervägande och starkt i riktning mot  
ett boende hos fadern, men det finns även lite material från Nice som innebär att Peter inte 
uttalar någon preferens och som inte behöver vara oförenligt med huvudtendensen. Det kan 
även ses som en indirekt kritik från Peters sida mot kvarhållandet i Nice under senare tid, när 
han meddelar utredarna att han mest vill vara hos båda två. Det är även så att vad Peter säger i 
det korta samtalet med utredarna i Nice kan begränsas av om han tidigare blivit kroppsligt 
tillrättavisad när han fört fadern på tal (dr DDs uppgift i intyg) eller att hot uttalats  kring 
fadern i hans närvaro (dr DDs uppgift i intyg). Det är därför ur utredningsmetodisk synpunkt 
mycket problematiskt att modern förhindrat hembesök och samtal med Peter i Sverige. Detta 
kan som lätt inses ha medfört att problematiska förhållanden kring Peter boendes i Nice inte 
framkommit, sådant han inte velat säga därför att han befann sig hos modern.   
 
22. Problemet med stress hos barn har under senare år blivit alltmer uppmärksammat. Stress 
kan leda till fysiska och/eller psykiska störningar.  
Utredarna talar i sina resonemang om att "han får mycket stimulans som en storstad som Nice 
ger" och om "tryggheten" av att leva i familjen där. 
Samtidigt har utredarna redovisat hur modern under loppet av mindre än två år placerat Peter i 
tre olika skolor, varav en franskspråkig. Samtidigt finns även alla de uppgifter i det befintliga 
materialet som pekar i riktning mot någon form av stress med fysisk och psykisk misshandel i 
familjen i Nice.  
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Det som tidigare inträffat av beteenden från speciellt modern utgör en avsevärt mer objektiv 
grund för prognos än utredarnas personliga värderingar och tyckanden kring storstadsmiljöer 
och familjetrygghet. Jag har, givet de befintliga uppgifterna, svårt att se annat än att ett 
boende hos fadern skulle innebära en lägre miljörisk (utredningen har inga statistiska 
jämförelser mellan de två miljöerna vad gäller riskindikatorer som t ex kriminalitet, droger, 
psykisk störning, övergrepp, trafikolyckor, sjukdom) och en mindre risk för stress och våld 
mot Peter i familjen.  
 
23. Inom de moderna psykiatriska diagnossystemen (ICD-10 respektive DSM-IV) räknar man 
inte bara med olika diagnoser för ”psykiska störningar” utan även med 
”personlighetsstörningar” (se t ex J-O. Ottosson: Psykiatri. Liber, 2001; kap 23) med oskarp 
gräns mot normala personlighetsvariationer. 
 
Dessa s k. personlighetsstörningar behöver i många fall inte föranleda något 
vårdsökande, men kan vålla personen själv eller omgivningen mer eller mindre livsproblem. 
Exempelvis kan störningar innebära bristande empati, utbrott av ilska och våld, instabilitet i 
tänkande, känslor och beteenden, manipulativt beteende, ljugande, tvångsmässighet och 
mycket annat. En instabil eller våldsbenägen person kan exempelvis fungera väl i vissa 
situationer (t ex på arbetet) men kan ha svårigheter i andra (t ex i relationer eller i familjen). 
Det finns exempelvis personer som är trevliga och charmiga i vissa situationer och som 
utagerar starkt i andra situationer t ex. genom fysiskt våld eller blir sittande depressivt 
lamslagna. De flesta människor varierar inte så mycket mellan situationer och de störningar 
jag här talar om varierar i  sin profil från fall till fall och berör några få procent av 
befolkningen. Jag vill med detta göra domstolen uppmärksam på att en och samma person, t. 
ex. en förälder, kan över olika situationer visa upp olikartade, inkonsekventa och motsägande 
beteenden. Hos vårdnadsutredare, som i allmänhet är kliniskt oskolade, kan ofta iakttas en 
betydande naivitet i dessa frågor, när de t ex låter sig duperas av en manlig eller kvinnlig 
förälder, där det föreligger en räcka objektiva omständigheter, t.ex. en serie domar för 
misshandel etc. Ibland söker utredare då tona ner eller undanhåller t.o.m. de objektiva 
omständigheterna i utredningen och för fram en ensidig bild av föräldern. Förståelsen för att 
beteendet kan växla mellan situationer verkar ofta inte föreligga. De beteenden som 
vårdnadsutredaren själv iakttar behöver inte vara ekologiskt representativa (representativa för 
totalmängden av förekommande situationer).  
 
Det behöver knappast påpekas att om en förälder uppvisar t ex omsorg och kärlek blandad 
med t ex instabilitet, empatibrist och våldsamma utspel gentemot ett barn så uppkommer 
risker för barnets psykiska hälsa och förälderns beteenden kan leda till en icke önskvärd 
inlärning av olämpliga beteendemönster hos barnet. Detta kan vara en mycket viktigare 
utvecklingsfaktor än t.ex. förälderns ålder, friskhetsgrad eller mängden storstadsfenomen runt 
hemmet. Det behöver heller knappast påpekas att personlighetsstörning kan yttra sig på så sätt 
att en förälder inte ser/erkänner barnets behov av den andra föräldern och då inte låter barnet 
träffa sin andra förälder.  
 
Vilken grad av relevans de generella påpekandena på denna punkt har för det aktuella fallet 
må domstolen själv fundera över i relation till det totala muntliga och skriftliga materialet.  
  
24. Det bör uppmärksammans att vårdnads- och umgängesutredningen är undertecknad av två 
kvinnliga utredare, inte den mer lämpliga kombinationen kvinna+man.  
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Sammanfattande bedömningar 
Uppdragets frågeställningar är två.  
 
1. Sakligheten 
Utredningen uppvisar en antal tunga saklighetsbrister, bland annat frånvaro av styrande 
frågeställningar, bristande redovisning kring dokumentationsmetodik och frånvaro av 
systematisk replikering från berörda i själva utredningsprocessen. Ett flertal indikationer på 
partiskhet förekommer i texten. Utredarna blandar ihop sig själva med barnet, för godtyckligt 
in ett antal egna subjektiva uppgifter och tyckanden i slutbedömningarna och t.ex. 
friskförklarar just modern utan att medicinsk bedömning redovisats. Ett grovt felaktigt 
uttalande om verkan av Rohypnol görs även under en för ena parten kränkande rubrik. Ingen 
intervju redovisas med moderns make. Utredarna har endast genomfört ett mycket kort samtal 
med barnet i Nice och med delvis tveksamma frågor. Barnet har fått komma alltför lite till tals 
och inget hembesök har gjorts tillsammans med fadern och barnet (modern har förhindrat 
detta), varför utredningen blir skev. Som jämförelse kan nämnas att socialutredarna från 
Mindrestad hade tre samtal med barnet och att det då framkom uppgifter om misshandel vid 
det andra respektive tredje samtalet. Dr DD har länge följt barnet och haft ett betydande antal 
samtal med barnet och avgivit intyg, något som bör tillmätas stor vikt, vilket inte utredarna 
verkar ha gjort. Det är dr DD som upprepade gånger tar emot uttalanden om misshandel från 
barnet och som anmäler saken. Enligt min källkritiska bedömning bör dr DDs uppgifter och 
bedömningar tillmätas stor betydelse - det framgår av resonemangen att det är frågan om en 
rutinerad barnläkare med djupare metodiska insikter och avsevärt mer empati än de 
utredningsmetodiskt okritiska vårdnadsutredarna. Den empatiska förmågan hos den som 
lyssnar kan avgöra vad ett barn säger och inte säger (detta gäller även vuxna). 
Familjerättsutredarna tar föga tag i frågor om fysisk och psykisk misshandel, 
undvikandereaktioner och beteenden gentemot barnet hos modern. Ett barn kan känna att en 
utredare inte vill höra talas om sådant. Från forskningen kring förväntanseffekter är känt att 
dessa kan få stort genomslag. 
  
Utredningen bedöms tillrättalagd utifrån en idé om modern som lämpligaste vårdnadshavare. 
Ur strikt källkritisk synpunkt bör vårdnads- och umgängesutredningen förkastas, då den är 
uppenbart partisk, okritisk och ignorerande vad gäller vissa material.  
 
2. Slutsatser 
Vad gäller frågan om misshandel så finns den med, men har tonats ner i utredningen och 
utreds på ett metodiskt och teoretiskt tunt och okritiskt sätt. I det befintliga materialet (det 
som tillställts mig) finns tre typer av situationsmaterial - uttalanden från barnet, 
undvikandebeteenden med starka känslor, kongruenta beteenden från modern gentemot barnet 
- vilka sammantagna ger starkt stöd åt en hypotes om misshandel. Även Peters uttalanden om 
var han vill bo är kongruent med de tre nämnda typerna av material.  
 
Vad gäller frågan om vad Peter vill i den rådande situationen, så finns dels direkta 
indikationer i form av uttalanden från Peter och dels indirekta indikationer i form av 
undvikandebeteenden och motstånd och frånvaro av uttalanden om att han vill bo hos 
modern. Materialet pekar starkt i riktning mot att Peter vill bo hos fadern.  
 
Utredarna bedömer "att modern är den av föräldrarna som är bäst lämpad att ha Peter 
boende hos sig". Hypotesen om misshandel har fått starkt stöd vid prövning mot materialet 
och vissa av uppgifterna pekar på grav empatibrist. Det mig tillställda befintliga materialet 
pekar starkt i riktning mot att modern är olämplig, vilket är mitt ansvar gentemot barnet att 
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påpeka. Många barn har fått övervakat umgänge eller blivit LVU-omhändertagna på betydligt 
mindre indikationer än som föreligger i detta fall. Domstolen utgår självfallet i sin bedömning 
från det totala materialet.  
 
Till sist en reservation för eventuella brister i det befintliga material som jag förfogat över. 
Framställningen i mitt yttrande är dock inte beroende av föräldrarnas egna uppgifter, vilka 
källkritiskt avförts.  
 
Efterskrift 2010 
Domstolen hör ett avsevärt antal vittnen, inkl. mig kring mitt yttrande, och beslutar att  
fadern skall ha vårdnaden. Efter detta gör det aktuella socialkontoret en obefogad utredning 
(granskades av mig)  kring frågeställningar som redan besvarats i domstolens prövning. Det 
verkar som om socialutredarna i allians med modern ville förändra den uppkomna situationen 
till hennes fördel. Tanken var sannolikt att få till stånd LVU-beslut  
kring barnet och då kunna placera det hos modern. Vad som även händer är att modern 
framför misstanke om sexuella övergrepp från fadern gentemot barnet. Vid polisförhör med 
barnet får detta inget som helst stöd, men barnet redogör i stället spontant för hur modern 
misshandlat honom (vilket är kongruent med ett flertal andra uttalanden av barnet som här 
citerats). Det framkommer även senare att den av vårdnadsutredarna friskförklarade modern 
lider av en svår sjukdom. Vårdnadsutredarnas omdömeslöshet i sak blir genom den felaktiga 
friskförklaringen och den tämligen omedelbart följande obefogade, vidhäftande, 
maktmissbrukande och domstolstrotsande utredningen mycket tydlig. Fallets fortsatta förlopp 
är inte känt av mig. Troligen stoppade faderns advokat de förföljande utredarna tilltag. Jag 
skrev ett kritiskt yttrande om den obefogade utredningen som inte närmare kommenteras här. 
Den är dock liksom den här redovisade granskningen intressant som ett exempel på svår 
organisationspatologi.   
 
Tankefel: en summering 
En summering av tankefel i handläggningen som inte fanns med i yttrandet presenteras här 
av pedaogogiska skäl  och forskningsskäl. Beträffande begreppet tankefel se t.ex. Edvardsson 
(2003), Reisberg (2007). Bakom metodfel finns ofta tankefel. Tankefelen som listas kan 
överlappa och även utgöra olika synvinklar på samma fenomen i sak. Det är enligt min 
bedömning viktigare tankefel eller antydningar därtill som listas. 
 
- alternativa hypoteser om moderns olämplighet och faderns lämplighet ignoreras av 
utredarna. 
 
- associationsignorerande vad gäller bindningen mellan modern och hennes psykolog. 
 
- barnets uppfattningar och reaktioner nedvärderas eller ignoreras.  
 
- basfrekvensfel begås vid anförande av uppgift om Rohypnol ( uppgifter i FASS används ej) 
 
- bedömningsfel på så sätt att material som inte är rimligt säkerställt okritiskt används i  
  bedömningsresonemang 
 
- ekologiskt representativitetsfel, dvs. föreställning att skeva eller ofullständiga urval av  
  situationer skulle kunna vara representativa för vad som sker/skett 
 
- ensidigt bekräftelsesökande arbetssätt utifrån utredarnas egen uppfattning 
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- evidensfabrikation på så sätt att utredarna söker använda triviala, överdrivna etc. uppgifter 
   och hittar på uppgifter. 
 
- fabulering, dvs. uttalanden utan täckning i sak. Exempelvis saknas friskintyg för modern när  
   hon friskförklaras av icke-medicinskt kompetent utredare eller görs uttalande om Rohypnol  
  utan kontroll mot uppgifter i FASS; en del fabuleringar i text syns inte då säkerställda  
  kontrolluppgifter saknas 
 
- falsifieringsfel på så sätt att utredarna inte söker falsifiera sin tes/övertygelse 
 
- frågeställningsfel på så sätt att styrande frågeställningar saknas. 
 
- frågeurvalsfel vad gäller skevheten i frågeurvalet till barnet. 
 
- generaliseringsfel på så sätt att generella uttalanden om en individs beteende eller påstådda  
   egenskaper görs utan att beakta fluktuationer och variationer 
 
- gynna aggressorn-fel, dvs. utredarna ansluter till, och ger stöd åt den  angripande parten 
 
- historiefel på så sätt att idag icke relevanta historiska uppgifter anförs 
 
- hypotesprövningsfel på så sätt att utredarna inte alls arbetar hypotesprövande 
   utan partiskt. 
 
- hörsägen anförs 
 
- ignorerandefel (s.k.”discount”) av uppgifter om att modern misshandlat barnet 
 
- kompetensöverskridande in på det medicinska området. 
 
- korruptionsfel att t.ex. låta sig bjudas av någon man har i tjänsteåliggande att bedöma 
 
- källkritiska misstag på så sätt att källkritiskt undermåligt material införs i utredningen; 
   uppgifter från en partsassocierad psykolog används utan källkritisk kommentar 
 
- källredovisning saknas för lösligt påstående om Rohypnol 
 
- maktmissbruk på så sätt att utredarna partiskt manipulerar utredningens uppläggning och  
  innehåll och domstolstrotsande genomför en obefogad utredning (inget har tillkommit i sak    
  som motiverar en sådan) av redan utredda frågeställningar. Idén kan vara att söka utnyttja   
  genomförande av en utredning till att manipulera fram andra resultat än domstolens analys   
  gett.  
 
- obefogad utredning (ett tankefel att göra en sådan) är i detta fall att utreda frågeställningar  
  som redan besvarats nöjaktigt  
 
- oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder, dvs. ”tycka-tro-känna- 
   uppleva” – tänkande.  
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- partiskhet i sökande och undanhållande av information till förmån för ena parten. Detta är 
   det slag av utredning där utredarna kan sägas ”sätta sig i knät på ena parten”.  
 
- personlighetsvariationer inom individ förbises, dvs. en tro att en person uppträder likadant i  
  olika situationer och oberättigad generalisering över situation.  
 
- prognosfel, dvs. fel i metodiken på så sätt att tidigare handlande inte beaktas vid prognos  
 
- relevansfel, dvs. icke relevanta uppgifter anförs; t.ex. anförs moderns ”oro” och historiska  
  uppgifter.  
 
- rubrik utan täckning (ett ständigt knep på kvälltidningarnas löpsedlar) när rubriken 
  ”Missbruk” obefogat används. 
 
- sammanblandningsfel på så sätt att utredare blandar samman sig själva med barnet. Ett barns  
  behov uppkommer inte i utredarnas föreställningsvärld utan det är en egen individ.  
 
- storstadspreferens för barnets räkning hos utredarna och som är i sak oberättigad  
 
- ”sätta sig över lagen”- fel på så sätt att utredarna tycker sig kunna agera för att sätta 
   en domstols prövning och beslut ur spel och utan att det tillkommit något i sak som 
   motiverar en utredning.  
 
- tidsfel, dvs. beaktar inte noga tidsförhållanden (när något skall ha hänt/pågått) 
 
- undanhållande av information (t.ex. intervjuas inte moderns make, kanske därför att 
  utredarna inser att denne har en störande negativ attityd till fadern).  
 
- undvikande/censur vad gäller frågan om att modern misshandlar barnet.   
 
- urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval)  gällande material redovisas ej, 
   vilket gör att manipulativa principer kan tillämpas utan att det tydliggörs 
 
- ålderism på så sätt att föräldrars ålder tillmäts alltför stor vikt på bekostnad av viktigare  
  faktorer, t.ex. misshandel av barnet hos den ”unga” föräldern 
 
- överkonfidensfel på så sätt att utredarna tror sig ha rätt när de har fel eller uttalar  
   sig kategoriskt på otillräcklig saklig grund, t.ex. friskförklaringen av modern.  
 
- övertygelsefixering kring moderns lämplighet och faderns olämplighet på så sätt 
  att utredning konstrueras partiskt och domstolstrotsande;. obefogad utredning startas 
   gällande frågeställningar som redan är besvarade och bedömda. Övertygelser har 
   svårartade och destruktiva effekter i utredningsarbete. 
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