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Sammanfattning. En vårdnadsutredning granskas med avseende på utredningsmetodiken. 

Utredningen innehåller grundläggande metodfel och är partisk. Utredningen är mycket tunn 

vad gäller material från modern och barnet. Uppgifter används till bedömningar utan att vara 

rimligt säkerställda. En historik av våld och hot föreligger mellan modern och fadern som 

även blivit dömd för mordförsök på andra personer. I utredningen föreslås trots detta 

gemensam vårdnad. Avslutningsvis summeras tankefel i utredningen.   

 

Bakgrund 
Av advokat AA har jag 0001-10-04 fått i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 

utredningsmetodiken i angiven utredning. angående vårdnad om barn m.m.  Jag har ingen 

tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med någon av målet berörd och har frånsett 

uppdragsgivaren inte haft kontakt med någon med anledning av uppdraget.  

 

Min granskning syftar inte till ställningstagande i frågor om vårdnad, boende eller umgänge 

utan innebär iakttagelser och anmärkningar kring utredningsmetodiken.  

 

Material 

- Utredning angående vårdnad, boende och umgänge från X kommun, Socialförvaltningen 

0001-06-14 med bifogad skrivelse från modern och bifogade anmälningar till 

Polismyndigheten i  P län 

- Brottmålsdom rörande fadern i  T tingsrätt xxxx-04-28, mål nr xxxx 

- Minnesanteckning från Polismyndigheten i annat län angående olaga hot, xxxx-06-08 

- Anmälan till Polismyndigheten i P län angående misshandel 

av aktuellt barn 0000-04-11  

- Föreläggande från T tingsrätt 0001-06-15 

Anfört material har i denna DiVA-version avidentifierats vad gäller namn, orter, årtal m.m.  

 

Anmärkningar 

Genomgång av materialet ger anledning till följande iakttagelser och anmärkningar vad gäller 

utredningsmetodiken. 

 

1. Det framgår att det är frågan om en utredning om  vårdnad, boende och umgänge, men 

några mer preciserade och logiskt styrande frågeställningar saknas. 

 

2. Tidsredovisning saknas  i stor utsträckning. Det framgår att utredarna ”träffat parterna” 

(vad nu detta innebär?) och gjort ”hembesök” samt haft ”samtal med” barnet och haft 

”referentsamtal med skolan”. Det framgår inte vilket år och datum detta skett och inte  heller 

framgår tidslängderna på dessa samtal och hembesök. Platsangivelser saknas delvis. Det kan 

anmärkas att utredare som inte kan hålla reda på och redovisa datum knappast kan anses 

uppvisa ett godtagbart förhållningssätt till sitt uppdrag. Datum är t.ex. viktiga för att kunna 

bedöma hur gammal information är, om den ev. är föråldrad och för att bedöma sådant som 
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har att göra med ordningsföljd, t.ex. orsakstolkningar.  Redovisning av varaktighet hos samtal 

är även viktigt för att kunna bedöma vilket underlag utredarna kan ha och om opartiskhet 

förevarit. Om utredare t.ex. talat dubbelt så mycket med den ena parten skall det vara tydligt 

redovisat. Särskilt viktigt är att omfattningen av kontakten med huvudpersonen barnet 

redovisas. Det kan nämnas att när polisen i förundersökningar redovisar barnsamtal och även 

vuxensamtal så framgår datum, klockslag och varaktigheter exakt.  

 

3. Det saknas öppen redovisning av principer för urval (inval respektive bortval) av 

information/uppgifter till utredningens text. Det inses lätt att sådana principer kan ha stor 

betydelse för vad som redovisas och inte redovisas i en utredning. Att det inte finns uttalade 

principer betyder inte att det skulle saknas outtalade principer, t.ex. partiska eller 

mörkläggande eller övertalningsinriktade urval. Observera att även urval av personer till 

utredande samtal bör motiveras. I detta fall har moderns sambo (med ingående kännedom om 

barnet) och faderns syster (hos vilken umgängen med barnet skett) inte intervjuats.  

 

4. Uppgifter som påförs och används i en utredning måste vara rimligt säkerställda. Ett 

grundläggande moment är att samtliga uppgiftslämnare till utredningen ges möjlighet att 

bestyrka utredarens sammandrag av lämnade uppgifter. Detta innebär att uppgiftslämnaren får 

möjlighet att i lugn och ro läsa igenom uppgifterna och göra de korrigeringar, förtydliganden, 

strykningar etc. som uppgiftslämnaren bedömer lämpliga. Om uppgiftslämnare inte granskar 

och justerar sammandrag så uppkommer bortfall av relevant material och felaktigheter.  

Forskning kring samtalsminne påvisar upprepat förekomst av bortfall, förvrängningar och 

felaktiga tillägg. Att en uppgiftslämnare bestyrkt en uppgift innebär förstås inte nödvändigtvis 

att den är korrekt, då det finns felmöjligheter från uppgiftslämnarens sida (t.ex. 

missuppfattning, minnesfel, tolkningsfel, fabulering, lögn).  

 

En uppgiftslämnares bestyrkande av egna uppgifter skall ske FÖRE utredare använder 

uppgifterna för analys och bedömning i utredningsprocessen – en logisk självklarhet som ofta 

ignoreras. Detta problem löses inte genom att hela eller del av utredningen baseras på icke 

rimligt säkerställda uppgifter och att den kommuniceras med parterna utan att ha baserats på 

bestyrkta uppgifter. Det kan då ha saknats eller varit fel på viktiga uppgifter som utredare 

saknat eller använt vid analys och bedömning. Analys och bedömning skall inte göras på 

grundval av obestyrkta uppgifter.  

 

I den här aktuella utredningen framgår inte att de uppgifter utredarna redovisar skulle ha 

bestyrkts av respektive uppgiftslämnare och dessutom ha bestyrkts FÖRE de använts för 

analys och bedömning (bestyrkandedatum skall framgå). Det framgår även av moderns 

skrivelse att hon inte godtagit utredarnas framställning och bortredigering av vad hon sagt. 

Utredningen skall därmed förkastas ur källkritisk synpunkt.  

 

5.  Möjlighet till systematisk replikering anges inte ha förekommit i denna utredning. Med 

systematisk replikering avses att den som är föremål för utredning och berörd av annan källas 

uttalande skall ges möjlighet att gå i svaromål (få replikmöjlighet) på allt som sagts, inte bara 

enstaka uppgifter. 

  

Replikerna skall då användas för rättelser eller påföras som just repliker. Systematisk 

replikering skall ske i utredningsprocessen FÖRE utredarna utformar avsnitt med analys och 

bedömning. Replikerna skall vara försedda med datum. Normalt bör i det här slaget av 

utredning parterna och barnet (i mån av förmåga) ges replikmöjlighet, men ibland kan det 

vara viktigt för att klara ut något att även någon annan ges möjlighet till replik.  
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Systematisk replikering utgör en elementär rutin för att efter källornas bestyrkanden rimligt 

säkerställa uppgifter. Möjligheten till replikering är väl etablerad i vårt demokratiska 

rättssamhälle, t.ex. inom politiska organ, ideella föreningars möten, journalistiska reportage, 

debatter och rättsväsen. Det finns ingen godtagbar anledning att åsidosätta denna princip som 

har till syfte att bidra till källkritik och  rimligt säkerställda uppgifter. 

 

I utredningen framgår inte att systematisk replikering skett och framgår inte heller att 

systematisk replikering skulle ha skett FÖRE analys och bedömning (rubriken 

”Sammanfattning och bedömning”).  

 

6. Endast ett utredningssamtal, odaterat, av icke redovisad tidslängd och icke redovisad plats 

anges ha skett med barnet 8 år gammalt. Tre enskilda samtal vid olika tillfällen kan vara ett 

lämpligt minimum för att inte tillfälliga stämningar etc. skall få för stort spelrum och för att 

nå en bättre kontakt och en tydligare och bredare bild.  

 

Enligt FN:s barnkonvention artikel 12 har ett barn rätt att komma till tals i en sådan här fråga. 

De 11 påbörjade rader på sid. 3 som redovisas av vad barnet sagt kan inte bedömas tillgodose 

barnets intressen av att bli hört, särskilt inte som  barnet är  hela 8 år. 

 

Enligt uppgift i moderns skriftliga kommentar har tidigare förevarit ett samtal med barnet som 

inte här redovisas. Frågan är varför. Ville utredarna dölja vad barnet kan ha  haft att säga vid 

detta tillfälle?  

 

7. Avsnittet ”Moderns uppgifter” på  sid. 4 innehåller endast 11 påbörjade rader, vilket nog är 

minimeringsrekord vad gäller alla de hundratals utredningar om vårdnad, boende och 

umgänge, som jag sett. Det framgår av moderns 4-sidiga skrivelse att det funnits 

många fler uppgifter att anföra.  

 

Avsnittet ”Faderns uppgifter” på sid. 5-6 innehåller 62 påbörjade rader”, dvs. är mer än fem 

gånger så långt. Ingen förklaring till denna bristande likhet i tillförsel av uppgifter ges.  Se RF 

1 kap. 9§ angående krav på opartiskhet inom offentlig förvaltning.  

 

Det påvisade matematiska förhållandet pekar på partiskhet till förmån för fadern. Hur långa 

de båda samtalen med respektive förälder varit har inte redovisats, men olikheten i textmängd 

kan innebära att samtalen med fadern varit avsevärt längre. 

  

8. Avsnittet ”Sammanfattning och bedömning” har såvitt kan förstås utarbetats utan att 

utredarna utgått från rimligt säkerställda uppgifter vad gäller bestyrkande av  uppgiftslämnare 

och möjlighet till systematisk replikering från berörd. Både bestyrkanden och systematiska 

replikeringar skall föreligga FÖRE uppgifterna används. Dessutom är uppgifter från barnet 

(11 påbörjade rader) och från modern (11 påbörjade rader) mycket tunna och summariska, 

medan fadern (62 påbörjade rader) i underlaget fått komma mycket mer till tals.  

 

9. Jag uppfattar utredningen som att utredarna mer fokuserar faderns behov än barnets behov 

(skall vara huvudperson) och även mer än moderns behov. Varför förs inte barnets 

förutsättningar och behov in i resonemangen i ”Sammanfattning och bedömning”? 

Barnet har enligt referat sid. 3 sagt ifrån att det inte vill träffa fadern i dennes lägenhet i 

Annanstad utan hellre hos fastern i Närstad. Utredarna verkar inte ha diskuterat sina förslag 

med barnet i deras konkreta innebörd?  Anser barnet att vårdnaden skall vara gemensam? Hur 
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mycket umgänge vill barnet ha med fadern? Om barnet skall åka till Annanstad varannan 

helg: kommer det att vilja och orka eller uppkommer en ”bumerangeffekt” 

i förhållande till fadern eller som en allmän stresseffekt och eventuella bråk om uteblivna 

umgängestillfällen? 

  

Kvalitet (innehåll) hos umgänget kan vara mycket viktigare för relationen än kvantitet - antal 

timmar, antal gånger, antal dagar.  

 

10.  I avsnittet ”Sammanfattning och bedömning” från strax ovanför mitten och neråt på sid. 

7 refereras till icke källredovisat, obestyrkt och icke systematiskt replikerat material, 

som verkar härröra från ”samarbetssamtal”. Detta material finns inte redovisat med källor, 

bestyrkanden och repliker i grundmaterialet. Nytt material som icke redovisats i 

grundmaterialet skall enligt gängse utredningslogik inte tillföras i avsnitt med analys och 

bedömning. Detta material innebär dessutom en sammanblandning av samarbetssamtal med 

utredningsverksamheten och missbruk av material från samarbetssamtal. Kanske är det rentav 

så att vårdnadsutredarna genomförde samarbetssamtalen också – det kan något verka så  i den 

källmässigt oklara texten då ingen annan källa nämns? Otydligheten är inte godtagbar.  

 

11. Det finns i avsnittet ”Sammanfattning och bedömning” inte ens ett enda omnämnande av 

tidigare ”misshandel” och ”hot” från fadern gentemot modern. Enligt dom i T tingsrätt xxxx 

dömdes fadern för misshandel av just modern. Moderns skrivelse och de kopior av 

anmälningar (som inte lett till rättsliga efterspel) som bifogats denna säger även de en hel del 

om relationshistoriken. Att det, som  det verkar, är så att det förekommit fungerande umgänge 

hos fastern och några enstaka besök i Annanstad hos fadern betyder inte därmed att umgänge 

med annan maktfördelning och relationsdynamik mellan föräldrarna skulle fungera lika bra.  

 

12. Enligt utredarna sid. 7 gäller att 

”Fadern har på ett för utredarna tydligt sätt, tagit tag i sitt liv och söker nu en varaktig 

förändring. Faderns strävan är att revanschera sig i samhället och som far till barnet. ” 

 

Detta verkar utmärkt, men det finns många vägar att ta tag i sitt liv och många sätt att umgås 

med och verka för sitt  barns bästa. En kritisk fråga är om gemensam vårdnad med de 

förutsättningar som råder här är det bästa sättet?  

 

En annan kritisk fråga är vilket underlag mer än sin egen subjektiva uppfattning från ett par 

korta (?) samtal som utredarna har  för dessa bedömningar? Ingen referent som uttalat sig om 

fadern refereras. Det saknas även konkretion i  utredarnas påståenden ovan.  

 

13. Ett generellt påpekande med anledning av moderns farhågor och vad gäller 

riskbedömning är att tidigare våldsbeteende ökar risken (sannolikheten) för framtida 

våldsbeteende – en i internationell facklitteratur väl etablerad princip (se t.ex. det etablerade 

bedömningsinstrumentet HCR-20 med tidigare våldshandlingar som första bedömningsgrund, 

t.ex. Lidberg, 1999; se även t.ex. Belfrage i Granhag & Christianson (red.), 2008; även 

Howitt, 2006, kap. 23). Det är generellt hur en person med våldshistorik uppträtt, som spelar 

roll för prognosen, inte särskilt mycket vad personen säger och lovar eller ger för intryck.  

 

Enligt Diesen (i Granhag & Christianson (red.), 2008, kap. 28) gäller generellt 

”Om kvinnan drabbas kan man också räkna med att barnen gör det. Man beräknar att cirka 

80 procent av hustrumisshandlarna också slår sina barn, och ju grövre misshandeln är mot 

kvinnan, desto grövre är den också mot barnen.”(sid. 504) 
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(Det skall sägas att i det här granskade fallet var föräldrarna aldrig sammanboende, men 

modern har farhågor om att barnet kan drabbas och en våldshändelse gentemot barnet har 

anmälts enligt bifogad anmälan.)  

 

Det är även ett generellt och känt fenomen att en del personer med våldproblematik kan verka 

övertygande och välartade även för utredare (till dess att våldsbeteende bryter ut gentemot 

någon).  

 

Att fadern i detta fall  fått flerårigt fängelsestraff för mordförsök vid vilket han skjutit skarpa 

skott mot  två personer, vilka kunde ha dödats, är ett agerande som knappast kan bedömas 

som oproblematiskt  när det gäller att anses lämplig som vårdnadshavare, även om det inte var 

modern och barnet som besköts. Inte heller domen rörande misshandel av modern kan anses 

som oproblematisk historia.  

 

Det saknas i utredningen en genomlysande diskussion om våldsproblematiken i det fall som 

utreds. Allmänt gäller att det är svårt att göra korrekta förutsägelser om våldsbeteenden i 

enskilda fall (se t.ex. Howitt, 2006, kap 23). Exempelvis slår en förhöjd risk på gruppnivå inte 

igenom i en större eller mindre andel av de enskilda fallen. Det finns också enskilda fall där 

risken kliniskt bedömts som ingen eller låg, men där bedömningen visat sig grovt felaktig.    

 

14. Utredare behöver inte lägga ett förslag rörande vårdnad, boende och umgänge. Det kan 

vara betydligt bättre att utredare klargör förutsättningar samt för- och nackdelar (inkl. 

konsekvenser) med aktuella alternativ och låter domstolen ta ställning utan beslutsförslag.  

Det kunde nog även i ett sådant här fall varit lämpligt att utredande kommun köpt någon 

konsultationstimma per telefon med någon rättspsykologisk/rättspsykiatrisk expert gällande 

riskbedömning i detta fall. Detta skulle kunna gett upphov till funderingar som borde tillföras 

utredningen. I beaktande av de grava saklighetsbristerna i den här granskade utredningen ter 

det sig inte lämpligt att den avslutas med förslag från utredarna.  

 

15. En annan bekymmersam faktor är påstådda tendenser till aggressiva beteenden hos barnet, 

där TV- och dataspel nämns och kan vara möjlig inspiration. Det bör även påpekas att 

våldsbeteenden  i  hemmet ofta är en inlärningsgrund för barn och ungdomar att bete sig 

våldsamt. Sådan inlärning kan ske både på attitydnivå (uttalanden) och genom att visa upp 

handlingar av våldskaraktär. Observationsinlärning kan då ske. Föräldrarna har ett ansvar att 

barnet inte lär sig våld hos vare sig den ene eller den andre och att konstruktivt bemöta 

tendenser till aggressivitet. Det bör påpekas att om barnet stressas av arrangemang eller 

rutiner kring vårdnad, boende och umgänge eller dras in i konflikter mellan föräldrar, så kan 

aggressiva beteenden öka. Det krävs känslighet för barnets behov och barnet skall vara i 

centrum i den praktiska hanteringen.  

 

Sammanfattande bedömning 

Ur kritisk-vetenskaplig, källkritisk synpunkt bör utredningen förkastas. Den arbetar med icke 

rimligt säkerställda uppgifter och är partisk i grundmaterial och i resonemang. Mycket lite 

material redovisas från barnet och från modern. Barnets behov och risker kring barnet borde 

varit i fokus. Barnet borde fått komma till tals mer och tydligare. Övergång till gemensam 

vårdnad och höga umgängeskrav för barnet kan i beaktande av relationshistoriken innebära 

försämrade relationer, ökad stress och förhöjd risk kring barnet. Dock är prognoser vanskliga 

att göra.  
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Tankefel: en summering 

Följande tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 2010) kan konstateras eller antyds i 

utredningen. Beteckningarna kan överlappa.  

 

- bagatellisering av moderns oro 

 

- barnets uppfattningar utreds föga (endast ett samtal) och ignoreras 

 

- bedömningsfel, dvs. bedömningar och förslag ges på grundval av både alltför tunt och icke 

rimligt säkerställt material 

 

- fel fokusperson, dvs. fadern sätts i fokus, inte barnet 

 

- frågeställningsfel, dvs. logisk styrning av utredningsarbetet från uttalade frågeställningar 

redovisas ej 

 

- grundmaterial dyker för första gången upp i avsnittet ”Sammanfattning och bedömning”, ett 

utredningslogiskt fel 

 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter används utan kritisk prövning 

 

-  källredovisning saknas på några uppgifter 

 

- partiskhet i tillförsel av  mycket mer material från fadern och lite material från barnet 

respektive modern  

 

- prognosfel, dvs. det bortses från att tidigare våldsbeteenden är en viktig 

faktor 

 

- relationshistorik ignoreras mycket  

 

- sammanblandning av utredning med material från samarbetssamtal 

 

- saklig grund redovisas ej som underlag för förslagen om vårdnad och umgänge. 

Barnet, 8 år, har, såvitt framgår, inte fått yttra sig över förslagen.  

 

- stress för barnet ignoreras 

 

- säkerställandefel, dvs. det anges inte att källorna fått bestyrka utredarnas sammandrag av 

lämnade uppgifter och inte heller har systematisk replikering från berörda iakttagits 

 

- tidsredovisningar saknas i stor omfattning 

 

- urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval) för material till utredningen redovisas 

inte öppet 

 

- våldsignorerande, dvs. våldsproblematiken ges lite uppmärksamhet 
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