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Sammanfattning.  Syftet är att klargöra metodproblem och tankefel i ett fall med utredning 
rörande vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänstens och polisens utredningsarbete vid ett 
sexuellt inriktat verbalt beteende, uppvisat av ett barn på förskola, bedrivs på sådant sätt att 
tolkningen låses och relevanta alternativa hypoteser kring uppkomsten av beteendet ignoreras.  
Ett flertal metod- och tankefel begås.  

 

Bakgrund 

Advokat AA har 2010-02-28 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodiken i utredning om vårdnad, boende och umgänge 2010-01-23 gällande 
barnet BB.  

Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med i målet berörda personer.  

Granskningen syftar inte till ställningstagande i tvistefråga.  

Resultatet av den utredningsmetodiska granskningen redovisas i det följande i form av ett 
antal anmärkningar och en summering av ett antal tankefel. Avidentifiering har skett. Barnet 
betecknas BB, fadern betecknas FF och modern betecknas MM. 

 

Material  

- Utredning rörande vårdnad, boende och umgänge från K kommun 2010-01-23. (Fokuserat 
dokument) 

- Dialogutskrifter av polisförhör med barnet 2009-04-04 och 2009-04-05 samt 
sammanfattande förhörsprotokoll med modern 2009-04-04, 2009-04-05 och 2009-04-16.  

- Brev till FF 2009-05-07 från socialsekreterare K kommun 

- Barnavårdsutredning från K kommun 2009-06-14 

- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef I o F, K kommun, 2010-03-19 
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- Psykiatrijournal för FF 2007-09-13 till 2008- 07-27 

- Intyg 2009-09-21 ang. stödsamtal för FF 

- Två CD-skivor med utredningssamtal i vårdnadsutredning 

- Medicinsk journal för MM 1997-03-13 till 2003-02-16 

- Protokoll T tingsrätt 2009-07-03 

- Dom T tingsrätt 2009-04-18  

- PM med utredningsmaterial upprättade av advokat AA 2009-08-22 och 2009-08-28 

- JO-anmälan av advokat AA 2009-08-24 

- Skrivelse till socialförvaltningen K kommun av advokat AA 2009-08-27; svar 2009-08-30 

- Skrivelse 2009-08-27 till chefen S sjukhus av advokat AA; svar 2009-09-13 

 

Anmärkningar 

1. Området för vårdnadsutredningen anges, men det saknas tydligt formulerade och logiskt 
styrande frågeställningar.  

2. På sid. 1 bedömer utredaren att ”det saknas skäl att prata  med BB”. Denna bedömning 
görs då uppenbarligen utan att utredaren talat med BB och därmed inte kan veta om något av 
värde för utredningen skulle ha framkommit. Logiken ter sig anmärkningsvärd.  

3.  På sid. 1 nämns att utredaren ”tagit del av ” barnavårdsutredningen från socialtjänsten i K. 
Fadern FF har inte fått komma till tals i denna barnavårdsutredning. I en tjänsteskrivelse från 
verksamhetschefen I o F konstateras att detta ej stämmer med hur barnavårdsutredningar skall 
bedrivas. Eftersom vårdnadsutredaren använt sig av denna defekta barnavårdsutredning så har 
föräldrarna inte fått komma till tals på lika villkor i samband med utredningen rörande 
vårdnad, boende och umgänge.  

4. Principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter till utredningen redovisas inte. 
Detta innebär att urvalet kan vara skevt eller manipulerat på sätt som inte framgår. 

5. Det saknas mycket av bakgrund och livshistorik kring föräldrarna och vad gäller uppgifter 
inhämtade från modern saknas helt rubriken ”Bakgrund”.  

6. Innehåll i telefonsamtal med två barnskötare på barnets förskola refereras kort.  De korta 
referaten av vad de båda barnskötarna har sagt är  innehållsligt inriktade på att ange 
egenskaper och beteenden hos barnet. Även kontakten med föräldrarna nämns kort. Det 
saknas uttalanden om den sociala miljön på förskolan och hur denna miljö kan tänkas påverka 
barnet till att ibland bli ”argsint” etc. Då det i detta fall även förekommit påståenden om 
sexuellt inriktade uttalanden från barnet på förskolan (polisförhör har gjorts), hade det varit 
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lämpligt att förhöra sig med de båda barnskötarna om den språkliga och sexuella kulturen, 
dvs. barnens uttalanden, lekar och beteenden med enligt vuxnas uppfattning sexuell 
anknytning, på förskolan. 

Det påstås t.ex. att ”Det kommer många fula ord ur hennes mun…”, men sägs inget om hur 
det är med de andra barnen i det avseendet. Det är oklart vad som avses. Barnet kan tänkas 
imitera/kopiera andras uttalanden och beteenden. 

Mer eller mindre av sexuella uttalanden, sexuella lekar och sexuella beteenden ingår normalt  
i utvecklingspsykologin på förskolor (se t.ex. Edvardsson, 2011; Langfeldt, 1987; Palmqvist 
& Robach, 1993; Rutter, 1971).  

7. Referat av föräldrarnas uppgifter till utredaren finns i utredningen. Det återgivna 
epostmeddelande som finns citerat med faderns uppgifter på sid. 7 tolkar jag så att fadern inte 
anser redovisningen från utredaren som godtagbar och anger sig uttryckligen ”sakna 
förtroende” för utredaren. 

8. Det framgår inte att respektive förälder givits möjlighet att systematiskt replikera på alla 
uppgifter från den andre och från referenter och utredare i själva utredningsprocessen och  
FÖRE utredaren gör sina bedömningar.  

Det är inte källkritiskt godtagbart att göra bedömningar  på grundval av underlag som inte är 
bestyrkta av uppgiftslämnare och/eller har underkastats möjlighet till systematisk replikering 
från den som är omtalad. 

9. Utredaren återger en sammanfattning från polisens förhörsprotokoll med barnet. I denna 
text hävdas att barnet sagt saker. Vad som inte redovisas är att alternativ hypotes ignorerats 
när frågor har ställts till barnet och att förhörsledaren i sin interaktion  med barnet i hög grad 
torde ha påverkat barnet genom frågeurval och suggererande frågeteknik och suggererande 
reaktioner på svaren. Det är lätt att t.ex. påvisa felaktigt formulerade frågor och närmare 
läsning påvisar att det barnet säger föregås av påtaglig påverkan från förhörsledaren. Att 
åklagaren valt att avskriva ställd inför ett sådant undermåligt förhörsmaterial bör bedömas 
som sakligt befogat.  

Lite mer konkret kan jag ge några få exempel kring innehållet i dialogförhören med barnet. I 
inledningen av förhörsutskrifterna uttalar förhörsledaren i barnets närvaro att ”ärendet gäller 
våldtäkt mot barn” – inte särskilt lämpligt ur suggestionssynpunkt och det ger en misstanke 
om att andra olämpliga uttalanden kan ha gjorts till barnet utanför själva inspelningen.  

I inget av de två förhören tar förhörsledaren upp frågor om att tala sanning, om att säga till när 
man inte förstår eller inte vet, om att säga  till när förhörsledaren säger fel. I båda förhören 
finns stora andelar av hypotesneutrala frågor (55% för förhör 1 respektive 40% för förhör 2). 

I båda förhören finns stora andelar frågor inriktade mot anmälningshypotesen om att sexuella 
övergrepp har begåtts (45% respektive 60%). I båda förhören utgör andelen frågor inriktade 
mot alternativa hypoteser 0% (en enda fråga har jag sett). Logiken i polisutredningen med 
barnet är därmed cirkulär, dvs. det blir svårt att nå fram till giltighet hos någon annan hypotes 
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än utgångshypotesen (eller snarare övertygelsen). Ensidigt bekräftelsesökande i urval av 
frågor och i frågeteknik utmärker förhören.  

En manipulativ strategi används upprepat av förhörsledaren  i de två förhören.  
Förhörsledaren för in flera suggererande begrepp upprepat och försöker få till stånd en 
koppling till fadern. Begrepp som förs in och används är ”fula ord”, ”göra något som inte är 
roligt”, ”jag vill”, ”hemlighet/er”, ”snippa”, ”snopp”, ”kläder”. 

Förhörsledaren hänvisar på ett förutsättande sätt till sådant som skall  ha sagts och/eller hänt 
på förskolan och för in termen ”fula ord” i förhöret. På sid. 11 finns följande lärorika 
sekvens, där förhörsledaren betecknas med F.  

 

F: …Du, jag  har fått veta utav Stina, heter hon så din dagisfröken, eller förskolefröken, att du 
pratade med henne häromdan, när ni satt vid ett bord och så var det två barn som bråkade med 
varandra och så sa dom fula ord. Kommer du ihåg det? 

Barnet: Ja, ja, men då var jag inte där.  

F: Nähä, Vilka barn var det som sa fula ord? (frågan ställs trots att F fått veta att barnet inte 
var där…!!!) 

Barnet: Det var…….(ohörbart; verkar som barnet nämner någon/några, trots att barnet inte 
var där) 

F: Var det Stina som sa fula ord? 

Barnet: Tror det.  

F: Jaha. Okej. Va sa du då, då?  

Sekvensen kring fula ord fortsätter och efter att F sagt uttrycket ”fula ord” 6 gånger så 
använder barnet för första gången ordet på sid. 12 och därefter använder förhörsledaren 
uttrycket ytterligare 4 gånger på sid. 12. Och sedan fortsätter F att uppmuntra barnet till att 
säga något fult ord.  

På sid. 13 frågar förhörsledaren 4 gånger på temat 

”Gör pappa nånting som inte är roligt då?” Observera här det suggererande handlingsverbet 
”gör”, som i olika tempus används på flera ställen i förhörsutskrifterna.  

På sid. 14 går förhörsledaren in i en upprepad ordergivning genom att uttrycket ”jag vill” 
används med koppling till ”fula ord” från pappan.  

 

På sid. 16 för förhörsledaren in ordet ”hemlighet/er”  3 gånger plus 2 gånger på sid. 17.  
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På sid. 20 finns en fantasiindikation när barnet talar om att ”krabber biter mig i tån” på 
golvet på förskolan. Förhörsledaren har då återigen hänvisat till något som barnet skall ha 
visat för Stina på förskolan. En möjlighet är att det som visades då var en fantasi.  

Inför det andra polisförhöret kan barnet ha utsatts för ytterligare förväntningar, påverkande 
frågor och påståenden från den vuxna omgivningen såsom modern och daghemspersonal.  

Sammanfattningen på sid. 21 av det andra polisförhöret dagen efter det första inleds med 
följande konstaterande. 

”BB berättar att flickor har en snippa och att pojkar har en snopp.” 

Låt oss se i utskriften hur detta manipuleras fram från flickan. 

Det är förhörsledaren själv som rakt av för in begreppet snippa och sedan manipulerar barnet 
till att själv säga ordet snopp före förhörsledaren. Någon berättelse finns inte då barnet har att 
svara på frågor. Förhörsledaren tänker sig uppenbarligen att kunna koppla pappan till orden 
när de väl införts, vilket också sker. 

  

F: Vet du vad jag vet? Jag vet att flickor har en snippa. 

Barnet: Det vet jag med. 

F: Det vet du med. 

Barnet: Jag har med snippa. 

F: Du har också en snippa ja. Det har jag också.  

Barnet: Mm. 

F: Vad har pojkar för nånting då?  

Barnet: Snopp dom.  

F: Dom har en snopp, ja. Har mamma en snippa eller en snopp? 

Barnet: ….(ohörbart) en sån med snopp. 

F: Va?  

Barnet: Hon har en snopp. 

F: Har  mamma en snopp? 

Barnet: Nä. Hon har en snippa.  

F: Och vad har pappa för nånting då? (Här kopplas pappas snopp in av förhörsledaren själv 
märk väl) 
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Barnet: En snopp 

F: En snopp. Ja. Har du sett den nån gång? 

Barnet: Ja det har jag. 

F: Ja. 

Barnet: Fast jag gillade hans snopp. 

F: Jaså, ja. Vad gör du då när du?  (suggererar med handlingsverbet ”gör” och det torde stå 
klart vilken förväntan som F har)  

Barnet: Det var under toaletten, det var slicka jag på pappas snopp.  

(Barnet svarar på  suggestionen med att ange det för barn vanliga  handlingsverbet ”slicka” 
kopplat till den snopp som förhörsledaren manipulerat in i förhöret. Stark misstanke om 
förhörsartefakt, dvs. att uttalandet är en effekt av manipulation och förväntan från 
förhörsledaren och kanske även från övrig omgivning. Vilka har talat med barnet och om vad 
mellan förhören. Mamma? Personal? Kamrater?) 

Det förekommer fler spektakulära sekvenser i det andra förhöret. 

På sid. 27 finns följande sekvens. 

 

F: Nähä. Hur såg pappas snopp ut? 

Barnet: Grå. 

F: Den var grå. 

Barnet: Vit. 

F: Och vit. 

Barnet: Svart.  

F: Och svart. Ja. Såg den ut på nåt annat sätt. (F torde vara intresserad av ev. erektion) 

Barnet: Nä, bara svart. (fantasiindikation?) 

F: Jaha. 

Barnet: Kan jag få måla nånting nu då? 

F: Har du slickat på pappas snopp mer än en gång? Nu nickar du. Var har ni varit då 
nånstans? 

Barnet: I  Turkiet. 
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På följande sid. 28 framkommer att bara barnet, mamma och mammas sambo var i Turkiet. 
Pappa var inte med i Turkiet. Detta hindrar inte förhörsledaren från att bita sig fast i sin 
tankegång om att slicka pappas snopp. 

F: Men, slickade du på pappas snopp i Turkiet? 

Barnet:  Nä, han var ju inte i Turkiet.  

F: Nej, just det.  

Observera här att barnets uppgift på sid. 27 om att barnet slickat pappas snopp i Turkiet här 
falsifieras av barnet  självt.  En fluktuation i medvetandeprocessen i form av 
fabulering/fantasi som bröt in verkar ha förekommit på sid. 27.  

På sid. 34-35 finns följande sekvens. 

 

F: Hade du kläder då? (det är F som infört begreppet kläder i förhöret) 

Barnet: Mm. 

F: Hur kunde  han då slicka dig  på snippan? 

Barnet: Det vet väl inte jag.  (fantasiindikation) 

 

Liknande situationer förekommer även på ett flertal andra ställen i förhören där barnet inte 
kan besvara uppföljande frågor och då avbryter och byter ämne.   

På sid. 32 i andra polisförhöret införs förskolefröken Johanna i förhörsrummet, vilket är 
olämpligt och kan starkt öka en förväntanseffekt och ledtrådar till önskade svar. Att som sker 
på sid. 37 utdela en enligt barnet ”gosig björn” som belöning är klart olämpligt och det kan ha 
funnits förväntningar tidigare (hos barnet och/eller förhörsledaren) kring att barnet skulle få 
björnen och som kan ha inverkat på vad barnet sagt.  

Polisförhören med barnet är felaktigt genomförda och resultatet blir som framgått därefter. 
Mycket starka misstankar om förhörsartefakter och fabuleringar eller fantasier för att 
tillgodose de vuxnas förväntningar föreligger. Barn är socialt responsiva, dvs. försöker svara 
så gott de kan om de får frågor. Barn har en av forskare ofta påtalad tendens att säga sådant de 
tror att vuxna vill höra. Barn reagerar mer på suggestioner än vuxna. Barn reagerar även 
liksom vuxna på förväntningar via ett 30-tal kanaler (ansiktsuttryck, blickar, gester, tonfall, 
tystnader etc.) . Utredare med en bestämd uppfattning ger ifrån sig förväntningar och söker 
påverka andra till uttalanden som stämmer med förväntningar (s.k. självuppfyllande profetia). 
Det är lämpligt att även vårdnadsutredare har insikt i detta slags felkällor, något som tycks 
saknas i detta fall.  
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10. Utredningen nämner inte några som helst iakttagelser kring pedofila intressen eller 
beteenden hos fadern. Att döma av  moderns uppgift 2009-04-04 verkar ingen av föräldrarna 
se på porrfilm. Det bör kanske påpekas att idag sägs och visas mycket sexuella scener i TV-
kanalerna och det kan vara så att barn kan lära sig ett och annat den vägen både i språk och 
bild.   

11. I avsnittet ”Utredarens intryck” menar utredaren att fadern ger en motsägelsefull bild av 
sig själv. Det tycks ha förbigått utredaren att människor i allmänhet dels uppfattar sig själva 
olika vid olika tidpunkter och dels beroende på situation ger olika beskrivningar av sig själva. 
Att fadern tidigare talat med sjukvårdspersonal i det psykologiska klimat som råder inom 
sjukvården och senare talar med utredaren i en annorlunda situation då en utredning pågår och 
då i ett annat psykologiskt klimat (andra roller) ger rimligen olikheter i de beskrivningar 
fadern ger. Sådana olikheter kunde nog uppkommit för vem som helst. Dessutom är det oklart 
hur urvalsprinciperna i sjukvårdens journal respektive i utredningen ser ut, men rimligt att de 
skulle kunna skilja sig åt. Utredaren har inte alls hört vad fadern faktiskt sagt utan hänvisar till 
en journal med av fadern obestyrkta och av personal säkerligen ungefärligt tolkade och 
sammanfattade uppgifter.  

12. Under rubriken ”Riskbedömning” visar utredaren en gång till att han okritiskt tagit del av 
polisens förhörsprotokoll. Han inser tydligen inte hur de uttalanden han anför från flickan har 
bevisligen föregåtts av felaktig, påverkande förhörsteknik och förväntningar från personer 
runt flickan. Att kalla det barnet sagt för att hon ”själv berättat” är missvisande – vad som 
sägs är en produkt av interaktiva processer mellan barnet och förhörsledaren. Det kan även 
tilläggas att polisen inte alls utrett vilken kultur av sexuella uttalanden, lekar och handlingar 
som förekommit på förskolan före eller vid hennes påstådda uttalanden inför förskolepersonal 
på förskolan. Inte heller vårdnadsutredaren verkar ha ägnat denna möjliga påverkan någon 
tanke eller utredningsansats. Det är nödvändigt att utreda frågan om påverkan på barnet i 
förskolemiljön.  

13. Professor Ottoson anger i sin lärobok ”Psykiatri” (2001) ett antal riskindikationer för far-
dotter-incest.   

”…en eller flera av faktorerna ekonomisk, kulturell och emotionell misär, trångboddhet, 
arbetslöshet, disharmoniskt äktenskap eller samboförhållande, psykisk störning hos mannen 
(missbruk, antisociala personlighetsdrag) och ibland subnormal begåvning hos flickan”.   

Som framgår stämmer inte detta slags riskindikationer väl in på vad som anförs om fadern i 
utredningen. Den depressionsproblematik som upprepat anförs kring fadern utgör enligt 
Ottossons lista ingen indikation på far-dotter-incest. Jag har aldrig i facklitteratur om sexuella 
övergrepp sett depression anföras som indikation, något som ter sig rimligt med tanke på den 
nedstämdhet och intresseförlust som utmärker depression.  De två psykiska störningar hos 
mannen (”missbruk”, ”antisociala personlighetsdrag”) som Ottosson nämner, verkar  
närmast utgöra motsatser till faderns psykologi, då inget framkommit om missbruk, 
kriminalitet m.m.  
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14. Det ter sig av texten oklart vad som är faderns psykiska status på senare tid och idag.  
Rimligen är det faderns psykiska status under senare tid som är av störst relevans för hans 
omsorgsförmåga gentemot barnet – inte psykisk status när han befann sig i akut kris. Skulle  
man  beröva alla föräldrar som genomgått icke ovanliga psykiska kriser etc. möjligheten till 
umgänge med sina egna barn skulle en stor andel inte kunna umgås med sina barn och barnen 
inte få träffa sina föräldrar.  

15. Utredaren gör i utredningens text bedömningar av klinisk-psykologisk art kring fadern, 
vilket utredaren torde sakna utbildning/kompetens att göra. Socionomer har en mycket ringa 
utbildning i klinisk psykologi. I detta fall vore ett psykologutlåtande rimligt som underlag.  

16. I avsnittet ”Bedömning” talas om ”BBs egen berättelse om övergrepp”. Någon sådan 
berättelse finns inte i materialet och andra personer har påverkande medverkat vid 
uppkomsten av vad BB sagt.   

17. I avsnittet ”Bedömning” påstås följande: 

”När det gäller umgänget så är min bedömning att man inte kan utesluta risken för att BB 
kan komma att utsättas för övergrepp av något slag.”  

Någon sådan risk kan inte uteslutas för något barn. Frågan är om faderns umgänge med barnet 
i detta fall skulle innebära en förhöjd risk jämfört med vad som är  vanligt i vårt samhälle.  

Uttalandet görs utan att utredaren har besvärat sig med att källkritiskt undersöka de uttalanden 
som dokumenterats från förskola och polisförhör. Vad gäller fadern är det svårt att se att det i 
materialet skulle finnas sakliga grunder att hävda en förhöjd risk för övergrepp från just 
fadern.   Utredaren för i sitt resonemang in att barnet ”bär sannolikt på en fortsatt 
undanträngd oro över hur han mår”. Frågan är hur utredaren kan veta något ö.h.t. om den 
tänkta ”undanträngda oron”?  Utredaren nämner att BB inte träffat sin pappa sedan mars 
2009, vilket knappast helt kan vara pappas fel. Utredaren menar at barnets oro kan stillas 
genom att barnet träffar fadern igen. Med fet stil betonar utredaren att ”Jag anser ändå inte 
att tingsrätten ska utdöma något umgänge.” Detta hävdas utan att utredaren talat med 
barnet och det är barnets bästa som gäller. Utredaren söker argumentera för att fadern utsätter 
barnet för ”övergrepp”, men frågan är väl om det inte snarare är utredaren som här utsätter 
barnet för övergrepp, dvs. söker förhindra umgänge mellan barnet och fadern. Hur utredaren 
utan att ha talat med barnet kan säga att en kontakt mellan barnet och fadern skall ”ha sin 
tyngdpunkt i hennes behov av att stilla sin oro för sin pappa”  finns anledning ställa sig 
frågande till. Det avslutande textstycket framstår som fabulerad pseudopsykologi. Tänk om 
det är så, vilket ofta hävdas inom utvecklingspsykologin, att barnet mår bäst av ett umgänge 
med sin far?   

Vad gäller förekomst av depression så drabbas runt 40%  av svenska kvinnor och runt 20 % 
av svenska män. Depressioner är s.k. psykiska störningar, vilka utmärks av att de är 
begränsade i tid. De uppstår, bl.a. som reaktion på livshändelser, och försvinner. Däremot är 
s.k. personlighetsstörningar och begåvningshandikapp tämligen bestående, men sådana 
bestående fenomen har inte hävdats föreligga hos den här aktuella fadern.  
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18. Enligt Belfrage (2008) anses personlighetsstörningen psykopati vara den enskilt tyngst 
vägande riskfaktorn för framtida våld. Det saknas i utredningen indikationer i riktning mot 
psykopatiska drag hos fadern. Däremot finns i materialet tecken på relativt starkt överjag, dvs. 
väl fungerande samvete, och med uttalad självkritik, t.ex. skall fadern ha talat kritiskt om sig 
själv med sjukvårdspersonal, ha bekymrat sig om familjens ekonomi m.m. Fadern verkar inte 
heller ha drivit upp någon konflikt med modern.  

19. Till en riskbedömning kring barnet kan även invägas faktorer hos barnet, som verkar må 
bra och inte uppvisa rädsla för fadern. Om barnet utsatts för övergrepp föreligger hög 
sannolikhet för undvikandebeteenden gentemot fadern. Sådana beteenden i ord eller i 
handling finns inte noterade i utredningen.  Det kan enligt inlärningsforskning och erfarenhet 
räcka med ett enda obehagligt övergreppstillfälle för att undvikandebeteende skall 
uppkomma. I denna utredning har utredaren inte talat med barnet och inte observerat barnet 
och fadern i samspel.  

I det första polisförhöret sid. 13 säger barnet ”Jag tycker om min pappa” och på sid. 18 säger 
barnet ”Att pappa, inte pappa har inte varit dum.” Det föreligger därmed motevidens till 
inträffade obehagliga situationer och undvikandebeteende här. Vårdnadsutredaren har inte 
tagit tillvara motevidens i polisförhören.  

20. Det finns en riskbedömning framlagd kring fadern och barnet, men saknas riskbedömning 
kring modern och hennes sambo och saknas riskbedömning kring förskolan. Det kan 
självfallet inte utan vidare genom antagande uteslutas risker för övergrepp i dessa miljöer. 
Båda skulle vid närmare granskning kunna innebära en förhöjd risk eller större risk än fadern 
och dennes  miljö.  

21.  Utredningen tar genom att undvika moderns bakgrund inte upp den ADHD-problematik 
som enligt en medicinsk journal 1997 till 2003 gällt för modern. Modern har då upprepat 
erhållit diagnosen ADHD, ställd av överläkare DD, och medicinerats för ADHD.  Det framgår 
även av journalanteckning 1997-12-13 uppgifter om hereditet (ärftlighet). Moderns pappa 
uppger sig ha haft likartade svårigheter med inlärning, koncentration, att ha svårt för att sitta 
stilla. Det hävdas även att moderns farfar hade liknande och mer uttalade problem. Vidare 
påtalas ADHD-problem hos moderns bror, något som denne själv hävdar i dom från T 
tingsrätt 2009-04-18, där denne även uppger sig medicinera för ADHD och gå i samtal.  

ADHD är en förkortning av ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” och brukar betecknas 
som  hyperaktivitetssyndrom (överrörlighet) med uppmärksamhetsstörning och impulsivitet 
(se diagnosmanualen DSM-IV)..  

Utifrån förekomst av ADHD-problematik bland nära släktingar (modern, moderns bror, 
moderns far, moderns farfar) så finns anledning vara observant på indikationer på ADHD-
problematik hos barnet BB i den här aktuella vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. 
Det anses i facklitteratur att såväl genetiska faktorer som miljöfaktorer kan inverka vid 
uppkomst av ADHD-syndrom.  
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Av barnavårdsutredningen framgår att förskolepersonalen uppfattat att BB kan vara något 
rastlös vid matsituationerna och gärna vill springa iväg. Förskolepersonalen anger sig ha oro 
och ha funderat mycket på BB:s aggressiva beteende och utåtagerande. Liknande indikationer 
anges av förskolepersonal  2009-01-07 i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Det 
talas om att barnet varit väldigt aktivt, varit utåtagerande och har haft svårt att gå förbi de 
andra barnen utan att putta på dem. Vidare skall  barnet ha varit argsint och en del barn skall 
ha varit rädda för henne. Även modern talar i sin beskrivning av barnet om aggressivitet både 
hemma och  på förskolan.  

Enligt min bedömning av materialet bör en barnpsykiatrisk utredning genomföras med barnet 
för att klargöra frågor om ADHD och  barnets hjälpbehov. Att barnet utsatts för  påfrestningar 
med anledning av utredningsarbete och av att inte tillåtas umgänge med fadern understryker 
ett sådant hjälpbehov. Det kan vara av stor betydelse för barnet att frågan om  ADHD och 
hjälpbehov klarläggs före skolstart.  

 

Tankefel: en summering 

Ett antal tankefel (se t.ex. Ashcraft & Radvansky, 2010; Edvardsson, 2003, 2009, 2012, 2013; 
Kahneman, 2013; Pohl, 2004: Reisberg, 2012) kan konstateras eller antyds i 
utredningsmaterialet. Beteckningarna för tankefel nedan kan stå för överlappande eller 
likartade fenomen.  

- alternativa hypoteser kring barnets beteende undviks 

- barnets uppfattningar ignoreras (enligt artikel 12 i FN:s barnkonvention har barnet rätt att 
komma till tals) 

-  berättelsefel, dvs. det är fel att tala om en berättelse när sådan inte finns. Några svar  på 
påverkande frågor utgör inte en berättelse.  

- ensidigt bekräftelsesökande för att belasta fadern med fel och brister 

- frånvarofel, dvs. i detta fall beaktas ej motevidens till undvikandebeteende 

- förbiseende av indikationer på ADHD-problematik   

- förhastad bedömning, dvs. bedömning på i sak otillräckliga uppgifter anförs 

- ignorerande av förskolans sexuella kultur hos barnen, dvs. sammanhanget och miljön kring 
barnets påstådda uttalanden beaktas inte 

- kompetensöverskridande vad gäller klinisk psykologisk bedömning 

- källkritiska misstag, dvs. uppgifter anförs utan att de kritiskt prövats 

- manipulation godtas, dvs. uttalanden från barnet som manipulerats fram ges sakligt värde 
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- mentalt tillgänglighetsfel, dvs. kulturellt och mentalt lätt tillgänglig förklaring tillgrips utan 
att alternativ övervägs och undersöks 

- partiskhet, dvs. osakligt gynnar eller missgynnar en part gentemot en motpart 

- perseveration, dvs. fasthållande vid en övertygelse när sakläget kräver prövning av andra 
möjligheter 

-  pseudopsykologiskt fabulerande förekommer från vårdnadsutredaren 

-  påverkansfel, dvs. påverkan av barnet sker på omfattande sätt och uttalanden från barnet 
som tillkommit genom påverkan anförs 

- riskbedömningsfel – bl.a. inriktas riskbedömningen endast på ena parten och den andra 
parten och förskolans miljö bedöms ej 

- selektiv riskbedömning/diskriminering, dvs. viss riskmiljö bedöms och andra riskmiljöer 
bedöms inte 

- säkerställandefel, dvs. systematisk replikering har inte skett 

- tidsförväxlingsfel, dvs. nutid bedöms som dåtid 

- undanhållande, dvs. av hur barnens sexuella beteenden på förskolan ser ut 

- urvalsfel, dvs. urvalsprinciper redovisas inte öppet 

- överkonfidens, dvs. sakligt ogrundade kategoriska uttalanden förekommer, frånvaro av 
osäkerhetsmarkering i uttalanden 

-  övertygelsefixering, dvs. vid att fadern begått övergrepp. Sådan fixering undergräver eller 
innebär risk att störa sakligheten i alla moment i utredningsarbete.  
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