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Sammanfattning.  Syftet är att klargöra ett antal metod- och tankefel i utredningsmaterial vid 
en vårdnads-, boende- och umgängeskonflikt, där fadern anklagas för att slå barnen. Partiskt 
och okritiskt  material anförs. Ett antal metod- och tankefel påvisas i psykologintyg och 
vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Grovt  missbruk av psykologi av psykolog 
föreligger.  

 

Bakgrund 

Advokat AA har 2010-02-20 gett mig i uppdrag att på kritisk-vetenskaplig grund granska 
utredningsmetodiken i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning med bifogade 
intyg/utlåtanden gällande två barn i mål nr XXX vid T tingsrätt. 

Jag har ingen tidigare kännedom om, relation till eller släktskap med i målet berörda personer. 
Mitt yttrande är avsett för användning i domstol eller på annat sätt enligt uppdragsgivarens 
bestämmande.  

 

Material 

Följande fem dokument har tillställts mig. 

- Psykologintyg  för båda barnen från avd XX 2009-05-28 

- Kurators- och psykologutlåtanden för båda barnen från BUP  QQ  2009-11-20 och  2009-11-
21 

- Vårdnads-, boende- och umgängesutredning 2009-11-27 

 

Den sakkunniges metodik  

Jag har enligt uppdraget läst igenom mig tillställt dokumentmaterial och härvid gjort 
noteringar, vilka föranleder i huvudsak några utredningsmetodiska anmärkningar. Allt anfört 
material har avidentifierats. Barnen benämns som Erika och Johan.  
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Anmärkningar 

1. Två psykologintyg 2009-05-28 

- intygen har tillkommit i en konfliktsituation med anklagelser och baseras enbart på ena 
partens uppgifter. Fadern, som är den anklagade, har inte alls fått komma till tals, inte givits 
möjlighet till genmäle/systematisk replikering.  

- intygsskrivaren anges ha träffat vardera barnet enskilt vid tre tillfällen och skall ha träffat  
vardera barnet tillsammans med modern och det andra barnet vid två tillfällen. Några möten 
mellan intygsskrivaren och respektive barn tillsammans med fadern anges inte ha ägt rum.  

- ett visst  mått av allmänteoretiska resonemang förs kring barn som upplevt våld inom 
familjen. Det bör påpekas att forskningsresultat, allmän erfarenhet och teori baseras på 
grupper av andra barn och inte behöver vara tillämpliga på ett visst enskilt fall och i synnerhet 
inte om påståenden om våld skulle vara felaktiga. Det bör kanske även påpekas att det finns 
teorier om inlärning, förväntanseffekter m.m. som kan klargöra hur icke sakligt grundade 
anklagelser kan uppkomma. Urvalet av presenterad teori är alltså skevt. 

- det är psykologens referat som redovisas och något förfarande med bestyrkande 
(säkerställande av korrektheten) finns inte omnämnt. Psykologen har rimligen gjort ett urval 
och principer för detta urval (inval respektive bortval) av uppgifter redovisas inte.  

- de frågor som psykologen ställt redovisas inte och de kan mycket ha påverkat vad barnen 
sagt. Det finns text och formuleringar som anger att ledande frågor förekommit (se t.ex. Erika 
sid. 4, stycke 2 ”Jag frågar…”, ”Jag återknyter…”; se även Johan sid. 4 bl.a. flera ”Jag 
frågar…”). Även de hjälpmedel i form av dockor, mjukisdjur och nallekort som förekommit 
kan ha bidragit med suggestioner. Dessa innebär, märk väl, inga slags vetenskapligt utprovade 
arbetssätt.  

- gemensamma besök för barnen och modern minskar möjligheterna att kritiskt pröva barnens 
uppgifter genom att jämföra uppgifter som lämnas oberoende av de tre berörda.   

- innehållsligt att döma av referaten har faderns påstådda beteende fokuserats vid barnens och 
moderns besök hos psykologen. Vad barnen skulle kunna ha att säga om modern och 
relationerna till henne framkommer inte.  

- olika tolkningshypoteser kan övervägas vad gäller det material som psykologen redovisar. 
Psykologens tolkning verkar vara att det som barnen säger faktiskt har hänt. Men det är 
möjligt även med andra tolkningar såsom att en del eller mycket är sådant som uppkommer 
under trycket av inlärning och förväntningar  (t.ex. moderns och psykologens förväntningar) i 
riktning mot att fadern misshandlat barnen. Det är även en i facklitteratur ofta påtalad felkälla 
att barn har en tendens att säga sådant som de tror att en vuxen vill höra. Det är oundvikligen 
så att de uppgifter som psykologen refererar uppkommit genom samkonstruktion mellan 
psykologen och respektive barn (och även modern genom hennes närvaro vid två 
gemensamma samtal). Även kan barnen ha påverkat varandra. Det är alltså inte frågan om 
renodlade barnuppgifter från respektive barn.  

- det framkommer inte hur de påstådda uppgifterna har processats före psykologbesöken 
kommer in i bilden. Vilka samtal med barnen och med vilket innehåll har ägt rum?  

- det finns några omständigheter i materialet som kan inge en viss källkritisk skepsis. Fadern 
som är föremål för anklagelser har inte fått uttala sig. Inte heller farfadern som är föremål för 
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anklagelser har fått uttala sig. Det finns mycket uppgifter av typen ”slå”, men föga 
omnämnande av konsekvenser av att slå såsom mer kroppsdelspecifika smärtor, placerade 
blåmärken eller andra skador. Dock kan slag vara i sådan form att t.ex. blåmärken inte 
uppkommer. Även kan en del sammanhang kring att slå te sig vaga, men detta kan ha med 
barnens ålder och bristande referat från psykologen att göra. Generaliseringar och motsägelser 
förekommer. 

”Johan säger att farfar har slagit både honom och Erika många gånger”. (Johan sid. 5; min 
understrykning) 

I senare utlåtande från 2009-11-20 påstår samme Johan att  

”han fysiskt blivit slagen vid flera tillfällen av fadern och vid ett tillfälle av farfadern” (min 
understrykning) 

Detta kan även jämföras med vad Erika säger i utlåtande 2009-11-21. 

”Erika beskriver också hur hon blivit slagen av farfadern vid ett tillfälle.” (min 
understrykning) 

Det är stor skillnad på ”ett tillfälle” och ”många gånger”. Det framgår att uppgiften om 
”många gånger” föregås av ledande fråga från psykologen. 

”Jag frågar Johan om farfar har slagit.” 

Det är möjligt att många uppgifter i psykologens referat kan ha fått hjälp på traven av ledande 
m.fl. typer av olämpliga frågor. Forskarna Ceci & Bruck har påtalat att det blir lättare för barn 
att tillskriva någon negativa handlingar, när personen betecknas som ”dum”. Denna 
beteckning förekommer och upprepas på flera håll av barnen själva i materialet. 

Det verkar även som psykologbesökens innehåll varit ensidigt negativt gällande fadern. Det 
verkar inte som positiva skeenden och bra saker kring fadern har efterfrågats eller nämnts. 
Om de har nämnts har psykologen censurerat bort dem i redovisningen. Källkritiskt brukar 
material med sådana här skeva urval betecknas som tendensiösa och förkastas.  

Intygsskrivaren verkar inte ha haft något intresse av källkritisk prövning av uppgifter och av 
att få fram en allsidig bild av fadern. I sådana klimat kan uppgifter ibland få stimulans och 
växa till sig. Det förtjänar att påpekas att sessionerna med psykologen kan ses som 
inlärningstillfällen för barnen. Vad som är sant eller mindre sant i påståenden om misshandel i 
detta fall är inte möjligt för mig att bedöma. Det står dock klart att psykologintygen inte kan 
godtas ur källkritisk och utredningsmetodisk synpunkt.  

 

2. Två kurators- och psykologutlåtanden från BUP QQ 

Dessa utlåtanden är mycket kortfattade. 

- samtal anges ha förekommit  med modern och med vardera barnet. Fadern verkar inte ha fått 
tillfälle att uttala sig.  
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- beträffande ”traumafokuserad behandling” sägs att det ”är ofta känslomässigt krävande för 
barnet” och att ”Sammantaget orsakar de processer som väcks under behandlingen inte 
sällan en övergående försämring av det psykiska måendet hos barnet.” 

En kritisk fråga är huruvida det här slaget av behandling är evidensbaserad eller bygger på tro. 
Evidensbördan ligger hos de som utövar behandlingen. En annan kritisk fråga är vad som kan 
hända med barn om sådan behandling bygger på fel förutsättningar såsom påståenden om 
sådant som inte inträffat. Det bör generellt påpekas att vid psykoterapi föreligger en viss risk 
för permanenta försämringar hos patienten och som det gäller att minimera. Den metod som 
här beskrivs bedömer jag som mycket misstänkt. Brutal terapi kan skada en del barn.  

 

3. Vårdnads-, boende- och umgängesutredning 2009-11-27 

- området för utredningen anges, men logiskt styrande frågeställningar som skall besvaras 
saknas. 

- det sägs om arbetssätten bl.a. ”Vid båda tillfällena pratar vi först med barnen tillsammans 
med modern, och därefter pratade vi enskilt med Johan och Erika.” Modern blandas därmed 
in i de enskilda utredande samtalen med barnen. Minimum tre enskilda samtal med respektive 
barn och utan inblandning av modern kan vara lämpligt.   

- principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter till utredningen redovisas inte.. En 
utredning låter sig lätt manipuleras genom urvalsprinciperna.  

- det hänvisas till och citeras omfattande från tidigare utredningsmaterial – det kan mistänkas 
att källkritiska anmärkningar skulle kunna riktas mot detta tidigare material.  

- tidsuppgifter såsom datum för samtal med berörda föräldrar och barn saknas – sådant skall 
utredare kunna redovisa.  

- bestyrkanden från centrala uppgiftslämnare (föräldrar, barn) av utredarnas sammandrag 
saknas, medan några referenter anges ha bestyrkt sina lämnade uppgifter 

- det framgår inte att de som berörs av utredningen skulle ha erbjudits att systematiskt 
replikera på uppgifter som berör dem eller deras barn och i tiden FÖRE uppgifter används för 
analys och bedömning. 

- bedömningsfel föreligger på så sätt att analys och  bedömning genomförts FÖRE uppgifter i 
underlaget har bestyrkts och systematisk replikering har genomförts eller åtminstone 
erbjudits. Analys och bedömning skall ske EFTER det att uppgifter i underlaget rimligt 
säkerställts genom bestyrkanden av uppgiftslämnare och systematisk replikering från av 
utredningen berörda.personer såsom föräldrar och barn.   

- utredarna missar att det finns källkritiska anmärkningar att anföra gällande psykologintygen 
som används (se mina tidigare kommentarer). 
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- på sid. 22 finns en anmärkningsvärd uppgift från Erika: ”Pappa var inte snäll mot mamma, 
mamma har berättat att han slog henne.” Uppgiften öppnar för att mammas uppgifter kan ha 
bidragit till och inspirerat till uttalanden om pappan.  Lojalitet med mamma skulle kunna leda 
till anklagelser mot pappa.  

- På sid. 23 finns bedömningar från fyra tydligen samintervjuade (samintervjuande bör 
undvikas) skolpersonal om Erika. ”Erika beskrivs som en gullig flicka som söker mycket 
bekräftelse och uppmärksamhet från vuxna”. ”Erika har fantasi och tycker om att ta scenen.” 
Dessa bedömningar öppnar för att sökande efter uppmärksamhet kan tänkas inverka vid 
tillkomsten av Erikas uppgifter.  

- På sid. 27 i bedömningsavsnittet står följande: ”Barnen har under lång tid kommit med 
berättelser om rädsla och våld hos fadern. De har vid upprepade tillfällen berättat för 
modern, men under det senaste året även till skolpersonal, polis, socialtjänst, psykolog på avd 
XX, familjerätt samt nu kuratorer på BUP  QQ i bedömningssamtal. Det rör sig alltså inte om 
någon tillfällig viljeyttring.” Den sista meningen är lätt att hålla med om, men dessvärre kan 
det hela röra sig om att barnen under tryck från vuxna producerat uppgifter som de fått 
uppmärksamhet (= positiv förstärkning) för. Det kan även vara frågan om att barnen mötts av 
likartade förväntningar, ledande frågor och andra suggestioner gång på gång. Sådant som lärts 
in vid tidigare samtal kan användas vid senare samtal. Att barnen upprepat gör uttalanden 
betyder inte nödvändigtvis att de är i sak korrekta. När vårdnadsutredarna talar  med barnen 
har de redan varit med om många samtal, vilka kan ha lett till inlärning – en möjlig 
tolkningshypotes. Det kan även här påpekas minnesfenomenet ”imagination inflation”, dvs. 
att upprepat tänka på att något hänt ökar sannolikheten för att man senare tror att det faktiskt 
har hänt (forskningen gäller både vuxna och barn). Enligt forskning  om falska minnen kan 
sådana befästas genom socialt stöd.  

- En viktig fråga aktualiseras på  sid. 27 i följande mening. ”Dilemmat fadern står inför är att 
han genom att förneka sina barns upplevelser riskerar att utsätta dem för ytterligare 
kränkning.” Jag kan hålla med så långt som till att fadern bör vidgå sina handlingar, men om 
verkligheten skulle vara en annan, såsom att fadern inte utdelat de slag som påstås, så ter det 
sig direkt olämpligt att fadern skulle vidgå något han inte gjort. En far bör inte lära ut 
erkännande av något som han inte gjort, bör inte lära ut att felaktiga påståenden kan bli sanna.  

Om vi inte vet vad som hänt, så bör även alternativa tolkningshypoteser finnas med i 
resonemangen. En annan liknande fråga är den om barnens upprepat uttalade rädsla för 
fadern. Ett barn kan vara rädd för att en förälder skall slå, men ett barn kan alternativt vara 
rädd för en förälder om det uttalat falska uppgifter om föräldern.   

- utredarna missar frågan om evidensbasering gällande behandlingsmetod – det finns ett 
ansvar att ta för socialtjänsten att skydda barn mot riskabel metodik och att kräva att evidens 
för påstådda behandlingsmetoder redovisas FÖRE de används.  

- allmän teori behöver inte vara tillämplig på ett enskilt fall, som kan avvika mer eller mindre 
från vad teorin hävdar. Det finns även teori kring hur falska anklagelser kan uppkomma och 
vidmakthållas.  
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- om barn isoleras från en förälder så utvecklas lättare negativa uppgifter och monsterfantasier 
om den frånvarande föräldern. 

Sammanfattningsvis bedömer jag den aktuella utredningen som sakligt icke godtagbar. Den 
uppvisar som påvisats svåra brister avseende utredningsmetodik och källkritik.  

 

Tankefel: en summering 

Ett avsevärt antal tankefel ( se t.ex. Ashcraft & Radvansky, 2010; Edvardsson, 2003, 2009ab, 
2011, 2012, 2013; Kahneman, 2013; Pohl, 2004) kan konstateras eller antyds i det okritiska 
utredningsmaterialet. Olika beteckningar i listan nedan kan överlappa.  

- alternativa tolkningshypoteser övervägs inte 

- barnperspektivfel, dvs. barnen påverkas vid samtalen och samtal förs med mamma och 
barn gemensamt 

- bedömningsfel, dvs. uppgifter som inte är rimligt säkerställda används för analys 

- beroendefel för uppgifter genom andras närvaro vid samtal 

- doktrinen om nollpåverkan tillämpas, dvs. utredarna vidgår inte att de skulle vara med 
och påverka barnen. Effekter av förväntningar och ledande frågor ignoreras. 

- ensidigt bekräftelsesökande av utredare 

- ensidig fokusering på fadern i samtal med barnen 

- evidensbasering ignoreras gällande behandlingsmetod 

- frågeställningsfel, dvs. utredandet styrs inte logiskt av uttalade frågeställningar 

- isoleringseffekt ignoreras, dvs. möjligheten att isolering från fadern medverkar till 
uppkomst av negativa uppgifter om honom ignoreras 

- källkritiska misstaget, dvs. uppgifter används utan att källkritiskt tänkande och 
källkritisk prövning sker 

- partiskhet i uppläggning och genomförande av samtal 

- samtalskontaminering genom att modern blandas in i utredande samtal med barnen 

- skevt urval av frågor och material 

- säkerställandefel, dvs. av uppgiftslämnare obestyrkta och av berörd person icke 
replikerade uppgifter anförs 

- teori-verklighet-förväxling – en teori behöver inte vara giltig i ett enskilt fall 
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- tidsuppgifter saknas mycket 

- urvalsfel, dvs. principer för urval (inval respektive bortval) av uppgifter redovisas inte,  

- utsagors historik ignoreras, dvs. det klargörs inte hur centrala utsagor uppkommit 

- vaghetsfel, dvs. vaga uppgifter anförs 

- öppen redovisning av ställda frågor och av urvalsprinciper för dessa saknas 

 

Efterskrift 

Parterna i tvisten kom överens utan avgörande från domstol.  
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