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F: Hur känns det?
Bea. inget skönt.

Förhörsledaren ber barnet förtydliga varvid Bea säger ”känns inget bra”, 
ett svar som polisen upprepar och frågar Bea hur hon brukar sitta, varvid 
Bea svarar:

Bea: Jag brukar sitta som vanligt. 

Bea försöker, av hennes svar att döma, svara i enlighet med den förväntan 
som finns i frågan med den inbyggda förutsättningen att Bea brukar bada 
med sin pappa – trots att Bea sagt något helt annat inledningsvis – då hon 
stod emot suggestionerna. i de uppföljande frågorna frågar polisen om hur 
Bea ”har” benen, som om det var något som pågick i nutid, och därefter, 
också i nutidsform av verbet:

F: Hur känner du snoppen då?
Bea är tyst en lång stund, tittar ner, säger: Jag vet inte.
F: Men du vet att det är snoppen du känner?
Bea: Hm.
F: Hur vet du det?

Bea tittar ner igen.

F: Du är jätteduktig att förklara så jag tror du kan förklara det här också. 
Jag tycker du är jätteduktig.

Förhörsledaren belönar Bea med beröm, när Bea bejakar den ledande frå-
gan: 

”Men du vet att det är snoppen du känner?” 

Förhörsledaren förutsatte att det mamman sagt hade hänt hade hänt, bar-
nen togs till kroppsundersökning och uppföljande rekonstruktionsförhör 
hölls.

Bea och också hennes lillasyster förhördes flera gånger om sådant som 
förutsattes ha hänt, ofta med hänvisning till ”det står i pappren”. De papper 
polisen hade var referat av polisförhör med mamman.
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i de förhör som hållits med barnen ställdes mestadels ledande frågor, 
eller suggererande specifika frågor och slutna frågor. 

När barnen gavs möjlighet att med öppna frågor berätta om vad de 
gjorde när de var hos sin pappa (inga frågor ställdes om hur det var hos 
mamman, eller vad de gjorde där) berättade de att de lekte, hade fredags-
mys, var på bio, att pappa skjutsade till en kompis m.m. 

Barnen berättade inte spontant om att pappan gjort något dumt mot 
dem i samband med bad som de inte tyckte om Ändå togs barnen till 
omfattande kroppsundersökning på sjukhus, samt sex dagar därefter till 
sin pappas badrum för en rekonstruktion av hur de hade suttit då de hade 
badat med sin pappa. 

Äldsta flickan Bea grät förtvivlat då hon undersöktes i underlivet och i 
munnen då kroppsunderökning gjordes. 

Yngsta flickan visade vid försök till en rekonstruktion, då pappan inte 
var närvarande, i pappans badrum, där barnen inte varit på länge, stort 
obehag inför de pressande frågorna om pappan och pappas snopp. Hon 
grät och grät. 

Mamman ville få barnen att bli rädda för sin pappa 

Analysen av vad barnen varit med om före och efter hållna polisförhör 
visar att de ord och uttryck som använts av flickorna i förhör, tidigare före-
kommit i uppgifter från deras mamma. 

Mamman hade efter samarbetssamtal på familjerätten, avslutade i 
augusti 2004, talat med flickorna om bad och pussar, ”sitta på snoppen”, 
”äckligt”, ”inte skönt” m.m. 

Mammans uppgifter om olika övergreppsdetaljer försökte förhörsleda-
ren få barnen att bekräfta i upprepade och psykiskt pressande förhör, trots 
att barnen visade motvilja och inte själva berättade om något dumt deras 
pappa gjort som de kom ihåg. 

Barnen har sagt, efter suggestion, att de minns kanske en gång som de 
badat med pappan. Både flickorna och deras mamma har upprepade gånger 
i förhör sagt att det var länge sedan. Från familjerätten har man noterat 
efter tal om bad att det var något som upphört när barnen blivit större. 

ingen av flickorna hade sagt att de var rädda för sin pappa. Mamman sa 
dock bestämt att flickorna var rädda för sin pappa.
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Kommentar

Minst två år hade gått sedan dessa flickor kanske badat med sin pappa. 
inga överväganden, om det var förenligt med respekt för barnens integri-
tet, deras behov och deras bästa, att genomföra upprepade förhör, kropps-
underökningar eller rekonstruktioner med uppföljande frågor om deras 
pappas snopp i badkaret.

När barnen separerats helt från sin pappa, så som skett, i och med mam-
mans andra anmälan, blev mammans påverkan på barnen att omfatta hen-
nes negativa bild av deras pappa starkare. Det var mammans andra anmä-
lan som föranledde socialtjänsten att göra polisanmälan, och som ledde till 
helt och hållet avskuren kontakt mellan barnen och pappa. Barnen kunde 
inte längre korrigera bilden av pappan genom att få vara med honom och 
göra saker med honom, de fick inte längre egna erfarenheter av honom. 

Mammans oro, har hon, då pappan velat ha utökat umgänge, alltmer 
fokuserat kring att barnen kränkts – och sexuellt kränks – av sin pappa. 
Mamman har, visar underlagsmaterialet, genom att använda sina barn mot 
deras pappa i sin kamp mot pappan som hon uttryckt att hon anser har 
tryckt ner henne, ”vunnit”.

Pappan dömdes inte för av mamman påstådda sexuella övergrepp, men 
barnen förlorade kontakten med sin pappa. i Barnavårdsutredningen står:

”Mamman önskar att pappan ska släppa taget, så att hon och flickorna 
slipper vara rädda.”

Mamman hade överfört sin rädsla, emanerande från det som var hennes 
föreställningar, till barnen. Utifrån vad som är känt kommer detta att ge 
dessa barn livslånga men.
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FALL 14 PEo, NEo oCH LEA

Tre förskolebarn, Peo, Neo och Lea avskiljdes från sin pappa då en 
barnläkare allierade sig med mamman mot pappan11 

Bakgrund

Föräldrarna till barnen Peo, Neo och Lea, födda 1994, 1997 och 2000 sepa-
rerade då yngsta barnet var 1,5 år. Barnens pappa kom från Sydeuropa, vil-
ket innebär att barnen har rötter där och hade hans språk som gemensamt 
språk med sin pappa, farmor m.fl. släktingar på pappans sida. 

Det var ett stormigt äktenskap, föräldrarna skildes och återförenades. 
De separerade i början av år 2002 slutgiltigt. 

Barnen och deras mor börjar gå hos en läkare som har en 
specialmottagning

Barnens mormor betalade för att barnens mor tog barnen till barnläkaren 
Anna Nilsson, som hade en specialmottagning för mor och barn. 

En knapp månad efter barnläkarens första möte med mamman age-
rade läkaren. Hon gjorde, den 12 februari 2002, en anmälan om misstänkta 
sexuella övergrepp till familjeenheten i familjens hemkommun. 

Barnläkaren skrev två utlåtanden samma månad som hon gjorde anmälan

Barnläkarens två utlåtanden i februari 2002, baserades på, enligt egen redo-
visning, att hon:

• träffat barnens mor två gånger ensam i slutet av januari 2002,
• träffat de tre barnen: Peo, då 7 år, Neo, då 4 år och Lea, då 1,5 år tillsam-

mans med deras mor den 4 februari,
• samt träffat Peo, den äldste pojken, och mamman två dagar därefter, 

den 6 februari.

11 i detta fall tillfrågades jag av ett advokatkontor om att snabbt göra en utredning i ett 
fall, där de företrädde en pappa. Han och de tre barnens mamma, som då hade gemen-
sam vårdnad, befann sig i en infekterad och akut vårdnadskonflikt. Jag efterfrågade 
så mycket samtidsdokument som var möjligt att få fram, bl.a. journaler, förda av den 
barnläkare till vilken mamman tog barnen på sin mors/barnens mormors bekostnad.
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Dr Anna Nilsson skrev med ovanstående som grund:

”En farhåga är att barnen kan ha varit utsatta för sexuella övergrepp.”

Detta baserade hon på att modern till henne sagt att barnen inte mådde bra 
efter att ha tillbringat sin andra helg hos fadern efter föräldrarnas separa-
tion,

Peo hade pratat om att han och fadern ”har en hemlighet”,
Neo tedde sig nedstämd, och senare hade han berättat att pappan varit 

hårdhänt och knuffat ner honom i en soffa under helgen,
Lea var klängig,
Neo hade vid samtal med modern angående rätt och fel frågat ”om det 

är fel att barn suger på vuxnas snoppar.”
Ytterligare en uppgift i Anna Nilssons utlåtanden var att bröderna: 

”leker ofta sexlekar med varandra då de bland annat försöker peta upp 
fingrar och föremål i stjärten på varandra”.

Det står också att:

”Pojkarna är starkt uppspelta under leken och har svårt att sluta trots 
tillsägelser.” 

Eftersom det är osannolikt att pojkarna lekt dessa sexlekar hos dr Nilsson 
bör det vara deras mamma som är källa till uppgifterna, liksom till övriga 
uppgifter.

Kroppsundersökande lekar, också med användande av föremål i kropps-
hålen, är inte ovanliga för barn i de åldrar pojkarna var. 

Trots att det dr Anna Nilsson uttryckt var en farhåga om att barnen 
kan ha varit utsatta för sexuella övergrepp, skrev hon i sitt andra intyg att 
barnen inte borde träffa sin pappa, med hänvisning till sin bedömning av 
misstankarna mot fadern som ”starka”:

”Jag bedömer att misstankarna om missförhållanden är så starka att inget av 
syskonen bör träffa fadern innan det blivit närmare klarlagt huruvida han 
utövat allvarligt våld och/eller begått sexuella övergrepp mot ett eller flera av 
barnen.”
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Den 1 mars 2002 skrev dr Anna Nilsson ett tredje intyg, på begäran av en 
kriminalinspektör.

På mindre än en månad hade då läkaren träffat barnen åtta gånger samt 
haft ett ospecificerat antal samtal med modern, samt ett samtal med mor-
modern. 

Att notera är att dr Nilsson inte hade haft ett enda samtal med fadern, 
som hade gemensam vårdnad om barnen.

inledningsvis konstaterade dr Nilsson i sitt tredje utlåtande:

”Sedan föregående utlåtande skrevs har inga konkreta berättelser om 
övergrepp framkommit.”

Kommentar

Läkaren som mamman tog barnen till underströk med denna formulering 
att hon hade en klar förutfattad mening om att sexuella övergrepp hade ägt 
rum. Hon uttryckte också starka förväntningar på att barnen skulle berätta 
om att deras pappa utsatt dem för sexuella övergrepp, i enlighet med det 
hon också uttryckt den 6 och 11 februari, efter att ha haft mamman som 
huvudsaklig informationskälla. 

Läkaren skrev att mamman berättat att mellanbarnet Neo hade frågat 
om barn kan få sitta i fängelse, och att yngsta barnet Lea vid två tillfäl-
len sagt ”aj aj” och därefter pekat på sina yttre könsorgan. Modern uppger 
att flickan vid flera tillfällen ”varit kraftigt röd i stjärten utan någon känd 
utlösande faktor”.

Om det var korrekt att Lea varit ”kraftigt röd i stjärten” och läkaren 
trodde att det kunde ha samband med något pappan gjort borde hon ha 
frågat sig om det varit fysiskt möjligt, d.v.s. hade Lea varit med sin pappa i 
anslutning till den påstådda rödheten? Om svaret hade blivit ja på denna 
fråga, hade ändå alternativa förklaringar till den påstådda rödheten behövt 
utredas och uteslutas. Utan detta är det omöjligt att orsaksrelatera påstådd 
rödhet till något pappan skulle kunnat ha gjort.
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Barnläkaren ställde diagnosen dissociativ störning

Läkarens stöd för att barnen utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa 
var en diagnos av pojkarna, för vilken hon inte redovisade något underlag. 
Hon påstod bara:

”Vad som också framkommit är att bägge pojkarna lider av en allvarlig 
dissociativ störning. Detta kallades tidigare multipel personlighet eller 
personlighetsklyvning. Denna diagnos är i princip alltid kopplad till 
traumatiska upplevelser, i de flesta fall förhållandevis grova sexuella 
övergrepp i tidig barndom.” 

Att gå bakvägen och via symtom fastställa ett trauma är mycket tvivel-
aktigt. Dr Nilsson hade inte redovisat hur hon kommit fram till denna 
diagnos som är en mycket ifrågasatt diagnos.12

Barnläkaren uttalade sig i skuldfrågan 

Efter sin sakligt ogrundade diagnos uttalade sig barnläkaren i skuldfrågan, 
som då ännu inte hade börjat utredas, barnläkaren skrev: 

”Pojkarnas symtombild stärker alltså misstankarna om att de varit utsatta 
för övergrepp. i nuläget finns inget som pekar på att förövaren är någon 
annan än fadern.”

i avslutningen till sitt 1,5 sida långa utlåtande skrev dr Nilsson att alla sys-
konen uppvisade tecken på att leva ”under allvarlig känslomässig stress”, 
vilket hon, också utan redovisad grund, orsaksrelaterade till fadern. Dr 
Nilsson gav ingen motivering till att hon uteslöt modern (och eventuellt 
modern i allians med barnens mormor) som orsak. Det var ett teoretiskt 
cirkelresonemang utifrån den förutfattade mening hon kommit att omfatta 
efter sina kontakter med barnens mor och mormor (mina kursiveringar):

”En viktig orsak till detta bedöms vara relationen till fadern, där erfarenheter 
av traumatiska upplevelser alltså förefaller sannolika.”

12 Se t.ex. Dawes, Robyn, M.: House of Cards. Psychology and Psychotherapy Built on 
Myth, 1994 s. 142, samt många därefter, t.ex. Mc Nally 2003.
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Consensus finns sedan många år i fackkretsar om att inga symtom kan 
orsaksrelateras till sexuella övergrepp.13 

Barnläkaren styrde polis och åklagare

Dr Nilsson skrev, efter att hon lagt sig i det polisiära arbetet, och uttalat att 
barnen inte ”orkar med polisförhör för närvarande” indirekt att pappan 
hotade och manipulerade barnen:

”En viktig förutsättning för att barnen ska återfå viss stabilitet är att de 
känner trygghet i sin vardag och inte upplever sig hotade eller manipulerade 
av fadern.”

Den 12 februari gjorde socialtjänsten, efter anmälan från dr Anna Nilsson, 
en polisanmälan angående misstänkta sexuella övergrepp gentemot barnen. 

Dr Nilsson styrde processen; socialtjänst, polis och domstol lät henne 
göra det, det dokumenterades tydligt av kammaråklagaren senare på året, 
från vilkens uttalande daterat den 10 december 2002 citeras:

”Anna Nilssons uppfattning var att barnen skulle komma till skada om de 
hördes omedelbart, varför så ej skedde. i april ansåg dr Nilsson att barnen 
var mogna för förhör varvid Peo och Neo hördes av polis 020429.” 

Förhör med äldste pojken Peo

Kriminalinspektören förhörde äldste pojken den 29 april 2002. Hon måste 
ha träffat honom tidigare, ty i förhörsutskriften talas det inledningsvis om 
”förra gången.”

När förhörsledaren frågade om pappa gjort fler saker – än slängt Neo i 
soffan, som han sagt, svarade Peo att pappan varit i samma stad som han 
en hel vecka snart. Därefter:

13 Se t.ex. konsensusuttalandet i Social Welfare 1993:4, samt Kendall-Tacket et al. 1993: 
impact of Sexual Abuse on Children: A Review and Synthesis of Recent Empirical 
Studies, Psychological Bulletin 1993 (113)1:164–180.
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F: Hur känns det då?
Peo: Tråkigt, för jag vill vara med pappa.
F: Mm, har du haft någon kontakt med pappa?
Peo: inte på sistone.
F: Nej, hur kommer det sig då?
Peo: Jag får inte.
F: Får du inte det?
Peo: Nej.
F: För vem då?
Peo: Mamma.

Peo förklarade, som vi kan se, med egna ord spontant att han ville vara 
med sin pappa, men inte fick vara med honom, för sin mamma, han fick 
inte heller ringa. Han berättade att en hemlighet var att han fått vara uppe 
sent hos pappan.

Att mamman dragit in barnen som vapen i sin kamp mot deras far 
framgick även på andra sätt. Peo sa att:

”Mamma tvingar mig att säga massor med saker.”

Peo uttalade också att mamman ljugit för polisen och ”bara hittat på” att 
pappa gjort någonting med hans stjärt. Förhörsledaren frågade:

F: Hur vet du att hon har ljugit?
Peo: Jo, för jag har inte varit med om det heller.
F: Nej, vad har hon sagt då?
Peo: Hon har sagt att, att hon har, att han har pillat mig i snoppen.
F: Vem har hon sagt det till?
Peo: Mig.

Kommentar

Peo berättade således om sin mammas påverkan.
Mot denna bakgrund av Peos autentiskt dokumenterade utsaga den 29 

april hade det varit rimligt att anta att modern skulle fortsätta sin program-
merande påverkan. Det är också detta som finns dokumenterat. Mamman 
hade till polisen den 8 augusti 2002 uppgivit att sonen Peo frågat henne:
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”Vad händer om man stoppar in knytnäven i rumpan? Går någonting 
sönder? Mamman frågade då Peo: Gjorde det ont när pappa gjorde så?”

i oktober 2002 hade, enligt Anna Nilssons utlåtanden, pojkarna berättat 
om både anala och orala övergrepp och föremål som stuckits upp i anus.

Av denna dokumentation framgår att mamman fortsatt att påverkat 
Peo genom att tala om och förutsätta att barnens pappa gjort dumma saker. 

Polisförhör med den yngste pojken neo

Neo var fyra år då han förhördes den 29 april 2002. Han hade liksom sin 
äldre bror förhörts en gång tidigare. Det var om något han inte mindes, 
men förhörsledaren påminde honom att det handlade om att pappan slängt 
honom i sängen en gång. Nu sa förhörsledaren att det hon undrade över 
var: 

”Om pappa gör saker med dig som inte känns så bra.” 

Neo svarade att han vill fråga henne; han ville veta om hon har en pappa 
och vad han heter. Polisen svarade med viss tvekan, och sa därefter:

F: Ja, men nu är du hos mig för du ska berätta saker.
Neo: Nej du.

Förhörsledaren försökte och försökte att få Neo att berätta om pappan och 
om ”det finns saker som inte känns så bra för dig”. Därefter:

F: Vad skulle du säga om pappa kom hem igen då?
Neo: … lite kul.
F: Lite kul. Mm … vad skulle du göra då?
Neo: Skulle jag krama honom.
F: Hm.
Neo: För jag längtar så mycket efter honom.

Neo gav, liksom sin storebror, spontant uttryck för att han hade en kärleks-
full relation till sin far och längtade efter honom. Det var oförenligt med 
moderns och dr Anna Nilssons uppgifter om att barnen var rädda för sin 
pappa.
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Ett tredje förhör med Neo, då 5 år, hölls den 16 september 2002, från 
vilket citeras:

F:  Varför träffar du inte pappa?
Neo: För vi har ju skilts.

Kommentar

Neo sa att ”vi har ju skilts”. Han visste förmodligen att mamman skiljt sig 
från pappan, och nu i hans värld hade han en förklaring till att pappan 
försvunnit ”vi har ju skilts”.

På vilket sätt pappa var dum kunde inte Neo svara på, han sa att ”mamma 
vet nog bättre”. När han fick frågan igen om hur pappa är dum, svarade han 
att han inte vet och sa att ”mamma vet det”. Mammans programmerande 
påverkan på Neo är således klart dokumenterad genom Neos egna utsagor. 

Från referatet av det tredje förhöret med Neo framgår det också:

”Neo tillfrågas om han vill berätta något mer om mamma och pappa, som 
han tycker är viktigt. Han svarar att det finns inget mer viktigt och säger 
sedan att pappa har strypt mamma så att hon inte fick någon luft. På fråga 
hur han vet det, svarar han att det har mamma berättat. På fråga när 
mamma berättade det, svarar han för längesen. Han svarar att hon berättat 
det två gånger.”

Neo återupprepade sedan det han sa i början av förhöret att pappa skrämt 
honom när han var bebis och att mamma sagt det. ”Neo säger att mamma 
säger allting.” 

På videobandet förklarade Neo att han själv inte minns: 

”inte en endaste puttesmula”.

Barnläkaren skrev ett fjärde utlåtande

Den 12 augusti 2002 skrev dr Anna Nilsson ett fjärde utlåtande. Då detta 
utlåtande skrevs hade pojkarna fortsatt att gå hos dr Nilsson regelbundet 
med sin mamma. Utlåtandet var adresserat till mammans advokat. Barn-
läkaren skrev att:
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”Neo har berättat om flera sexuella övergrepp från faderns sida både mot sig 
och brodern.

Åtminstone vid två tillfällen har fadern tagit på Neos penis och då fört sin 
hand fram och tillbaka upprepade gånger, och

att fadern vid ett tillfälle förde upp ett plastföremål i Neos anus.”

Dr Anna Nilsson skrev därefter, som om det var hennes uppgift att uttala 
sig om barnens trovärdighet:

”Min bedömning av utsagorna om övergrepp är att dessa är trovärdiga. 
Också barnens symtom pekar på att de har erfarenheter av sexuella 
övergrepp, något som beskrivs mer utförligt i tidigare utlåtanden.” 

Dr Nilsson skrev att barnen inte borde ha någon kontakt med sin pappa 

”till dess att man vet betydligt mer om huruvida övergrepp förekommit”. 

Dr Nilsson som fortsatte att träffa barnen, och fick betalt för det, skrev att 
en sådan ”kartläggning” kunde ta 3–6 månader och under den tiden ansåg 
hon att barnens skulle ”skyddas från fadern”, för att inte deras psykiska 
hälsa skulle skadas ytterligare. Hon uttalade:

”Det är viktigt att barnen under denna tid får vara fria från yttre press, då 
trygghet är en förutsättning för att kunna berätta vad man varit med om.”

Kommentar

Den stora press, stress och kraftiga påverkan (hjärntvätt) som mamman 
utsatte barnen för, kommenterades inte av dr Nilsson. Att vara utan sin far 
kallades av henne trygghet. Den troliga orsaken till hennes dokumenterade 
tunnelseende är att hon själv, mot betalning, deltog i programmeringen av 
barnen till att tro att deras pappa utsatt dem för sexuella övergrepp.

Dr Nilsson förmedlade okritiskt i sitt fjärde intyg, skrivet för att använ-
das av mammans advokat i vårdnadsmålet mot fadern, helt nya anklagelser 
riktade mot barnens far gällande påstådda grava brott mot modern: 
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”att pojkarna har upplevt hur fadern misshandlat modern vid upprepade 
tillfällen samt därutöver hotat henne till livet”. 

Avslutningen av utlåtandet handlade om vad de två bröderna skulle ha sagt 
till henne:

”Bägge två uppger att de lever med en ständig skräck att fadern ska döda 
modern, vilket utgör ytterligare ett skäl till att blotta åsynen av fadern 
innebär en ytterligare traumatisering …

Ovanstående innebär att fadern inte ska ha något umgänge med barnen 
under överskådlig framtid. Ett eventuellt umgänge får därför vänta till dess 
att syskonen själva så önskar. i händelse av att barnen inte skyddas från 
fadern finns risk för att deras psykiska hälsa skadas ytterligare.”

dr nilssons femte utlåtande

Det femte läkarutlåtandet från dr Anna Nilsson var daterat den 21 oktober 
2002, det var adresserat till socialsekreteraren.

Det stod under ”Läkarutlåtande gällande …” att ”Utlåtandet skrivs på 
begäran av socialsekreteraren”. Dr Nilsson skrev att pojkarna hade behov 
av hennes ”terapi” i 3–4 år framöver med samtal 1–2 gånger per vecka: 

”En sammanlagd behandlingstid på 3–4 år bör räcka för pojkarna ska ha 
kommit tillrätta med huvuddelen av sin problematik. Möjligen kan man 
behöva komplettera med någon form av individualterapi när pojkarna är 
tonåringar eller unga vuxna.

i händelse av utebliven behandling är risken överhängande för allvarlig 
psykisk sjukdom och/eller missbruk. Behandlingen bör ske med en frekvens 
av 1–2 samtal per vecka. Även Lea måste få möjlighet att delta i samtalen. 
Exakt hur stort hennes behandlingsbehov är kan avgöras bättre när hon blir 
något äldre och får tillgång till språket.”

Dr Nilsson skrev vidare:

”En förutsättning för en lyckad behandling är att pojkarna lämnas i fred av 
fadern.” 
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Även i detta utlåtande uttalade sig Anna Nilsson som om hon var polis-
utredare, och också domare, med uppgift att avgöra skuldfrågan och be-
döma bevisningen. Hon skrev:

”Min bedömning av utsagorna om övergrepp är att dessa är ytterst 
trovärdiga. Också barnens symtom pekar på att de har erfarenheter av grova 
sexuella övergrepp. Att detta har förekommit kan sannolikt ställas bortom 
alla rimliga tvivel. Övergreppen är också den huvudsakliga orsaken till 
barnens symtom.”

Dr Nilsson cirkelbevisade således åter övergrepp genom att först påstå att 
barnen hade symtom som pekade på att de hade erfarenheter av sexuella 
övergrepp, och så påstod hon att symtomen orsakats av ”övergreppen”. 

En lång rad övergrepp, nya grova övergrepp som aldrig tidigare nämnts, 
hade nu kommit fram under hennes och mammans fortsatta sessioner med 
barnen, enligt dr Nilsson:

Neo skulle ha utsatts för grova anala våldtäkter från åtminstone tre års 
ålder, ”ibland flera gånger dagligen”.

Fadern skulle ha fört upp olika föremål i anus på Peo, exempelvis ett 
”yxskaft, en indianpil, en plastkniv och ett hemmagjort träskaft ca tre 
centi meter i diameter”.

”Peo berättade att även lillebrodern utsatts för samma sak, om än inte lika 
ofta”.

Den 16 oktober 2002

”bekräftade Neo uppgifterna från Peo. Han sa också att fadern utsatt både 
honom och brodern för orala övergrepp och då ”kissat” i munnen på dem.

Neo har också bevittnat hur fadern har ”stoppat sin snopp i Leas springa”. 

Enligt Neo höll han på ”en halvtimme”.
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Kommentar

Barnläkaren föreslog socialtjänsten att de skulle betala henne för att ha 
pojkarna i behandling hos henne 1–2 gånger per vecka under 3–4 år. Barn-
läkarens ”farhåga” hade ersatts av starka misstankar och sedan av visshet 
om att pojkarna utsatts för de hemska övergrepp hon och mamman hade 
föreställt sig. Pojkarna själva berättade spontant i förhör att det var deras 
mamma som sagt att pappan gjort dumma saker. Själva mindes de ingen-
ting, Neos ord var ”inte en puttesmula”.

Förundersökningen mot barnens pappa lades ned. Men omgivningen 
förstod inte att barnen utsatts för en påverkan av sin mamma och barn-
läkaren att ta avstånd från sin pappa, trots att det genom dr Nilssons fem 
utlåtanden dokumenterats att barnen utsatts för en programmering av bar-
nen, att ta avstånd från sin pappa, och att se sin pappa lika negativt som 
mamman och dr Nilsson såg honom.

Det var en bild som inte alls stämde med vad barnen berättade, eller 
med några uppgifter för övrigt. Pojkarna längtade efter sin pappa, det sa de 
i början av den avskiljandeprocess mamman fick hjälp av barnläkaren att 
genomföra. Mamman visade att hon ville få bort pappan ur både sitt och 
barnens liv. 

Den oberoende psykologen som gjort utredning på pappans advokats 
begäran, och analyserat barnens utsagor och barnläkarens agerande redo-
visade hur barnen påverkats till att ta avstånd från sin pappa i domstolen.

Dr Nilsson utfrågades dock som om hon var en sakkunnig expert – och 
inte som den allianspartner till mamman underlagsmaterialet visat att hon 
var. Domen blev att mamman fick ensam vårdnad om barnen.

Pappan hade friats av polis och åklagare, det innebar dock inte att bar-
nen fick träffa sin pappa.

Dessa barn förlorade sin far, sin farmor och sin övriga familj på sin fars 
sida, de förlorade sin pappas språk och kultur.

inga överväganden av barnens rätt till familjeliv och till bibehållen 
identitet, eller till riskerna att fara illa som faderlösa gjordes. Pojkarnas 
klart uttryckta längtan efter sin pappa, liksom deras uttalade vilja att vara 
med sin pappa viktlades inte.
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FALL 15 SARA

Sara 4 år avskiljdes plötsligt från sin pappa och påverkades att bli så 
rädd för honom att hon blev rädd att möta honom som ängel14

Bakgrund

Sara föddes sommaren 2003. Pappan var mycket med Sara då hon var liten 
när mamman arbetade för att meritera sig. Sara och hennes pappa kom 
varandra nära, enligt samstämmiga uppgifter. Pappan tog ut närmre 200 
VAB-dagar under Saras första tre år. En väninna till mamman rekommen-
derade mamman, som kände sig utesluten ur Saras och pappans gemen-
skap, att vara mer med Sara. Det kunde mamman efter att hon nått den 
akademiska grad hon arbetat för. Vid samma tid, då Sara var drygt fyra år, 
bröts plötsligt förhållandet mellan Saras föräldrar, på mammans initiativ.

Vad hände våren 2008 i saras liv?

Den 20 mars 2008 kontaktade Saras mamma socialtjänsten, hon uppgav att 
hon hittat barnpornografi i Saras pappas dator. Mamman talade med två 
psykologer som rådde mamman att göra polisanmälan.

Den 26 mars sjukskrevs mamman med diagnosen PTSD, post trau-
matisk stress disorder, efter att ha polisanmält pappan. Mamman flyttade 
abrupt med Sara till sin syster. Sara 4 år avskiljdes således mycket plötsligt 
helt från sin pappa och från sitt hem. 

14 i detta fall tillfrågades jag av en advokat om att göra en utredning i ett komplicerat 
vårdnadsmål med brottsanklagelser, där advokaten företrädde pappan. Jag sa att min 
utredning kan leda till slutsatser som inte gagnar hans huvudman. Advokaten sa sig 
vara beredd att ta den risken, men bad mig att i så fall ”flagga för” ett sådant resultat då 
jag analyserat materialet, för i ett dylikt fall behövde jag inte slutföra mitt utrednings-
arbete. Jag sa ok till denna överenskommelse. Detta är förklaringen till att det kan se ut 
som om jag kommer till entydiga slutsatser. Men förklaringen är enkel; den som betalar 
utredningen vill inte betala för en utrednings slutförande, om utredningen inte kan 
åberopas. Domstolsförordnande är att föredra, men domstolar förordnar i stort sett inte 
psykologer. Praxis att inte förordna psykologer som sakkunniga i svenska domstolar 
etablerades efter en prejudicerande dom i Högsta Domstolen (HD) den 2 juli 1992 (mål-
nummer DB 337), se NJA 1992, s. 446.
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Polisen ”finner ej att något brott begåtts” efter genomförd utredning. 
Mamman fortsatte att misstänka pappan för sexuella övergrepp, hon 
fick deltagarna på samrådsmöte i barnhuset att också misstänka pappan. 
Social tjänsten gjorde i april 2008 polisanmälan om sexuella övergrepp.

Efter att pappan den 24 april kommit till Saras dagis för att få träffa 
dottern bestämde mamman, trots gemensam vårdnad, att Sara skulle sluta 
på sitt dagis, Sara avskiljdes således också från sina kamrater och fröknar 
som hon var fäst vid.

Mammans psykolog, tillsammans med mamman, påverkade sara

Mamman hade vid denna tid etablerat kontakt med en psykolog som skulle 
ge henne s.k. vuxenstöd. Mamman tog med Sara till denna psykolog, de 
talade mycket om sexualia, psykologen frågade Sara: hur gör pappa? 

Mamman fortsatte att ta med sig Sara till sin psykolog, denna psykolog 
rapporterade till socialtjänsten att Sara sagt att pappan sitter på golvet och 
att Sara sitter på hans snopp, psykologen hade frågat Sara om det gjort ont. 
Socialtjänsten gjorde ytterligare en polisanmälan utifrån mammans psy-
kologs rapport.

Sara förhördes av polisen den 16 maj 2008, den 13 juni och den 24 sep-
tember samma år. Hon fick frågor om påstått dumma saker pappan gjort, 
om snopp och snippa, det som mamman och mammans psykolog Ulla 
talat med Sara om. 

utdrag ur det första polisförhöret med sara, 4 år 

Sara: Och så viskar jag till Ulla hemligheter så viskar hon det tillKlara/Saras 
kompis/.

Fhl: Jaha … så Klara vet dina hemligheter …
Sara: Så jag tror du får fråga Ulla det …
Fhl: Mm.
Sara: För att jag har berättat att, att … att hon kan säga det till er det … att 

också … att också … om ni träffar nån mamma så att, att, att, att att ni 
måste passa era barn för det, det, det, det är faktiskt olika … det har 
mamma och Ulla och jag bestämt … så att dom kan skydda barnen.

Fhl: Att mammorna ska passa sina barn så dom ska skydda barnen … mm.
Sara: För att jag tror att ni träffar mycket på mammor.
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Fhl: Vad ska dom skydda barnen för?
Sara: För att, för att också … på en teckning det, det … står att, att, att, att, 

att … mammahästen ska skydda sina, sina två barn för att pappahästen 
kan göra något dumt … till dom, och det står på teckningen vad dumt 
… för jag har glömt jag kan inte läsa heller … (ohörbart något om fhl:s 
glasögon).

Fhl: För här inne i det här rummet … här berättar … här får man berätta 
hemligheter. Mmm … det får man göra …

Sara: Men jag har faktiskt glömt dom, så att du kan fråga Ulla det …
Fhl: Vad var det för nånting du viskade till Hilda/en annan av Saras 

kompisar på dagis/?
Sara: Jag viskade att, att … eåhh … att, att … det om Hilda, men det här 

mammahästen … det har jag faktiskt inte glömt.
Fhl: Vad var det om mammahästen för nånting då?
Sara: Att, att … hon måste skydda sina barn så inte pappan slåss med dom.
Fhl: Så att inte pappan slåss med dom … mmm …
Sara: Dom är i en annan hage nu.
Fhl: Det är hon …
Sara: Det är han …
Fhl: Han … gör pappan nånting annat?
Sara: Nej … jag har faktiskt berättat klart …
Fhl: Som inte du tycker om?

Kommentar

Förhörsledaren (fhl) frågade om ”nånting annat” pappa ”gör.” Det gjorde fhl 
när Sara flera gånger hänvisat till Ulla, mammans psykolog. Mamman och 
Ulla hade talat om att de skyddar barnen och om en skyddande mamma-
häst och en dum pappahäst. Fhl sa: ”så att inte pappan slåss med dom”. 

Tillägget från fhl ”som inte du tycker om”, verkar vara det som fick Sara 
att berätta om ”hänga i bananen-leken”, en lek som hon förtjust beskrev, 
men som hon också berättade – lite skamset – att hon slutat med. Så här 
beskrev Sara denna lek: 

”snoppen är bananen så ska flickorna hålla i bananen och pojkarna ska 
hoppa och flickorna ska springa”.
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Det låter som en lek, jämförbar med doktorslek, d.v.s. som en lek som ger 
små barn möjligheter att utforska den egna kroppen och varandras kroppar. 

Sara säger när hon börjar berätta om denna lek: ”det är bara en sak som 
jag har slutat med”. Lite senare sa Sara: ”den leken ska jag inte göra mer”. 
Förhöret fortsatte:

Fhl: Pojkarna ska sitta och flickorna ska springa … vad händer sen 
S: Sen är det slut … (slår ut med sina händer)
Fhl: Sen är det slut … vem leker sån lek?
S: Det leker pappa och jag.

Den förhörande polisen använde nutidsform, trots att lång tid gått sedan 
Sara var med sin pappa. Förhörsledaren frågade var de ”är” någonstans 
”när ni leker den leken”, var mamma ”är” ”när ni leker den leken”. 

Därefter då Sara hade pekat på någonting högt uppe i förhörsrummet 
som hon frågat om:

Fhl: Jag vet inte vem som har hängt upp den du … för jag funderade bara 
på … hur man börjar när man leker den leken …?

Sara: Jag har faktiskt … ja … det … man … man … börjar bara så … ligger i 
fåtöljen.

Fhl: Man börjar bara så … har man nånting på sig eller hur funkar det?
Sara: Man klär av sig.
Fhl: Man klär av sig … mmm …
Sara: Trosorna i alla fall … 
Fhl: Förlåt … vad sa du …?
Sara: Trosorna i alla fall …
Fhl: Man klär av sig trosorna i alla fall … och pappa vad gör han då?
Sara: Han klär av sig trosorna … och jag håller i hans snoppar (kramar ihop 

sin högerhand) … 
Fhl: Och du håller i hans snopp … vad gör han sen då?
Sara: Sen är det slut … (slår ut med högerhanden och ser förtjust ut). Nu tror 

jag … nu har jag nog pratat färdigt … /…/
Fhl: När du håller i den här bananen sa du …
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Kommentar

Förhörsledaren korrigerade Saras uttryck ”hans snoppar” till ”hans snopp” 
och frågade, fortfarande som om det var något som just då pågick: ”vad gör 
han sen då?” Det framgår av förhörsledarens frågor att hon föreställer sig 
vad som hänt utifrån sina vuxna referensramar och erfarenheter.

utdrag ur det andra polisförhöret med sara 4 år

Ett andra förhör hölls med Sara fyra veckor efter det första förhöret, ur 
detta förhör citeras:

Fhl: /…/ du Sara den här leken du berättade om att du och pappa lekte … 
nu är ju jag lite glömsk så jag vill att du berättar igen … hur var det, 
hur var det de’ gick till?

Sara: Har också glömt
Fhl: Har du glömt … för vad jag kommer ihåg … så sa du så att … att … att 

… de var nånting du sa … hänga i bananen och en håller i snoppen … 
och så sa du att flickorna hoppar och pojkarna sitter …

Sara: Det var bara det … (ser glad ut, håller upp höger pekfinger.)
Fhl: Det var bara det … och så frågade jag om han hade på sig nånting …
Sara: Och då sa jag nej … (ler)
Fhl: Nej sa du … och så sa du att man tar av sig … trosorna … mmm … 

men vad är det som händer sen?
Sara: Det är färdigt (ser nöjd ut).
Fhl: Är det färdigt sen?
Sara: När klockan har slagit fyra (ser förtjust ut).
Fhl: Mmm … när du var här förra gången så visade du på fingrarna … hur 

gammal du var … och så visade du fyra fingrar och sa att du fyller fem 
på sommaren … du den där leken som du och pappa lekte förut … 
hänga i bananen … hur många gånger lekte ni den? … det kanske du 
kan visa på dina fingrar? … om det var en gång … eller?

Sara: En gång.
Fhl: Hur det var … så får du visa där på ka … så visade du nu … en gång … 

jaha.

Sara ser glad ut och håller upp ett pekfinger i bild. Hon sorterar figurerna 
på bordet och säger:
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Sara: Där dom är brun och i brunklubben … brun … brun.
Fhl: Och då pratade du om pappas snopp … och då undrar jag … hur såg 

den ut …?
Sara: Brun …
Fhl: Förlåt vad sa du?
Sara: Helt brun.
Fhl: Den va brun … jaha …
Sara: Den är lite …
Fhl: Men hur va den i formen då? … förstår du hur jag menar då?
Sara: Helt rak.
Fhl: Helt rak … hände det mer?
Sara: Nej … 
Fhl: Nej …
Sara: Mamma … mamma (förtvivlan i rösten).
Fhl: Vad hände med snoppen då som var helt rak?
Sara: Mamma, mamma.
…
Mamman: Men du får sitta där inne en stund, annars hinner inte jag göra klart 
pappren jag har. Så ska vi åka och titta på en kattunge sen, det lovar jag dig. 

Sara 4 år hade uttryckt förtvivlan. Hon kunde inte svara på alla frågor för-
hörsledaren ställde om hur många gånger och vad som hände mer, efter-
som det hon hade berättat om, av hennes utsagor att döma, var en bananlek 
på dagis, inte med sin pappa. När fhl frågade om det var ”en gång” upp-
repade Sara dessa ord.

händelser i saras liv under sommaren 2002

Under sommaren var Sara fortfarande helt utan kontakt med sin pappa. 
Mammans psykolog, som fått rapport från mamman om att Sara skulle 

ha sagt till sin mamma att det gjort ont mellan benen rapporterade denna 
hörsägenuppgift till socialtjänsten, som gjorde en kompletterande polis-
anmälan mot pappan.

Mamman berättade i juni 2008 för sin psykolog om att Sara blivit otröst-
lig av klibb, bl.a. av att hon fått för sig att en tomat smakade kräm. Sara hölls 
av sin mamma fortsatt isolerad från sin pappa – och från sin förskola.

Den 2 juli 2002 flyttade mamman till skyddat boende med Sara. Det 
var efter att pappan samma dag ”förklarat att han tänkte kontakta Sara”. 
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Denna uppgift föranledde också socialtjänstens enhetschef att göra ytter-
ligare en polisanmälan. Mammans ”fruktan” omskrevs av socialsekrete-
raren, inte barnets oro över alla stora förändringar och förluster som hon 
utsattes för.

Saras mamma berättade för socialsekreteraren om flera incidenter då 
hon sa att Sara blivit rädd och otröstlig. Det var incidenter som mam-
man och den då utredande socialsekreteraren tolkade som att Sara blivit 
rädd för män/pojkar, vilket de förutsatte berodde på att Saras pappa utsatt 
henne för sexuella övergrepp, nedan ett exempel:

”En snickare skulle komma till familjens sommarhus och hade med sig en 
ung manlig praktikant. Sara var inte förberedd på att snickaren inte kom 
ensam. Hon försvann och hade gömt sig bakom en soffa där hon satt och 
grät. Hon blev rädd för praktikanten och sa till sin mamma att snickaren 
skulle ta med sig en flicka nästa gång ’för jag tycker inte om pojkar’.

Sara behövde kissa men vågade inte gå till toaletten förrän männen var 
borta. Frågade oroligt om snickarna skulle komma tillbaka.” 

ett tredje polisförhör med sara

Mamman med stöd av sina hjälpare hade gjort Sara rädd, inte bara för sin 
pappa, utan för pojkar. När Sara levt ett halvt år utan sin pappa i vardagen 
så som hon varit van vid, hölls ett tredje polisförhör med henne. Sara hade 
vid denna tid, också genom sin mammas försorg enligt dokumentationen, 
varit avstängd från sin förskola i fem månader. 

Detta förhör hölls således då Sara varit avstängd från kontakt med sin 
pappa och sina förskolekamrater under mycket lång tid, sett ur barnets 
perspektiv.

Till detta förhör kom Sara med en teckning som hon sa föreställde 
henne och pappa då de ”leker hopp och snoppa leken”. 

Här kommer vi in i förhöret när Sara just visat sin medhavda teckning 
och sagt att det står en förklaring på baksidan. Vem som skrivit det som 
står om ”snoppen in i snippan” på teckningens baksida framgår ej. Det kan 
inte vara Sara, eftersom hon inte var skrivkunnig då. Sara har rullat detta 
papper till snopp. Fhl rullar också ett papper och vill att Sara ska visa, då 
Sara sagt att hon visat Ulla (mammans psykolog). 
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Lägg märke till att polisen som förhör det lilla barnet åter ställer frågor 
med användande av presens, något som inbjuder barnet att föreställa sig/
fantisera om hur det är/skulle kunna vara (visualisera), inte att tänka efter 
hur något eventuellt var som verkligen hade inträffat:

Fhl: Och du Sara vad händer sedan, när man tagit av sig trosorna?
Sara: Kan, kan kan vi se vad det är under den här? Kan vi se det? …
Fhl: Ja och vad händer mera?
Sara: Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Fhl: Ja gör du någonting mera? 
Sara: Nej eh rullade du först så, så som, så här rullade jag, rullade du så 

också?”
Fhl: Ja gjorde du nånting mera med handen?
Sara: Nej jag kommer inte ihåg nåt mer.
Fhl: Nej hur blev det att du höll handen på pappas snopp? Var det nån som 

sa till dig att du skulle göra så?
Sara: Nej.
Fhl: Nej hur blev det så?
Sara: För att pappa sa till …
Fhl: … och så berättade du för mig att du, att pappa sa att du skulle göra så.
S: Mm.
Fhl: Mm sa pappa något mera?
S: Jag kommer inte ihåg.

Kommentar

Ovan har förhörsledarens frågor i presens och med uttryckt förväntan om 
”mera” kursiverats. Sara hade inte ”berättat” för fhl att ”pappa sa att du 
skulle göra så”, Sara hade upprepat fhl:s ord ”sa till”, se ovan (också kur-
siverat). Självklart kunde inte Sara komma ihåg något som hon inte hade 
berättat om, och som av Saras utsagor att döma endast var något som de 
vuxna runt Sara föreställde sig var något som hänt. 

Sara hade berättat om en bananlek med jämnåriga. De vuxna runt Sara 
hade gjort om detta till en hopp- och snoppa-lek som Sara skulle ha lekt 
med sin pappa. Fhl ställde den ena ledande frågan efter den andra. Fhl frå-
gade med inbyggda förutsättningar i frågorna och med förväntningar om 
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vissa svar i förhållande till denna hopp- och snoppalek som var de vuxnas 
konstruktion.

Polisen lyssnade inte på Sara, hon tog inte in vad barnet sa; Sara sa 
att pojkarna ”står”, men fhl stod fast vid att pojkarna ”sitter”. Fhl förde in 
”pappa”, och frågade med förväntan för tionde gången om det hände ”något 
mer”. Mer än vad? Saras svar visade att hon inte förstod vad det var fhl 
talade om. 

det tredje förhöret fortsätter

Fhl: … Är det nånting annat som pappa gör som du inte tycker om på dig?
Sara: Nej.
Fhl: På din kropp?
Sara: Nej.
Fhl: Mm.
Sara: inget mer.
Fhl: Är det någon som gör nånting med din snippa?
Sara: Nej.
Fhl: Du när pappa har snoppen, har han den utanpå snippan eller är det lite 

inne i snippan?
Sara: Lite inne i.

Efter att ha svarat nej på flera ja–nej-frågor i rad, använde Sara informa-
tionen i frågan från fhl och valde det senare alternativet av de två erbjudna 
alternativen: ”lite inne i.” Både ja–nej-frågor och tvåvalsfrågor är fråge typer 
som är suggererande, d.v.s. det är frågor som påverkar barnet att svara på 
ett visst sätt (se mer om olika frågetyper i nästa kapitel).

Fhl: Var det någon som tvättade sig eller gjorde någonting sådant?
Sara: Nej.

Kommentar

Genom fhl:s frågor tydliggörs de vuxenföreställningar fhl hade om sex 
mellan pappan och Sara, den vuxna föreställer sig ett samlag som lett till 
sädesuttömning som behöver tvättas bort. Men Sara vet ingenting om sånt, 
visar hennes svar. Fhl fortsatte att ställa förväntansfrågor om mer och mer 
och mer.
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Nedan kommer vi in i slutet av förhöret då förhörsledaren har fått Sara 
att gå med till ett annat rum, där Sara skulle få leka med saker hon tidigare 
lekt med – mot att fhl skulle få se Sara visa hur pappa gjorde, så som Sara 
sagt att hon visat med kroppen för Ulla, mammans psykolog. Detta är en 
sorts muta, som kattungen mamman lovade Sara att hon skulle få titta på i 
slutet av andra förhöret. 

Jag har skrivit ut denna del av förhöret från band jag avlyssnat, i för-
undersökningen var inte denna del av detta förhör redovisad i utskrift:

Fhl: här sitter alla grejorna kvar å pen … (klipp i bandet?) de e ungefär 
likadant å då tänkte jag, eftersom jag inte riktigt fattade att du kunde 
visa mig, om vi säger att jag är pappa …

Sara: mm
Fhl: nu vet ju inte jag hur lång din pappa är, han kanske är mycket längre 

än jag, å om jag står upp här då …
Sara: mm
Fhl: säger vi, tror du jag syns här nu nånting
Sara: mm
Fhl: å så har jag snoppen så 
Sara: mm
Fhl: å så kan väl du visa mig hur det va … så för då undrar jag
Sara: men snoppen är inte lika lång
Fhl: nä den är lite för lång den här snoppen
Sara: nä den är för kort
Fhl: för kort för jag undrar så här, säg nu att jag är pappa, jag kanske är 

jättelång, hur kommer, hur kommer snoppen ner i snippan? å så säger 
du att du står upp, ser du här? förstår du hur jag menar? 

Sara: mm
Fhl: så ser du … så, hur blir det så?
Sara: – (inget svar)
Fhl: för snoppen börjar ju här på pappa, om vi säger nu att jag är pappa å 

snoppen där så visar du tydligt, så är jag pappan och snoppen börjar 
här, hur kommer den ner där i snippan?

Sara: jag tror du skulle ta ett till stort papper
Fhl: ja men det blir en jättelång snopp då
Sara: den skulle va lång (ganska tyst)
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Fhl:  den skulle va lång … är det så att ni står ni på nåt annat sätt tänker jag? 
(Sara sjunger) står pappa så här med bena och rakt upp? eller gör han 
på nåt annat sätt … Sara, det va det jag lite funderade på.

Sara: vad sa du? vad sa du?
Fhl: ja att jag inte riktigt förstår hur snoppen kommer in i snippan, om du 

ställer dig upp lite Sara, så får vi se å så pappa, pappa kanske är längre 
än jag, 

Sara: jag tror han är ungefär så
Fhl: men hur kommer pappas snopp in i snippan om ni står så rakt på 

golvet? eller gör ni på nåt annat sätt i leken? 
Sara: så här stog …
Fhl: ja, å så är jag pappa, mm, men hur kommer min snopp in i snippan där 

då? gör pappa nåt med din kropp mera?
Sara: nä
Fhl: nä
Sara: nu tror jag att jag berättat allt
Fhl: du tror du har berättat allt, för jag har för mig att du sa en annan gång 

du var här att pojkar sitter, har det vart så nån gång att pappa sitter på 
golvet?

Kommentar till de genomförda förhören

Sara får som vi kan se i alla de tre förhören inte frågor om bra saker pappan 
gjort, eller om bra/dumma saker mamman gjort. Sara sa inte något som 
kan tolkas ge stöd för påståendena om sexuella övergrepp eller ofredande. 
Sara förstod ofta inte frågorna, som genomgående hade fokus på pappa och 
hans snopp.

Den här förhörsledaren ansågs ha s.k. barnkunskap och ansågs arbeta 
med ett barnperspektiv. Hon var anställd på barnhuset för att förhöra barn 
för att hon ansågs speciellt lämplig att förhöra barn.

Att förhörsledaren genom sina fokuserade och förutsättande frågor, om 
dumma saker av sexuell karaktär som Saras pappa skulle ha gjort, påver-
kade Sara att bli rädd för sin pappa verkade inte vara något som hon ansåg 
att hon behövde tänka på, eller ta ansvar för. inte heller att hon suggererade 
Sara med ledande frågor.
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socialsekreteraren förordade terapi för sara på barnhuset

Socialsekreteraren skrev i sin utredning att hon rekommenderade Sara 
terapi på barnhuset:15 

”Socialtjänstens bedömning är att allt talar för att Sara utsatts för sexuella 
övergrepp – vilket dock inte är socialtjänstens sak att utreda – troligen sedan 
mycket tidig ålder, övergrepp som med tiden blivit allt grövre. Sara har 
tidigare enligt modern visat flera symtom som nu i efterhand kan förstås i ett 
nytt ljus. Hon stammade mellan 2-års ålder och fram till 3,5-års åldern. Hon 
var från 1 års ålder ofta röd och hade ont i underlivet. Hon pillade/rörde sig 
mycket i underlivet …

Fadern har enligt flera utsagor knutit Sara hårt intill sig och härigenom 
splittrat familjen på ett osunt sätt.”

inga av dessa, av mamman i efterhand förmedlade, uppgifter fanns i under-
lagsmaterialet i form av journaler från BVC, eller i form av rapporter från 
förskolan. 

På barnhuset, där Sara förhörts tre gånger, fick Sara gå i terapi hos en 
psykolog. Det var samma psykolog som var med på Saras första polisför-
hör, och innan dess var med i samrådsgruppen som beslutade om att göra 
anmälan om misstanke om sexuella övergrepp, efter kontakt med Saras 
mamma. Sara fick gå i terapi för att ”hon misstänks ha utsatts för sexuella 
övergrepp av sin pappa”.

Till jul 2008 rapporterade psykologen att Sara var rädd för sin pappa, 
rädd för att hennes barn då Sara blir vuxen ska behöva träffa pappan, rädd 
för att hon själv ska behöva träffa sin pappa som ängel, och rädd för att 
pappa ska finnas i ett julklappspaket.

15 Barnhus, eller barnahus (med inspiration från island), finns på ca 22 orter. Där 
samverkar polis, åklagare, socialtjänst samt delvis den psykiska barn- och ungdoms-
vården, BUP. Verksamheten, med grundtankar formulerade av Monica Dahlström-
Lannes (f.d. polis från Eskilstuna som på 1990-talet fick Socialstyrelsens uppdrag att 
utforma råd och anvisningar för utredning av sexuella övergrepp mot barn, efter sin 
bok Mot dessa våra minsta) för det samrådsgruppsförfarande hon förordade. Barna-
husverksamheten har utvärderats av Anna Kaldal, Christian Diesen, Eva Diesen och 
Johan Beije, se Barnahusutredningen 2010.
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Påverkan på Sara att bli rädd för sin pappa hade, visar denna rapport, 
varit framgångsrik.

nya vårdnadsutredare förordnades av tingsrätten

Då det var nästan ett år sedan Sara avskildes från sin pappa mötte de nya 
vårdnadsutredarna henne. De kunde avläsa effekt av den påverkan Sara 
utsatts för till att avvisa sin pappa och bli rädd för honom. Dessa vårdnads-
utredare förstod inte vad som hade hänt Sara. De skrev:

”Vi frågade henne om hon varit och hälsat på pappa. Hon svarade nej. Hon 
sa sedan ”Jag vill inte bo hos pappa. Pappa har gjort dumma saker. Jag vill 
inte träffa pappa”. Hon blev väldigt stel och såg rädd ut så vi frågade ”är du 
rädd?”. ”Ja det är jag.” Hon såg orolig ut och hon ville inte fortsätta samtalet 
utan ville att mamma skulle komma.”

Den 3 september 2009 lades förundersökningen mot pappan ned. Det ledde 
inte till att Sara fick träffa sin pappa.

i sin slutrapport till tingsrätten skrev vårdnadsutredarna:

”Modern vill ha ensam vårdnad om Sara. Hon vill inte att Sara skall träffa 
sin pappa då hon anser att det finns stor risk att hon skall fara illa hos fadern. 
Modern anser inte att en kontaktperson är tillräckligt skydd vid umgänge då 
det finns misstankar om att Sara varit utsatt för sexuella övergrepp av fadern.

… Modern vet att Sara är mycket rädd för att träffa sin pappa igen.” 

Kommentar

Vårdnadsutredarna uttalade sig som om Saras rädsla för sin pappa skulle 
ha att göra med något dumt pappan gjort mot Sara innan hon avskildes 
från sin pappa av sin mamma i mars 2008. Utredarna hade inte sett Saras 
situation ur barnets perspektiv, bara ur mammans.

Utredarna hade inte gått tillbaka i tiden och sett vad som hänt Sara i ett 
livsperspektiv. Vårdnadsutredarna förstod inte att Saras omskrivna rädsla 
för sin pappa var en effekt av den alienationsprocess som dokumenterats 
och som inleddes i mars 2008. 
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De förstod inte att de och andra hjälpare var med och gjorde Saras 
pappa till någon hon skulle vara rädd för, utan att det fanns någon saklig 
grund för en sådan rädsla. 

Trots att mamman i ord och handling över tid demonstrerat att hon 
ville eliminera pappan ur Saras liv och också gjort det, tog psykologen, 
handläggande socialsekreterare och vårdnadsutredarna inte hänsyn till 
detta och såg till Saras behov och hennes bästa. De förstod uppenbarligen 
inte att Sara var utsatt för psykiska övergrepp, och inte varit fri att uttala en 
egen mening. De befäste därmed främmandegörandet av Saras pappa med 
alla de risker det innebär för henne att fara illa i livet.

FALL 16 MARTiN oCH KLARA

Martin 5 år och hans syster Klara 3 år fick plötsligt i sin pappavecka 
inte träffa sin pappa16

Bakgund

Martin och Klara bodde sedan de föddes med sina föräldrar på landet, i ett 
gammalt hus som deras föräldrar höll på att renovera. Deras mamma och 
pappa var inte gifta, men mamman hade planerat för att de skulle gifta sig 
sommaren 2008, men efter att hon i augusti hade sommarvandrat med en 
väninna ändrade hon sig och ville skiljas. 

Nära Martins och Klaras hem bodde farmor och farfar som de träffade 
mycket ofta. Mormor och morfar, som varit polis, bodde i en stad ganska 
långt bort.

Fram till början av oktober 2008 bodde hela familjen tillsammans. Där-
efter flyttade mamman från hemmet till en egen lägenhet. Pappan bodde 
kvar i familjens hus med barnen. Föräldrarna hade kommit överens om att 
barnen skulle bo varannan vecka hos var och en av dem.

16 i detta fall tillfrågades jag av en advokat om att analysera förhör med två barn i ett fall 
då en pappa anklagats för sexuella övergrepp av barnens mamma i samband med att 
hon flyttat från familjen, och ville skiljas. Jag svarade att jag vill ha så många dokument 
som möjligt och att jag måste arbeta förutsättningslöst, vilket betyder att dokumenten 
i saken blir avgörande, och att min analys av dessa kunde utfalla till hans huvudmans 
nackdel. 
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Torsdagen den 27 november hämtade mamma barnen från dagis fast 
det var pappavecka för barnen. Mamman hade önskat att de skulle ha det 
hon kallade en brytdag i mamma- respektive pappaveckorna. Det här var 
första brytdagen någonsin och den inföll i barnens pappavecka. 

Varför fick barnen mitt i pappaveckan inte komma hem till sin pappa?

När pappan kom för att hämta barnen hos mamman denna första brytdag 
på prov öppnade barnens morfar. Han sa att barnen inte skulle komma 
hem med sin pappa, och att pappan inte fick tala med sina barn. 

Denna torsdagskväll den 27 november 2008 utfrågade mamman barnen 
vid sex olika tillfällen. Det är känt genom att hon själv ljudbandsdokumen-
terade dessa samtal och lämnade banden till polisen.

Klockan åtta på kvällen den 27 november 2008 gjorde mamman den 
första inspelningen av de små barnen. På bandet hörs att det är en lek-
situa tion då mamman inledningsvis skojar med barnen om ”snopp, snippa, 
rumpa, lukta snopp”. 

Den inledande frågan från mamman var: Brukar nån lukta på din 
snopp? Mellan fniss och skratt ställde mamman en lång rad frågor om pap-
pans snopp till framför allt Martin. Hon tog fram dockor17 och sa: ”vi låtsas 
att det här är pappa, hur gör du då?” Hon inbjöd till fortsatt lek samtidigt 
som hon ställde specifika, och mycket suggererande, frågor till Martin. 

Klara blev utanför, Klara hörs gråta på bandet och skrika åt sin mamma 
att sluta. Mamman hörs svara att Klara ska vara tyst, mamman fortsatte att 
ställa frågor om snopp och pappa till Martin.

Mammans frågor, i de sammanlagt tio inspelningar hon gjorde med 
barnen, sex under kvällen och två klockan sex morgonen därefter, samt två 
på fredagskvällen, hade en suggererande inverkan18 på barnen: frågorna 

17 Cederborg, Ann-Christin (red.): Att intervjua barn med intellektuella och neuro-
psykiatriska funktionshinder, 2010 s. 40. Varningen för att använda dockor och andra 
hjälpmedel därför att ”berättelsen kan bli felaktig” gäller också barn utan funktions-
hinder, se Ceci & Bruck Jeopardy in the Courtroom. A Scientific Analysis of Children’s 
Testimony, 1995.

18 Cederborg, s. 54: ”Suggestiva yttranden bör absolut undvikas, eftersom de kan ha den 
största negativa effekten på korrektheten i barns berättelse.”
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mamman ställde förutsatte att barnens pappa gjort något dumt och äckligt 
med barnen. 

Det framkom genom mammans egen dokumentation att hon ville få 
fram övergreppsuppgifter från barnen så att hon skulle kunna hålla kvar 
barnen hos sig utan kontakt med deras pappa; hon sa till Martin i andra 
inspelningen torsdagen den 27 november: 

”det här måste vi ta itu med du och jag, eller hur? Dä förstår jag ä inge roligt 
att va där om han gör så”. 

i den fjärde inspelningen samma kväll utspelades följande dialog: 

”Mamman:  Vet du en sak Martin, i morgon ska inte du åka till pappa. 
Martin:  Varför? 
Mamma:   För att jag bestämmer det. Om du måste lukta på pappas snopp 

så att det kommer tapetklister så ska inte du bo med honom … 
det lovar jag dig.”

i den femte inspelningen på torsdagskvällen frågade mamman Martin: 

”Har du sett nån gång att pappas snopp har tapetklister? Aldrig?”

När Klara frågade sin mamma varför mamman var ledsen förklarade 
mamman:

”Därför att Martin har berättat att pappa har varit jätte-jättedum med 
Martin. Pappa har gjort saker man inte får göra med barn … Han har gjort 
dumma saker som inte va nåt snällt mot Martin … jag blir så fruktansvärt 
ledsen.” 

Till Martin sa mamman:

”Kom Martin jag älskar dig, jag ska skydda dig mot allt …”

Mamman knöt Martin allt hårdare till sig 

i underlagsmaterialet för utredningen går det att se att mamman band poj-
ken till sig på ett sätt som är svårt för ett barn att värja sig emot. När barnen 
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två veckor senare förhördes av polisen ser man på videobandet Martin sitta 
i sin mammas knä. Lillasyster Klara satt ensam i sitt förhör med polisen. 
Martin var inte fri att berätta eftersom hans mamma var närvarande. 

inget av barnen uttryckte i polisförhören något som, jag menar, går att 
tolka till stöd för att pappan utsatt dem för något slag av sexuella över-
grepp. 

Martin hördes på mammans inspelade band, som föregick polisförhö-
ren, säga till sin mamma något om att pappan luktat i rumpan och ”bytt 
blöja.” Detta vet vi hör till en småbarnsförälders vardagliga bestyr. Mar-
tin hördes under dockleken, då han skojlekte med sin mamma, säga något 
som, utifrån sammanhanget, inte kunde tolkas som att pappan gjort något 
dumt med honom. 

Polisförhör med båda barnen – utan öppna frågor

Martin sa i det första polisförhöret många gånger att han inte mindes leken 
som polisen i sina frågor visade att hon förutsatte att han lekt med sin 
pappa.

Klara förklarade flera gånger för polisen att hon och mamma lekte 
snippleken: de har snippor och kissar med sina snippor. Pappa och Martin 
lekte snoppleken; de har snoppar och kissar med sina snoppar.

Mamman sa till polisen efter Martins första förhör att Martin sagt till 
henne att han var rädd att pappa kommer i fängelse då han berättar, och att 
det kan vara därför som Martin inte vågat berätta.

Detta kan ha varit anledningen till att Martin, mot internationellt gil-
tiga riktlinjer för förhör med barn, förhördes en andra och till och med 
en tredje gång av polisen. Också då med sin mamma i rummet och i nära 
kontakt med sin mamma; Martin satt, eller snarare ålade eller låg, i sin 
mammas knä. 

Pojken gav uttryck för att han var uttröttad och upplevde obehag. Mar-
tin svarade ”vet inte”, men fick fortsatta frågor om det han sagt han ”inte 
vet”, han bad att få gå.

Det framgick i förhören att mamman talat med Martin innan förhören 
om vad han skulle säga; det framkom genom att Martin vädjade till sin 
mamma under förhöret: ”du prata … vi prata ju om de, innan när vi va 
hemma”. 
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Martin vädjade också i det andra förhöret till sin mamma om att få gå, 
det var när han många gånger förklarat ”nu vet ja inge mer”. 

i det tredje förhöret sa han att han var hungrig utan att mamman ver-
kade höra det, till slut sa Martin: ”Nu vill jag gå ut.”

Den systematiska analysen av barnens utsagor i deras sammanhang 
visade att barnen inte bekräftade mammans uppgifter; mamman hade 
konstruerat sexuella övergrepp. 

Mamman hade kontroll 

Mamman var mycket upptagen av att få alla i sin omgivning att lägga hen-
nes uppgifter om pappan som sexualbrottsförövare till grund för att hon 
skulle få fortsätta att ha total kontroll över barnens liv.

Myndighetsutövarna, nästan uteslutande kvinnor, lyssnade på barnens 
mamma, inledningsvis rättade de sig helt efter vad mamman ville, eller 
snarare dikterade. 

Mamman behandlade barnen som sina ägodelar, visar dokumentatio-
nen entydigt. Mamman bestämde vilka som skulle få träffa barnen, när 
och hur länge, farföräldrarna fick t.ex. veta att de kunde få komma en kort 
stund och se Martin på fotbollsskolan om de först meddelade mamman. 

Mamman avstängde barnen först helt och hållet från sin pappa under 
drygt fyra månader, därefter styrde hon när och var umgängena skulle ske. 
Under sommaren 2009 hittade hon ofta på saker att göra för barnen som 
kolliderade med deras tid med pappan. 

Barnen fick själva bestämma om de ”ville” träffa sin pappa

Mamman har sagt att det inte är hon som bestämmer; hon har sagt att hon 
överlämnat till barnen att bestämma om de ”vill” träffa sin pappa då det är 
tid för umgänge. 

Det är ej förenligt med ansvaret som vuxen och som boendeförälder 
att överlämna till barnen att välja mellan sina föräldrar. Det är grymt mot 
barnen och skadligt för dem att tvinga dem till sådana val varje gång de 
ska träffa sin pappa, så som deras mamma, enligt dokumentationen gjort. 
Mamman har dokumenterat att hon i hög grad påverkade barnen till att bli 
avståndstagande till sin pappa och pappans familj. 
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Ju längre tid som mamman tilläts avskilja barnen från pappan och allt 
som hör ihop med barnens gamla hemmiljö desto större utrymme skapa-
des för mamman att påverka barnens vilja, och att på olika sätt binda bar-
nen till sig själv och till sina föräldrar, barnens morföräldrar.

Då Martin träffade sin pappa för första gången då det gått nio månader 
efter avskiljandet kallade han pappan för morfar hela tiden. Martin för-
klarade, enligt kontaktpersonens rapport, att det var för att han träffade 
morfar så ofta. 

umgänge med kontaktperson

Martins förskollärare och fritidspedagog berättade för socialtjänstens ut-
redare hur det gick till när kontaktpersonen kom.

”Umgänget med pappan är på Martins villkor enligt förskolläraren och 
fritidspedagogen. Han kan säga nej när, kontaktpersonen kommer för att 
skjutsa honom till umgänget och då accepterar hon det. Under vissa perioder 
vill Martin stanna på fritids och fortsätta leka med sina kompisar istället för 
att åka på umgänge med sin pappa. Under dessa perioder kan Martin säga 
nej till umgänge med sin pappa två gånger av tre.”

Ovanstående visar att personalen inte förstod att Martins vilja styrdes av 
vad hans mamma ville, och att de genom sitt stöd till mamman inte hjälpte 
Martin, utan övergav honom.

Den beslutade umgängestiden sammanföll med Martins lektid med 
sina kompisar, vilket också kan ha bidragit till att Martin sa att han inte 
ville träffa pappa. 

Socialtjänstens utredare redovisade i en av sina utredningar:

”Martin har sagt ’Jag tror att pappa aldrig kan bli bra’. Mamman säger att 
hon har betonat för barnen att det pappa gjort är fel och att det inte är deras 
fel.”

innebörden av dessa refererade uppgifter bör vara att mamman talat med 
Martin om något deras pappa gjort mot sina barn så att Martin, enligt 
ovanstående kommit att tro att ”pappa aldrig kan bli bra”.
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domar angående av mamman påstådda sexualbrott mot barnen 
och mamman

På hösten 2009 kom tingsrättens dom. Åtalen mot barnens pappa vad gäl-
ler ”Våldtäkt mot barn”, ”Grovt sexuellt övergrepp mot barn” och ”Grov 
kvinnofridskränkning” ogillades. 

Ur domskälen:

”Våldtäkt mot barn

Klara har inte, i de videoinspelade förhör som förebringats vid huvud-
förhandlingen, berättat om ett sådant förfarande som påstås av åklagaren. 
Mamman har berättat att Klara berättat för henne om förfarandet. Genom 
de bandinspelningar mamman gjort är också visat att Klara berättat på det 
sätt mamman påstått.

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

inte heller Martin har vid polisförhör berättat om någon sådan händelse 
åklagaren lagt pappan till last på ett så detaljerat eller tydligt sätt att 
tingsrätten kan avgöra vad som har hänt … Martin har, under de samtal eller 
förhör mamman spelat in, lämnat en väsentligt mer detaljerad berättelse … 
den detaljerade berättelsen har emellertid, på samma sätt som den berättelse 
Klara lämnat, lämnats först relativt sent på kvällen och först efter relativt 
lång sammanlagd inspelningstid.

Grov kvinnofridskränkning

… det är inte styrkt annat än att pappan agerat på det sätt som påståtts vid 
ett tillfälle, under våren 2008. Gärningen ska därför bedömas som sexuellt 
ofredande.”

Pappan dömdes till 70 dagsböter för ”sexuellt ofredande” av mamman. 
Pappan överklagade denna dom, han friades av hovrätten senhösten 2010. 
Två år av påverkan från mamman, med stöd av barnens morföräldrar, att 
se pappan som dum och farlig, hade då gått. 
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Vad hände i skolan den 8 februari 2010?

Från och med umgänget den 8 februari 2010 skulle barnen inte tillfrågas 
om de ville träffa sin pappa. Om denna dag uppgav mamman till utredare 
från familjerätten:

”Martin berättade att han då blev så rädd att pappa skulle göra något mot 
honom att han bajsade på sig. Martin ville sedan dagen därpå inte följa med 
på umgänge, han hade ont i magen och kunde inte heller gå till skolan.”

Fritidspedagogen LSH var med den 8 februari 2010 när Martin hämtades 
av den nya kontaktpersonen i sällskap med Martins och Klaras pappa. 
Berättade hon att Martin bajsat på sig för att han blev rädd för pappan?

LSH beskrev att hon på morgonen blev uppringd av barnens mamma. 
Mamman hade enligt referatet övertalat Martin att gå till skolan – han 
hade gått med på att gå efter att mamman sagt till honom, att han fick välja 
själv om han ville följa med på umgänge.

Detta innebar att mamman givit Martin ett budskap som var i strid 
med den nyordning som skulle gälla, och därmed hade mamman försatt 
sonen i en mycket stressande konfliktsituation. 

När Martins pappa och den nya kontaktpersonen kom för att hämta 
honom till beslutat umgänge gjorde Martin det som han visste att hans 
mamma förväntade sig av honom, d.v.s. han sa att han inte ville komma med. 

Martin bars så småningom till bilen av sin pappa. Detta hämtningstill-
fälle upprörde personalen så mycket att rektorn gjorde en anmälan. 

Barnens mamma hade genom uppgiften på morgonen till Martin om 
att han skulle få välja om han ville följa med till sin pappa stärkt sin egen 
position och vunnit personalens sympati, d.v.s. hon hade manipulerat sin 
omgivning på ett skickligt sätt igen, vilket illustreras av det fritidspedago-
gen skrev om sitt samtal med barnens mamma senare samma dag:

”Maj ringer … jag berättar att Martin följt med under protest. Grät han?  
Ja … Maj börjar gråta … vi pratar en stund.”

Dokumentationen visar att barnens mamma styr och kontrollerar sina 
barn, och även de professionella i sin omgivning, vilka hon fått att agera 
för sina syften. Fritidspedagogen LSH rapporterade dock inte om något så 
anmärkningsvärt som att Martin skulle ha bajsat på sig av rädsla.

978-91-44-07542-6_01_book.indd   286 2012-02-21   08.43



287

11  Barnet avskiljs från sin pappa efter anklagelser …

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

Mamman drog in rektorn som allierad 

Mamma Maj drog in andra, helst så många som möjligt, för att få också 
dem att agera för hennes syften mot barnens pappa. De personer mam-
man drog in som bundsförvanter i sin kamp mot barnens pappa, för-
stod nästan aldrig vad som skedde, eftersom mamman var så skicklig att 
manipulera. Detta illustreras genomgående, här ett exempel från social-
tjänstens utredare efter samtal med rektorn om när mamman bett rek-
torn om hjälp:

”På Majs önskemål träffade MM /rektor sedan november 2009 på Martins 
skola/ 2010-02-15 tillsammans med Maj för att förklara för Martin vad 
som gäller vid umgänget. Hon hade också bett en personal från fritids, att 
vara med. Anledningen till detta var att denna personal skulle finnas på 
fritids vid hämtningen till umgänge samma dag. Rektorn sa till Martin att 
’barn brukar inte få välja’ och att ’när pappa kommer så ska du följa med 
honom som du följer med mamma’. Rektorn säger att Martin reagerade 
med att bli mycket orolig, började gråta och sa att han hade ont i magen 
och kröp upp i Majs knä. Fritidspersonalen säger att hon ’såg en pojke 
som inte alls mådde bra’ och att det var ’mycket tydligt’ för henne hur 
dåligt Martin mådde. De fick avbryta då Martin hade så ont i magen att 
Maj ville uppsöka hälsocentralen för att få ett läkarintyg på att han inte 
kunde gå på eftermiddagens umgänge. När Maj och Martin gick för att 
klä på sig ändrades Martins sinnesstämning. Han visade sina 
simborgarmärken för MM. MM uppfattade att han blev lättad när han 
förstod att han skulle få följa med mamma. MM säger att hon samma dag 
gjorde en anmälan till socialtjänsten utifrån oro för Martin.”

Ovan och i det inledande citatet av vad mamman sagt, står att Martin 

”sa att han hade ont i magen”.

Den personal från fritids som var med vid detta tillfälle har i sin minnes-
anteckning från denna dag skrivit något helt annat:

”när mamman frågade Martin om han hade ont i magen sa han att han 
hade det.”
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Socialsekreteraren som refererade rektorn skrev:

”De fick avbryta då Martin hade så ont i magen att Maj ville uppsöka 
hälsocentralen för att få ett läkarintyg på att han inte kunde gå på 
eftermiddagens umgänge.”

När en vuxen, speciellt en närstående som barnet är helt beroende av, 
ställer en ledande fråga med en klart uttryckt förväntan om ett visst svar 
(ont i magen), är det mycket svårt för ett litet barn att stå emot denna sug-
gestion. 

Martins magonda, av det som skildrats orsakat av mammans pressande 
påverkan på Martin, användes av mamman för att legitimera att Martin 
inte skulle komma till umgänge med sin pappa.

Vårdnadsutredarna upprepade det mamman uttryckt som sin vilja

Varken skolans personal eller utredarna såg, enligt vad som dokumente-
rats, den press som mamman utövade på barnen – och det kontrollbehov 
mamman uppvisat över lång tid. Ändå beskrevs mammans stora kontroll-
behov av utredarna, nedan citat ur deras utredning:

• ”Maj anser att barnen ska få välja själva om de vill följa med på umgänge, 
såsom det var tidigare. 

• Maj anser att en kontaktperson hela tiden måste närvara vid umgänget 
och det betyder att barnen inte ens för en sekund får lämnas ensamma 
med sin pappa. 

• Maj betonar att det är viktigt att barnen får avbryta umgänget med sin 
pappa när de vill då detta skapar trygghet för dem.”

Ett vuxenansvar läggs över på barnen av deras mamma som därmed abdi-
kerar som vuxen och mor; barnen ska välja om de vill träffa sin pappa och 
bryta umgänget med sin pappa när de vill. Dessutom vill mamman att bar-
nen inte ska få träffa sin pappa utan övervakning. 

Mammans tre punkter överensstämde med det utredarna senare tog 
upp i sin bedömning. Utredarna, som ska vara opartiska och sakliga, före-
slog exakt samma sak som barnens mamma uttalat, och i handling visat att 
hon vill. Så här skrev utredarna:
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”Vi tycker att barnen ska ha möjlighet att:
• kunna avstå från att följa med vid umgänge,
• att umgänget kan avbrytas om barnen vill det samt 
• att kontaktpersonen närvarar hela tiden under umgänget.”

Dessa utredare utredde inte barnens bästa. De byggde sin bedömning på 
mammans vilja som de, att döma av det de skrev, likställde med barnens 
vilja. 

Med tiden kom nya utredare som inte partiskt ställde sig på mammans 
sida och accepterade att hon höll barnen från deras pappa för att som hon 
sa, skydda dem. Barnen fick börja träffa sin pappa och sina farföräldrar 
mer och mer. 

Kommentar

Liksom Elsa och Svea tog Martins och Klaras mamma dem till Trappan-
samtal, en metod för samtal med barn som förutsätts ha utsatts för våld av 
sin pappa. Vårdnadsutredarna skrev:

”Martin har sagt ’Jag tror att pappa aldrig kan bli bra’. Maj säger att hon har 
betonat för barnen att det pappa gjort är fel och att det inte är deras fel.”

i detta fall är en massiv indoktrinerande påverkan på barnen från deras 
mammas sida belagd. Mamma har från och med torsdagen den 27 novem-
ber 2008, då hon hämtade barnen till sig i pappaveckan, och därefter väg-
rade låta dem träffa sin pappa, påverkat barnen att tänka på sin pappa som 
en som gjort dumma saker mot dem och mamman.

Det är framför allt Martin som mamman bundit till sig och talat 
med, visar dokumentationen. Han får sin mammas kärlek om han visar 
avståndstagande mot sin pappa. 

Martin vet vad hans mamma vill att han ska säga: att han inte vill träffa 
pappa. Det självklart bästa för honom hade varit att hans mamma hade 
sagt till Martin och hans syster då det bestämts om umgänge: i morgon ska 
du och Klara vara med pappa. 

Mamman motsatte sig att barnen inte längre skulle kunna välja bort att 
träffa sin pappa, så som hon ville att det skulle vara. När den gamla ord-
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ningen bröts höll hon barnen hemma från skolan och fick dem att säga att 
de hade ont i magen, då kunde de inte vara med på umgänge med sin pappa.

Det självklart bästa för barnen är att de vuxna runt barnen samverkar 
för att barnen ska kunna ha en naturlig och nära kontakt med båda sina 
föräldrar. 

Ett regelbundet umgänge kom så småningom igång, barnen fick egna 
positiva erfarenheter igen av sin pappa, farmor och farfar. 

Det finns i detta fall hopp om en återförening mellan barnen och deras 
pappa och pappans familj, till och med en sådan återförening som innebär 
att de ska få leva vardagsliv tillsammans.

Det finns hopp om rehabilitering av barnens skador som mammans 
avskiljande och påverkan för att få dem att avvisa sin pappa åsamkat dem.

För barnen är det bästa om de i framtiden kan ha vardaglig kontakt 
med båda sina föräldrar och deras respektive familjer – utan att avkrävas 
lojalitet med den ena och avståndstagande mot den andra.

FALL 17 LiSA oCH MoA

Lisa 4 år och Moa 3 år bortfördes plötsligt av sin mamma, 42 mil bort 
från sin pappa och sina farföräldrar19 

Bakgrund

Två förskoleflickor, Lisa 4 år och Moa 3 år, levde med sina föräldrar i pap-
pans hemby med sina farföräldrar som nära grannar. De trivdes på sitt 
dagis och hade en kärleksfull kontakt med båda sina föräldrar, enligt ut-
talanden från dagispersonal som följt familjen under en längre tid. 

Den 8 mars 2007 hämtade deras mamma dem från dagis. Det var två 
andra vuxna kvinnor med som barnen inte träffat, de tog barnen och mam-
man till en lägenhet barnen aldrig varit i.

19 i detta fall tillfrågades jag av en advokat om att göra en utredning i ett fall där han 
företrädde en pappa i en svår vårdnadskonflikt med brottsanklagelser. Jag svarade att 
jag bara åtar mig att göra förutsättningslösa utredningar och att min analys av doku-
menten i saken kunde utmynna i slutsatser som inte gagnade hans huvudman. Han 
accepterade detta efter att ha konsulterat sin huvudman, barnens pappa. Advokaten 
försökte först få tingsrätten att förordna mig som sakkunnig, det blev avslag.
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Mamman hade samma dag polisanmält barnens pappa för sexuella 
övergrepp; det var bakgrunden till att socialtjänsten följt med mamman 
till dagis, hämtat barnen, och fört dem till ett skyddat boende med sin 
mamma, dit pappan varken kunde komma eller ringa. Föräldrarna hade 
gemensam vårdnad.

Dagispersonalen anmälde fyra dagar senare till socialtjänsten uttalan-
den från äldsta flickan Lisa, som bilades socialtjänstens polisanmälan. 
Denna anmälan gjordes fyra dagar efter mammans polisanmälan.

Under veckan på det skyddade boendet fick barnen inte ha någon kon-
takt med sin pappa, sin farmor och farfar, som de brukat träffa varje dag, 
eller sina kompisar och fröknarna på dagis.

Efter en vecka utan alla dessa kontakter reste deras mamma långt bort 
med Lisa och Moa, till en stad där barnens mormor och deras mammas 
övriga familj bodde. Där flyttade de först runt med sin mamma.

Sin pappa fick barnen inte tala med, inte heller med sin farmor eller 
farfar. Pappan skrev den 3 juli 2008 en vädjan om hjälp till länsstyrelsen 
att få kontakt med sina barn. Där berättade han att han i mars 2007 dagli-
gen kontaktat socialtjänstens handläggare för att få reda på varför barnen 
var borta och för att få reda på var de var. Den 22 mars, två veckor efter 
mammans polisanmälan och bortförande av barnen, hade handläggaren 
berättat att barnens mamma hade polisanmält honom, men inte var bar-
nen befann sig. 

Vad sa lisa sex veckor efter avskiljandet?

Lisa togs av sin mamma till en polis i den stora staden för att förhöras. Det 
var en polis med vana att förhöra barn i sexualbrottmål. Sex veckor hade 
då gått efter att mamman bortfört flickorna från pappan och deras hem 
(kursiveringarna i förhören gjorda av förf.).

Fhl: Men du, vem är det som bor hemma där du bor?
Lisa: Mamma …
Fhl: Mamma.
Lisa: … pappa …
Fhl: Pappa
Lisa: … och, och Moa.
Fhl: Och Moa.
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Lisa: Och jag.
Fhl: Och du. Okej. Så ni, mamma, pappa, Moa och du, ni fyra bor 

tillsammans, i samma hus? …
Lisa: Pappa bor i … pappa bor inte där vi har flyttat.
Fhl: Och att du brukar vara hos pappa ibland?
Lisa: Ja. Förr i tiden så faktiskt vi bodde hos pappa.

För det lilla barnet är den tid som gått, sex veckor, en lång tid, det är ”förr i 
tiden.” Lisa ombeds berätta om när pappa var dum och svarar: 

Lisa: men för i, förr-förr- förrgår, då var han jät … när vi var inne hos han 
då, då (ohörbart) var faktiskt snäll.

Fhl: Då var han snäll?
Lisa: Ja.
Fhl: Okej. Hur är han när han är snäll då?
Lisa: Ser jätteglad ut. 

Fast det redan den 19 april 2007 i Lisas värld var ”förr i tiden” som hon 
bodde med sin pappa, minns hon, enligt ovan, att han ”var faktiskt snäll”.

Fhl frågar ”om det är någon som har gjort någonting på dig”. Svaret 
från Lisa:

Lisa: Nej. Pappa har inte gjort nånting på mig.
Fhl: Pappa har inte gjort någonting på dig?
Lisa: Men pappa … våran pappa, han kan faktiskt lyfta Moa och jag på 

samma gång.

Lisa skryter om sin pappa: ”våran pappa, han kan faktiskt lyfta Moa och 
jag på samma gång”. Fhl frågar inte mer om vad pappa är bra på, och vad 
mamma är bra på, respektive vad de inte är bra på. Förhörsledaren följer 
inte upp Lisas spontana utsaga. 

Fhl ställer inte öppna frågor. Polisen frågar barnet 4 år gammalt om det 
polisen tror sig veta för att hon hört det av mamman:

Fhl: Jag tänkte på, att vi hade hört att du hade sagt någonting till mamma, 
som pappa hade gjort.

Lisa: Mm.
Fhl: Att du hade sagt någonting till mamma att pappa hade gjort nåt, på dig?

978-91-44-07542-6_01_book.indd   292 2012-02-21   08.43



293

11  Barnet avskiljs från sin pappa efter anklagelser …

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

Lisa: Nej, vad var det då?
Fhl: Ja, jag var ju inte med så jag vet inte.
Lisa: inte jag heller.
Fhl: Att han hade tagit på dig och killat på dig?
Lisa: Nej, han bara … killas också. Då skrattar vi.
Fhl: Då skrattar ni? Vart killas han någonstans då?
Lisa: Överallt.

Fhl upprepar sin suggererande uppmaning: ”Jag tyckte att jag hade hört 
någonting om att pappa hade killat och pillat.” Fhl vet vad mamman sagt 
att Lisa sagt, men Lisa verkar inte veta något om det. Nu introducerar fhl 
ordet ”pilla”.

Därefter ställer fhl två frågor om varför de ”flyttat”. Ett barn på 4,5 år, 
som är utlämnat till den förälder som tagit med sig barnen i sin flytt från 
en man hon vill lämna, d.v.s. bortfört barnen från deras pappa, kan inte 
svara på sådana frågor:

Fhl: Varför har ni flyttat nu då? Du och mamma och lillasyster?
Lisa: Oj (ohörbart) helikopter …
Fhl: Varför har ni flyttat då?
Lisa: Jag vet inte.

Lisa 4,5 år, kan lika lite som sin syster, nyss fyllda 3 år i april 2007, veta 
varför de ”flyttat” från sin pappa, sitt dagis, sitt hus, sin farmor och farfar, 
övrig familj och från sina kompisar.

Efter detta försöker fhl få Lisa att berätta något via sin nalle. Ett konkret 
svar ges av Lisa, hon säger:

Lisa: Vi har flyttat till min kusin.

Fhl, som, enligt sina frågor, är inställd på att hjälpa Lisa att berätta om 
dumma saker pappan gjort mot henne, återkommer i slutet av förhören en 
tredje, en fjärde, och en femte gång med sina försök att säga det som mam-
man sagt att Lisa sagt:

Fhl: Jag tänkte om det var någonting som hade hänt, om pappa hade gjort 
någonting på dig?
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Lisa: Nej.
Fhl: Som du hade berättat för mamma att pappa hade gjort. Han hade gjort 

någonting med sitt finger eller någonting sånt. 
Nu skakar du på huvudet.
Lisa: Han har inte gjort någonting på mig.
Fhl: Men du har sagt till mamma att han har gjort så?
Lisa: Nehej.
…
Fhl: För jag tänkte om det hade hänt någonting så tänkte jag att du skulle 

berätta det för mig. Så att det inte ska hända igen. För ibland kommer 
det barn hit till mig och så sitter vi här och pratar om det är någonting 
som har hänt och så. Så frågar jag vad det är som har hänt och … och 
så kan vi hjälpa till så att det inte ska hända igen.

Lisa: (ohörbart) gå ut till mamma nu.

lisa förhördes en andra gång

Också i förhörsprotokoll från den 2 maj 2007 står under rubriken ”Brotts-
misstanke/Anledning till förhöret: Våldtäkt”

Förhöret inleds med att Lisa fem gånger säger: ”Jag vill gå till mamma.” När 
Lisa sagt det fjärde gången säger fhl något om att göra en rosett och ber Lisa 
”vänta lite”. Därefter:

Fhl: Titta här, en annan polis har ju pratat med … nu ska vi se vad hon hette 
… det var nog fröken på ditt dagis. Vad heter fröknarna på dagiset som 
du gick på …

Jag hade läst i mina papper här att du hade sagt någonting till E (namnet på 
en dagisfröken).

Lisa: Vad då?
Fhl: Att pappa hade gjort någonting på dig.
Lisa: Det var bara papp … pappa gjorde bara på Moa, min lillasyster …

Lyfte upp Moa för trappan.

Fhl: Just. Som du berättade för mig förra gången. Men du hade sagt till E att 
pappa hade gjort någonting på dig.

Lisa: Nej. Jag hittar inte den här. Jag tror att den …
Fhl: Att han hade gjort någonting med fingret?
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Lisa: Nej.
Fhl: Att han sticker fingret någonstans?
Lisa: Jag hittar inte den här. 
…
Fhl: … Men att du hade sagt att pappa sticker fingret i din kissemus?
Lisa: Nej. Det var bara på skoj.
Fhl: Det var bara på skoj?
Lisa: Ja.
…
Fhl: Jaha. Men har det hänt att pappa har gjort så på dig? Stoppat fingret i … 

nu hörde jag inte, stoppat fingret i din kissemus? Har han gjort så någon 
gång?

Lisa: Nej.
Fhl: Har han gjort på något annat sätt då?
Lisa: Bara på lillasyster.
Fhl: Hur gjorde han då då?
Lisa: Busa.
Fhl: Busa. Men vad var det han gjorde på lillasyster då?
Lisa: Jag vet inte.

Kommentar till förhören med lisa

Lisa pressades av förhörsledaren som med sina frågor visade att hon trodde 
sig veta att Lisas pappa gjort dumma saker mot henne, så som Lisas mamma 
hade sagt. När det andra förhöret med Lisa avslutades hade förhörsledaren 
nio gånger ställt ledande, mycket suggererande frågor, till Lisa 4,5 år och 
använt ord som mamman och dagisfröken E sagt att Lisa använt – men 
som Lisa inte använt själv: ”fingret i kissemusen”. 

Lisas svar måste sägas vara entydiga: pappan har inte gjort något dumt 
med henne eller mot henne. Polis och åklagare, och därefter tingsrätten, 
konkluderade efter sin prövning att det inte fanns grund för fortsatt utred-
ning. Polisutredningen lades ned före sommaren, den 12 juni 2007, då hade 
pappan inte tagits till förhör; mammans framförda misstankar måste ha 
bedömts vara utan substans. 

Mamman har, visar Lisas utsagor i polisförhören, använt Lisa för att 
med den påstådda ”berättelsen” om pappas ”finger i kissemusen”, som Lisa 
inte säger något om, framstå som en förälder som skyddar sina barn.
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Slutsatsen av Lisas förhör blir att sexuella övergrepp var mammans 
konstruktion, använd för att komma bort från barnens pappa, varvid hon 
ensidigt bestämde att hon, trots gemensam vårdnad, skulle ta med sig (d.v.s. 
bortföra) de två gemensamma barnen dit hon ville flytta. 

Vad hände efter polisförhören?

Lisas dokumenterade utsagor i de båda polisförhören visade att hon inte 
visste varför de flyttat. Hon, lika lite som Moa, hade fått uttala vad hon 
tänkte om det som mamman bestämt: att flytta bort från pappa, farmor 
och farfar, dagis, kompisar, sitt hem – och att inte mer få uppleva detta som 
varit hennes liv. 

Mamman satte i början av maj 2007 barnen på ett nytt dagis, 42 mil 
från deras forna hem. Den nya förskolans personal instruerades enligt egen 
uppgift om att det pågick en polisutredning om sexuella övergrepp, och att 
de därför skulle höra och se efter extra noga vad barnen Lisa och Moa sa 
och gjorde. 

När flickorna på sitt nya dagis, rapporterades vara otrygga, grät, slog 
personal och andra barn, och sades behöva ha överföringsobjekt som nal-
lar, tolkades detta av socialtjänstens handläggare som stöd för att pappan 
utsatt barnen för övergrepp. Det tolkades inte som dessa små barns natur-
liga uttryck för att de saknade sin pappa, farmor, farfar, och det liv som 
mamman ryckt upp dem från, vilket borde ha varit en nära till hands lig-
gande förklaring till flickornas observerade beteende. 

Mamman lät under sommaren 2007 inte barnen träffa sin pappa, bara 
någon kort stund tillät hon dem att tala i telefon med honom. Hon ville inte 
att barnen skulle träffa sin pappa som också var vårdnadshavare, om det 
inte var någon annan med, helst hon själv.  

Mamman uttryckte i inlaga till tingsrätten att hon ”vill ha ensam vård-
nad för att kunna skydda sina barn så att pappan inte kan komma och 
hämta dem”. i detta uttryck framkommer att mamman, som bortfört bar-
nen, betraktar Lisa och Moa som ”sina barn”. Mamman visar i allt hon gör 
och säger att hon vill ha total kontroll över ”sina barn” – hon hänvisar till 
att hon vill skydda dem.

När Lisa och Moa för första gången, efter tingsrättens beslut skulle få 
träffa sin pappa, den 25 och 26 augusti 2007 på dagtid, hade mamman 
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 kallat sin familj till lägenheten. Enligt samstämmiga rapporter hälsade inte 
mamman på barnens pappa och farmor när de ringde på dörren och släpp-
tes in av mammans svägerska i hallen. Mamman lät genom sin familj hälsa 
att barnen inte ville träffa sin pappa, och att barnen inte heller ville tala 
med honom, samt att hon inte kunde tvinga dem mot deras vilja. 

i september 2007 gjordes så kallade umgängesförsök med Moa. Moas 
äldre halvbror, som var med på det tredje mötet, berättade om det som 
mycket positivt. Mamman hävdade att pappan slagit Moa på örat och att 
Moa, lika starkt som Lisa, därefter sagt att hon absolut inte ville träffa sin 
pappa. 

Mamman har många gånger hävdat att hon inte kan tvinga barnen att 
mot sin vilja träffa sin pappa. 

domstolsbeslut – har de efterlevts?

Den 25 juli 2007 hölls muntlig förberedelse i tingsrätten. Socialnämnderna 
i pappans och mammans hemkommuner fick i uppdrag att i samråd utföra 
en vårdnads-, boende- och umgängesutredning, som skulle inlämnas 
senast den 20 november 2007.

Den 13 augusti fattade tingsrätten interimistiskt beslut om att barnen 
skulle vara stadigvarande boende hos sin mamma och ha rätt till dag-
umgänge med sin pappa i mammans hemkommun två veckoslut med 
början den 25–26 augusti, därefter en sammanhängande vecka per månad. 
Mamman överklagade beslutet.

Den 13 september fattade hovrätten nytt interimistiskt beslut enligt vil-
ket barnen skulle ha rätt till umgänge med sin pappa varannan helg dagtid 
med start lördagen den 15 september. Detta ansågs ”mest förenligt med bar-
nens bästa” i avvaktan på utredning. Det blev tre möten för Moa, inget för 
Lisa, som enligt mamman inte ville.

Den 7 december 2007 fattade tingsrätten interimistiskt beslut i enlighet 
med utredningens rekommendationer om rätt för barnen att ha umgänge 
med sin pappa ”tillsammans med ett umgängesombud”. Mammans hem-
kommun fick inte fram någon ”umgängesombud”. ingen kontakt mellan 
barnen och pappan förekom.

Ett år senare, den 23 december 2008 fattade tingsrätten beslut om fort-
satt gemensam vårdnad, samt rätt för barnen att ha umgänge med sin 
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pappa ett veckoslut per månad, en del helger och lov, samt 2 × 2 sommar-
veckor, allt utan övervakning av kontaktperson/umgängesombud. ingen 
kontakt kom till stånd, mamman hävdade att barnen inte ville ha kontakt 
med sin pappa.

Den 14 april 2009 fattade tingsrätten verkställighetsbeslut mot vite om 
2000 kr per tillfälle. Mamman infann sig med barnen på gården i sällskap 
av andra. På videofilm gjord på mammans initiativ och åberopad för att 
visa att barnen är rädda för sin pappa, kan man se mamman hålla de stor-
gråtande barnen hårt intill sig då pappan och farmodern närmar sig. Det 
blev inga möten.

Den 17 september 2009 fattade tingsrätten beslut om att lämna pappans 
talan om utdömande av vite utan bifall och att pappan skulle ersätta mam-
mans rättegångskostnader. i besluten står att ”barnens tillstånd vid vart 
och ett av de aktuella tillfällena varit sådant att hinder för överlämnande 
förelegat” och det inte ”har kunnat klarläggas att mamman på ett för saken 
avgörande sätt kan lastas för att barnen inte har kunnat överlämnas till 
pappan”. 

Den 18 mars 2010 hölls muntlig förberedelse i tingsrätten. Mamman 
uppgav att hon aldrig ”har försökt inplantera något hos barnen”. Mam-
man ville att ännu en utredning om vårdnad, boende och utredning skulle 
göras. 

Den 31 mars 2010 beslutade tingsrätten i parternas utevaro att uppdra 
åt socialnämnderna i föräldrarnas respektive hemkommuner att utföra en 
vårdnads-, boende- och umgängesutredning som särskilt ska ”ta sikte på 
barnens vilja när det gäller boende och umgängesrätt”. Pappan överklagade 
beslutet.

Hovrätten beslutade den 22 april 2010 att ej meddela prövningstillstånd.
Den 11 maj 2010 beslutade tingsrätten att inte bifalla pappans begäran 

om komplettering av socialnämndernas utredningsuppdrag. 

nya handläggare – utan historiskt perspektiv 

Nedlagd förundersökning och domstolsbeslut om fortsatt gemensam vård-
nad och om att barnen skulle träffa sin pappa, hindrade inte mamman från 
att fortsätta anklaga och misstänkliggöra pappan, och därmed vinna nya 
allierade.
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Den handläggare i mammans nya hemkommun som lämnade snabb-
upplysning tog inte reda på vad som faktiskt hade hänt från mammans 
uppbrott med barnen den 8 mars 2007. Hon skrev till tingsrätten den 6 juli 
2007:

”Mamman bor på skyddad adress tillsammans med sina döttrar Lisa 4 år 
och Moa 3 år sedan Lisa den 6 mars i år berättat för mamman att pappa haft 
fingret mellan hennes ben och att det inte var skönt … Handläggaren på 
socialtjänsten och polisen godkände att mamman flyttade med barnen till 
X-stad.”

Uppgifterna var otillförlitliga, de stämde ej med dokumenterade uppgifter. 
Lisa hade inte berättat att ”pappa haft fingret mellan hennes ben och att 
det inte var skönt”. Det kan vara något mamman sagt eller något social-
sekreteraren fyllt i och tänkt då hon hört mamman. Lisa hade inte sagt 
det som denna nya handläggare ovan skrivit i sin snabbupplysning. Det 
hade inte framkommit att socialtjänstens handläggare och polisen skulle 
ha givit mamman tillstånd att – mot gällande lag – bortföra barnen som 
deras pappa hade delad vårdnad om till en annan stad 42 mil bort. 

Nya handläggare från socialtjänst och familjerätt i mammans nya hem-
kommun, har konsekvent uttalat att barnen inte vill träffa sin pappa och att 
det är barnens bästa att inte tvinga dem till det, nedan citat från utredning 
om vårdnad, boende och umgänge från den 29 september 2010:

”Dock måste barnen kunna träffa pappan under säkra former och skyddas 
mot eventuella kränkningar.

Vi anser inte att det kan vara till Lisas och Moas bästa att göra som pappan 
önskar och rycka upp dem från sin mamma och den miljö som under de tre 
senaste åren varit deras hem.” 

Kommentar

Mamman ryckte egenmäktigt upp barnen från deras hem och den miljö 
där de varit trygga hela sitt liv, med sina båda föräldrar, sina farföräldrar, 
och andra släktingar på pappans sida, sitt dagis med kamrater och personal 
de trivdes med. Dessa historiska fakta bortsåg snabbupplysaren och vård-
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nadsutredarna från och förordade att mamman skulle få fortsätta ha total 
egen kontroll över barnen och utestänga deras pappa ur deras liv. Barnens 
bästa och riskerna för att de for illa till kropp och själ av att avskiljas från 
och påverkas mot sin pappa och hans familj övervägdes inte av dessa ut-
redare.

Mamman har inte i något hon sagt eller gjort, efter sitt plötsliga bort-
förande av barnen med åberopande av ogrundade anklagelser, respekterat 
barnens rätt till familjeliv och till bibehållen identitet; hon har förmedlat 
till barnen att deras pappa inte behöver finnas i deras liv; att han endast 
utgör ett störningsmoment som de bör slippa befatta sig med. Hon har för-
medlat att inte heller farföräldrarna behöver finnas i barnens liv. Farfadern 
har dött, enligt pappan sörjde han förlusten av sina barnbarn mycket djupt. 

Mamman har visat i det hon gjort och sagt att hon anser att barnen 
behöver henne och hennes familj, men inte pappan och pappans familj. Det 
är ett slags hybris, skadlig för barnen som utsatts och fortsätter att utsättas 
för denna form av psykisk misshandel som främmandegörande av barnets 
egen förälder innebär.

Barnen hade inte träffat sin pappa på ett naturligt sätt på mer än fyra 
år när domstolsförhandling skulle hållas i slutet av maj 2011. i inledningen 
av denna föreslogs förlikning; domstolen ålade mamman att se till att 
barnen fick träffa sin pappa flera gånger på dagtid fr.o.m. juli 2011 med 
umgängesstöd från mammans hemkommun. Pappans advokat gick med 
på detta. Den person som utsetts till umgängesstödjare var uthållig, hon 
försökte varje dag i två veckors tid få till stånd en kontakt mellan barnen 
och deras pappa. En dag gick det, med förstärkning av en socialsekreterare 
från familjerätten. i rapport om dessa umgängesförsök till domstolen står 
att barnen 

”till en början pratade med sin pappa från balkongen för att sedan gå till 
cenrum och köpa glass och leksaker. På eftermiddagen har barnen 
tillsammans med pappan och umgängesstödjaren cyklat iväg för att bada 
tillsammans. Umgängesstödjaren rapporterar att barnen hade haft roligt och 
varit glada för att träffa sin pappa.

i samtal med mamman dagen därpå berättar mamman att barnen inte vill 
träffa sin pappa idag och att de varit mycket ledsna på kvällen och inte 
kunnat sova. Mamman förklarar att detta beror på att pappan sagt till 
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barnen att de ska bo hos honom. Umgängesstödjaren rapporterar att hon 
varit bredvid barnen under hela umgängestillfället och har inte hört att 
pappan skulle ha uttalat sig om något sådant.

Slutligen, barnen har fått träffa sin pappa vid ett tillfälle av de två veckor som 
varit inplanerat enligt dom.” 

Den förälder som inte förstår att barnen har behov av nära kontakt med 
båda sina föräldrar, och som blandar ihop sina egna behov med barnens, 
använder barnen för att tillfredsställa de egna behoven – och drar sig inte 
heller för att förvränga verkligheten. Så som denna mamma gjort och gör.

KoMMENTAR VAD gäLLER DET TA T YPFALL

Barnen ska fortsatt vara avskiljda från sin pappa – för att skyddas. Detta 
återkommer i dessa typfall av avskiljande och alienerande påverkan på 
barnen i samband med anklagelser om sexuella övergrepp. Anklagelserna 
befinns vara utan substans, men då har de redan fungerat som mycket 
effektiva vapen för att vinna egen kontroll över barnen. 

De avskiljande mammorna skulle inte vara så framgångsrika i att 
använda barnen för egna behov om de inte, liksom de avskiljande pap-
porna, var skickliga i att vinna olika hjälpares sympati. Viktigaste allians-
partnern, för de avskiljande mammorna, som för de avskiljande papporna, 
är socialtjänstens handläggare. i kraft av sin myndighetsutövande ställning 
gör den förälder som utgör motpart maktlös, och fråntagen föräldraaukto-
riteten för sina barn. 

Efter att den avskiljande modern har hållit barnen avskilda från sin 
pappa med stöd av socialtjänsten och/eller andra allierade (läkare, psy-
kolog) utan kontakt med honom under utredningstiden, och utredningen 
visar sig inte ge stöd för mammans anklagelser, uppger hon att barnen inte 
vill träffa pappan, eller att barnen är rädda för honom. Ofta kommer också 
nya brottsanklagelser.

Modern får fortsatt stöd som ansvarig för barnen. Barnen anses ofta 
må bäst av att få vara i lugn och ro hos modern och inte behöva ryckas upp. 
Där anses barnen också vara skyddade mot eventuella kränkningar. Praxis 
i dessa fall är nämligen – i strid mot Europakonventionens oskyldighets-
presumption (art. 6.2) och utslag i Europadomstolen (t.ex. O v. Norge och 
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Hammern v. Norge) – att betrakta en anklagad man som fortsatt misstänkt 
efter att han friats från brottsanklagelser.

Barnens rätt till familjeliv och till bibehållen identitet har inte varit 
något tema. De psykiska övergrepp barnen utsatts för i och med att de utan 
saklig grund hållits avskilda från sin pappa och hans familj, samtidigt som 
de påverkats att avvisa sin pappa, ses inte som övergrepp. Barnen har fått 
vara kvar i sin psykiska övergreppsmiljö. 
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Att utreda misstankar om sexuella 
övergrepp mot barn

Riktlinjer för förhör av barn
i fallstudierna utfrågades barnen av vuxna som trodde sig veta vad som 
hade hänt barnen och ville hjälpa dem att berätta.

Vetskapen om att barn, och personer med funktionshinder, är känsli-
gare för påverkan än vuxna föranledde CPS, Crown Prosecution Service, i 
Storbritannien att utarbeta speciella riktlinjer för förhör av dessa grupper.1

Riktlinjerna för förhör av barn bygger på internationell forskning om 
bl.a. minne och suggestibilitet. Dessa kunskaper är nödvändiga som grund 
för den som ska förhöra barn med syftet att få fram juridiskt relevanta och 
tillförlitliga uppgifter. Riktlinjerna syftar till att barn genom väl planerade 
förhör skall kunna ges möjligheter att ge just tillförlitliga uppgifter i utred-
ningar vid misstanke om brott, samtidigt som man ser till barnets bästa 
och barnets behov. 

Speciellt känsligt är det då det gäller misstänkta sexualbrott då barnen 
kan vara traumatiserade och behöver bemötas extra varsamt. Ett barn som 
visar motvilja bör förhörsledaren inte insistera på att fortsätta förhöra, 
eftersom detta kan skada barnet. 

Nedan har jag gjort utdrag ur dessa riktlinjer för förhör av barn.

1 Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance for Vulnerable or Intimi-
dated Witnesses, including Children, London, Home Office 2002. 
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Fasindelade förhör rekommenderas

Olika intervjutekniker kan tillämpas då man förhör barn, och vuxna, 
gemensamt är dock att man går igenom olika faser:

• kontaktetablering
• fritt berättande
• frågor
• avslutning.

Denna fasindelade förhörsteknik har utarbetats för att den som förhörs så 
långt som möjligt skall få möjlighet att ge sin egen berättelse snarare än att 
uppmanas att hålla med om olika förslag från förhörsledaren, så som vi 
sett praktiserat i fallstudierna. Tekniken behöver läras in och tränas för att 
kunna tillämpas på ett konsistent och korrekt sätt.

Första fasen: etablera kontakt och förtroende

Genom forskning vet vi att barn, speciellt yngre barn, upplever den vuxne 
som utfrågar dem som en auktoritet. När den vuxne ställer frågor, hur 
felinformerad han/hon än är, vill barnet vara till lags. För att motverka 
barnets vilja att vara den vuxne till lags bör den vuxne i den första fasen 
klargöra för barnet att den vuxne inte har varit med, inte vet vad som hänt, 
och att om inte heller barnet vet är det helt ok att svara ”vet inte”. 

Barnet behöver få veta syftet med förhöret, men den explicita anklagel-
sen får aldrig tas upp direkt med barnet, eftersom det kan äventyra rätte-
gången och även kan leda till en falsk anklagelse. Under den första fasen 
då ett ömsesidigt förtroende skall byggas upp är det viktigt att barnet upp-
muntras att berätta med öppna frågor. Det kan också vara viktigt att i den 
första fasen klargöra om barnet vet skillnaden mellan lögn och sanning, 
vilket kan göras med hjälp av en berättelse anpassad efter barnets ålder 
med uppföljande frågor.
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Andra fasen: barnet får berätta fritt

Barnet skall inviteras att berätta med egna ord, spontant och så fritt från 
inflytande från förhörsledaren som möjligt. Denna fria narrativa fas är 
den viktigaste fasen och den fas som ger information om detaljer, eller om 
oklarheter.

Förhörsledaren bör försöka förmedla till barnet att han/hon verkli-
gen lyssnar på barnet, och bryr sig om det barnet berättar, t.ex. genom att 
humma, säga jaa, upprepa det barnet sagt med barnets egna ord, och på det 
sättet uppmuntra barnet att fortsätta berätta fritt med egna ord. 

S.k. prompting är tillåten, så länge den är neutral, t.ex.: ”och vad hände 
sen”, och inte innehåller positiva förstärkningsord som t.ex. ”bra”. Verbal 
förstärkning i form av kommentarer typ: ”du är duktig” bör undvikas.

Tredje fasen: frågor till barnet

Allmänt är det viktigt att barnet endast får en fråga åt gången och att bar-
net ges tid att svara ordentligt innan nästa fråga ställs. Yngre barn behöver 
mer tid på sig och det är viktigt att inte frestas att fylla i pauser genom att 
ställa flera frågor, eller genom att göra irrelevanta kommentarer. 

Ju yngre barnet är desto viktigare är det att frågan är kort och enkel. 
Komplexa frågor, t.ex. med dubbel negation bör undvikas för alla åldrar 
(t.ex.: ”Sa inte Kalle sen att han inte hade menat att skada dig?”). 

Viktigt är också att frågan inte innehåller ord som är obekanta för 
barnet. Små barn har t.ex. svårt med prepositioner som bakom, framför 
m.fl., varför det kan vara nödvändigt att be barnet demonstrera vad barnet 
menar. 

Datum, tider, hur länge och ofta något hänt, samt vikter och ålders-
angivelser är sådant barnet lär sig gradvis att bedöma. Därför är det bra 
t.ex. att i stället hänga upp en händelse på dess närhet till en högtid, ett 
återkommande tv-program eller till någon rutin hemma eller i skolan.

Fjärde fasen: avslutning

Det är viktigt att förhöret avslutas, så att barnet kan lämna förhöret och 
känna sig väl till mods. Den som utfrågat barnet bör kontrollera att han 
eller hon har uppfattat vad barnet sagt genom att använda barnets egna 

978-91-44-07542-6_01_book.indd   305 2012-02-21   08.43



306

12  Att utreda misstankar om sexuella övergrepp mot barn

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

ord. Om barnet har frågor om den vidare handläggningen bör barnet få 
korrekt information på ett för barnet begripligt sätt. Avslutningsvis är det 
bra att tala om neutrala saker.

olika slags frågor

Det finns många olika slags frågor, de vanligaste är: öppna, specifika, slutna 
och ledande frågor.

• Öppna frågor definieras som frågor som möjliggör för barnet att ge mer 
information utan att frågan varit ledande, suggestiv eller satt barnet 
under press. Både forskning och erfarenhet visar att de mest tillförlitliga 
svaren från barn i alla åldrar fås genom öppna frågor, varför det är vik-
tigt att inleda frågefasen med öppna frågor och att använda öppna frå-
gor så mycket som möjligt. Barn som kanske skrämts att inte berätta om 
övergrepp de utsatts för kan ha svårt att besvara öppna frågor, varför 
det kan vara nödvändigt med specifika frågor.

• Specifika frågor syftar till att på ett icke suggererande sätt få barnet att 
fylla ut och klargöra tidigare uppgifter som barnet givit, t.ex. genom att 
fråga: Vem, Var, När. Varför-frågor bör ställas varsamt i övergrepps-
utredningar eftersom de kan skuldbelägga barnet.  
 De specifika frågorna skall inte ställas på samma sätt flera gånger 
eftersom barnet kan tolka det som att svaret inte dög och därför ändra 
sitt svar till ett svar närmare det som barnet tror att den vuxne vill höra.  
 Små barn kan ha svårt att svara på en öppen fråga som: ”Vilka kläder 
bar han?”, men däremot kunna svara på den specifika frågan: ”Hur såg 
hans byxor ut?” Men försiktighet måste iakttas när man formulerar 
sådana frågor, eftersom ju mer specifika frågorna blir, desto mer sanno-
likt är det att barnet suggereras att svara på ett visst sätt.

• Slutna frågor är specifika frågor med fasta alternativ som barnet invite-
ras att välja mellan, t.ex: ”Var du i sovrummet eller i vardagsrummet 
när det här hände?” Faran med slutna frågor är att barnen väljer ena 
alternativet utan att utveckla sitt svar, och att barnet om det inte har 
något faktiskt minne frestas att gissa. Ett sätt att undvika det sist-
nämnda är att upprepa att det går att svara vet inte, genom att fråga: var 
du i sovrummet, i vardagsrummet, eller kan du inte komma ihåg?”  
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 Rekommendationen är att slutna frågor aldrig ska användas för 
utforskning av centrala händelser, eftersom det kan bli något som sedan 
ifrågasätts i domstolen.

• Ledande frågor är sådana frågor som antyder eller inbegriper svaret eller 
förutsätter fakta som det råder oenighet om. Forskning tyder på att sva-
ren på ledande frågor bestäms mer av frågorna än av något som barnet 
minns. Det som händer då man använder ledande frågor är således att 
barnets svar påverkas. Dessutom förvrids barnets minne i riktning mot 
det som förutsatts i den ledande frågan. Därför bör ledande frågor und-
vikas och endast ställas som en sista utväg då alla andra sorters frågor 
misslyckats.

i den svenska rättegångsbalken, då den var ny på 1940-talet, varnades för 
ledande frågor, 36 kap. 17 §:

”Frågor vilka genom sitt innehåll, sin form eller sättet för deras 
framställande inbjuda till visst svar, må ej ställas med mindre särskilda skäl 
föranleda därtill.” 

Om ledande frågor måste ställas bör de vara ledande åt olika håll. 
Förhörsledaren bör aldrig vara den som först påstår att ett visst brott 

har skett, eller att en viss person gjort något. 
i flera av de redovisade fallstudierna finns utdrag ur autentiska förhör, 

här skall ytterligare ett exempel ges.

Exempel från svensk förhörsledare, ansedd som expert på att 
förhöra barn

Nedan följer utdrag ur ett förhör med ett barn i ett mål där mamman i 
samband med separation och vårdnadskonflikt påstått att barnets pappa 
gjort sig skyldig till sexuella övergrepp mot barnet. 

Det är en svensk kvinnlig polis som är förhörsledare, fhl. Liksom sin 
kollega som förhörde de två bröderna Peo och Neo, och den polis på barn-
huset som förhörde Sara, ansågs denna polis vara specialist på att förhöra 
barn. Barnet som förhörs, nedan kallad B, är en tre år gammal flicka, som 
har svårt att sitta stilla. Hon har fått förhörsledarens tillstånd att krypa 
under en bänk – mot löfte att hon skall svara på vad pappan gjort för dumt.
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Fhl:  Har det varit olika varje gång, har olika saker hänt varje gång, eller har 
det varit samma saker varje gång?

B:  Vaje saker.
Fhl: Vad sa du?
B:  Vaje saker. Jag ska sudda bort allt ljus.
Fhl:  Vad har pappa gjort så när du har haft snoppen i halsen, va? B, du lova 

att du skulle svara mig när du var under. Då får du vara där, men då 
måste du svara på mina frågor. Vad har pappa gjort när du har haft 
snoppen i halsen?

B:  Han har stoppat snoppen i halsen.
Fhl:  Han har stoppat i den i halsen, ja. Har han sagt nånting, va?
B:  Ja.
Fhl:  Vad har han sagt?
B: …
Fhl:  Vad sa du?
B:  …
Fhl: Att du är snäll?
B:  Nej.

Förhörsledaren utgick från att pappan utsatt barnet för sexuella övergrepp, 
så som mamman sagt. 

Hon förutsatte att pappan haft snoppen i flickans hals så som mamman 
sagt att flickan sagt och ställde frågan:

”Vad har pappa gjort när du har haft snoppen i halsen?”

Det är en extremt ledande fråga, som fhl dessutom upprepade. Det 3-åriga 
barnet, som inte har den vuxnas ordförråd, ordförståelse, livserfarenhe-
ter eller sexuella referensramar som den vuxna har, upprepade först det 
abstrakta ordet ”varje” som fhl använt i sina frågor två gånger (”vaje”), och 
därefter den långa meningen som den vuxna upprepat två gånger i en upp-
fordrande fråga till den treåriga flickan: ”han har stoppat snoppen i halsen”. 

De riktlinjer som utarbetades 1987 av Rikspolisstyrelsen för svenska 
poliser vid förhör av barn2, gäller inte längre som riktlinjer. i det materialet 

2 Rikspolisstyrelsen, RPS: Familjevåld. Del I: Erfarenheter och synpunkter, RPS/Rapport 
1987:5, Familjevåld. Del II: Videodokumenterade förhör med barn, RPS/Rapport 1987:6.
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”Familjevåld”, står bl.a. om vikten av att etablera kontakt med barnet, vik-
ten av att ställa öppna frågor, och att inte ha en förutfattad mening.

en undersökning om vad förutfattade meningar kan leda till 

Att förhandsuppfattningar om vad som har hänt har stor betydelse för vil-
ken information en utredare får fram visar bl.a. en studie utförd av Ceci, 
Leichtman & White 1993.3 Förskolebarn 3–6 år var med om en händelse 
som de en månad senare intervjuades om. 

intervjuaren fick ett papper med korrekt information om vad som hänt 
(ett barn hade berört en annans näsa och detta barn hade tagit på sin egen 
mage). 

intervjuaren instruerades att först be barnen fritt berätta om händelsen 
och undvika ledande frågor och därefter använda den strategi hon fann 
bäst för att få en så korrekt återgivning som möjligt av den aktuella hän-
delsen. 

När intervjuaren var korrekt informerad fick hon också barnen att 
återge korrekt vad som hänt. 

Men när intervjuaren fått ett papper med inkorrekt information om vad 
som hänt, d.v.s. var felinformerad beskrev 34 procent av 3–4-åringarna och 
18 procent av 5–6-åringarna händelser som intervjuaren trodde hade inträf-
fat, bl.a. uppgav de felaktigt vilken person som hade utfört en handling. 

Den första intervjuaren skrev ett utlåtande som en andra intervjuare 
fick i sin hand med uppgiften att intervjua barnen på nytt om vad som 
hänt, då blev det ännu mer fel:4

”Det visade sig att den andra intervjuaren inte bara fick till resultat att flera 
barn höll fast vid de felaktiga beskrivningarna med ännu större säkerhet 
utan fick också ännu fler barn att påstå att händelser inträffat, som inte gjort 
det.” 

3 Cecil, S., Leichtman, M.D, White, T.: interviewing Preschoolers: Remembrance of 
Things Planted, i Peters, D,.P. (ed.): The Child Witness in Context: Cognitive, Social, 
and Legal Perspective, 1993.

4 Citerat från Cederström, A. Forskning om förhör med barn, i Sjöström, U. (red.): 
Barns utsagor i utredningar vid misstanke om brott, 1996, s. 203f.
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Om man tror sig veta att ett barn utsatts för misshandel eller sexuella över-
grepp, utfrågar det och tolkar barnet utifrån det man tror sig veta är det 
således mycket troligt att man tycker sig få bekräftelser på att barnet verk-
ligen varit med om det som man tror att det varit med om. 

Förhandsuppfattningar hos den eller de vuxna som utfrågar barnet har 
således stor betydelse för vad barnet svarar.5 

Överfört till de anklagelser, som ofta förekommer som vaga antyd-
ningar eller mer explicit i svåra vårdnadskonflikter, nämligen anklagelser 
med ett sexuellt innehåll, blir slutsatsen att den utfrågare som tror sig veta 
att barnet utsatts för sexuella övergrepp påverkar barnet att berätta just 
sådant som till synes bekräftar denna tro.

Forskning om barns påverkbarhet/suggestibilitet har funnits i hundra 
år, men mest intensivt forskades det om suggestibilitet under 1900-talets 
sista två decennier, bl.a. som en följd av explosionen av antalet anmälda 
sexuella övergrepp mot barn där barnets utsagor utgjorde enda bevis. 

Vissa barn står emot påverkan bättre än andra. För barnet som fysiskt 
hållits avskilt från en förälder är det speciellt svårt att stå emot en sugge-
rerande påverkan vad gäller denna förälder, eftersom barnet som varit 
avskuret från kontakt inte har några egna aktuella erfarenheter av den 
från varande föräldern att jämföra med. Barnet kan då inte korrigera den 
negativa bild av denna förälder som förmedlas till barnet genom de perso-
ner som omger barnet.

hur kan påverkan på barnet göras så liten som möjligt?

Då en misstanke om sexualbrott eller misshandel mot barn anmälts avskiljs 
oftast barnet från den som misstänks. Detta motiveras med att barnet 
behöver skyddas från att utsättas för nya övergrepp. 

Problemet är emellertid att en anmäld misstanke om att övergrepp skett 
inte är detsamma som att övergrepp inträffat. innan en saklig och opartisk 
utredning gjorts, vet man inte om barnet behöver skyddas, och inte heller 
från vem barnet behöver skyddas.

5 Ceci et al. 1993.
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Om det visar sig att det är fråga om en ogrundad anklagelse kan det 
vara fel, ja till och med ett övergrepp mot barnet, att avskilja barnet från 
den mot vilken misstanken uttalats. 

i ett sådant läge kan det i stället vara viktigt att skilja barnet från den 
som uttalat misstanken. Det motiveras av att barnet behöver skyddas från 
att dras in i anklagelserna och från det psykiska övergrepp det innebär mot 
barnet att utsättas för en påverkan att se den andra föräldern i svart, som 
dum, eller som ett ”monster”. 

Barnet behöver komma bort från att vara helt beroende av den förälder 
som anklagar, vilket är fallet om kontakten med den som anklagas har sku-
rits av. Sådana kontaktbrott sker under vanligen långa utredningstider, och 
också efter en genomförd utredning, som resulterat i att det inte gått att 
finna någon substantiell grund för de framförda anklagelserna. Barnet kan 
under denna tid påverkas till att utveckla rädsla eller avståndstagande till 
den förälder som anklagats, något som den anklagande – och samtidigt 
avskiljande – föräldern eftersträvar, eftersom det stärker denna förälders 
position gentemot den andra. 

Den avskiljande/anklagande föräldern kan fortsätta att använda barnet 
för att fylla egna behov, ofta genom att framföra nya anklagelser, som visar 
sig vara utan grund. Barnet behöver för sin egen skull snarast få återförenas 
med den anklagade/svartmålade föräldern. Barnet behöver omgivningens 
hjälp eftersom barnet inte självt kan bryta sig ur den gisslansituation som 
är för handen.

om vikten av att hålla isär utredning och behandling

Ofta går det att i olika sexualbrottsutredningar se att polisen intar något 
som mer kan liknas vid en terapeutroll än en polisiär utredande roll, sam-
tidigt som psykologen (eller en barnläkare som i Peos och Neos fall) intar 
en utredarroll. Utredning och behandling måste dock hållas isär – av rätts-
säkerhetsskäl, inkluderande inte minst barnets rättssäkerhet. 

Behandlaren skall hjälpa och stödja och måste då acceptera sin klients 
subjektiva sanning. Utredaren å andra sidan skall ifrågasätta allas subjek-
tiva sanning och ta reda på så mycket fakta som möjligt för att komma fram 
till vad som kan vara historiskt sant. Utredningsfunktionen och behand-
lingsfunktionen går inte att förena eller sammanblanda i samma konkreta 
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fall. Detta klargjordes genom det som hände i det norska samhället Bjugn, 
då 60 barn på ett daghem först troddes ha varit utsatta för sexuella över-
grepp av ett stort antal vuxna. 

Det är väsentligt att hålla isär en utredningsfunktion från en behand-
lingsfunktion. Dock måste utredaren också bemöda sig om att få den hörde 
att känna sig väl till mods eftersom det är då den hörde kan berätta spon-
tant, vilket alltid måste eftersträvas, eftersom det är då de mest relevanta 
och tillförlitliga uppgifterna kommer fram.

Både frågorna och barnets autentiska svar bör dokumenteras auten-
tiskt (ljud- eller videodokumentation) för att en analys av tillförlitligheten 
i det som påstås vara barnets uppgifter ska gå att göra. Det är väsentligt att 
dokumentationen görs på ett tillförlitligt sätt av förhörsledare som är poli-
ser. i England kan olika hjälporganisationer dokumentera barnets utsagor, 
men då kan det underkännas i rätten som hörsägen/”hearsay”.6

i Norge talar man om före och efter Bjugn.7 Före Bjugn var det själv-
klart att psykologer och socialarbetare kunde styra utredandet av påstådda 
sexuella övergrepp mot barn. Efter Bjugn är det påbjudet från vår motsva-
righet till Riksåklagaren att polisen inte får sitta i knät på psykologer och 
andra hjälpare.8 Varför? Jo för att påverkan i form av förutsättande frågor 
kontaminerar barnets minne (se om minne i nästa kapitel). 

Varning för hypotetisk frågemetod 

När 8-åriga Signe i Bjugn förhördes av en specialutbildad pedagog förut-
satte denne vuxne att Signe utsatts för övergrepp av den man som arbetat 
på daghemmet där hon varit. Förhörsexperten ville hjälpa Signe att berätta 
vad som hänt på daghemmet med hjälp av hypotetiska frågor (”om-frå-

6 Westcott, Helen L., Davies, Graham, M., Bull, Ray H.C. (ed.): Childreǹ s testimony.  
A handbook of psychological research and forensic practice, 2002, s. 212.

7 För en översikt vad pressen skrev se: Bodahl-Johansen, Gunnar, Östbye, Helge: Bjugn-
saken og pressen, rapport utgiven av institutt for Journalistikk, Oslo 1996. För en 
översikt av händelseförloppet då allt flera barn och anklagade drogs in i de påstådda 
sexövergreppen på daghemmet i Bjugn, se Kringstad, Hans: Bjugnformelen, Oslo 1997. 
På svenska: Bjugnformeln. Historien om jakten på Ulf Hammern, Stockholm 2005.

8 Se Riksadvokatens gjennomgang av den såkalte Bjugn-saken, Oslo 1994.
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gor”), t.ex.: Vad tror du vuxna kunde ha gjort med dig på daghemmet, om 
de hade gjort något? Detta slags hypotetiska frågor lärdes ut av Tilman Fur-
niss9, som tränade psykologer och pedagoger på Nic Waalinstitutet i Oslo. 
Det var dessa som sedan utfrågade 60 barn som vistats på daghemmet i 
Bjugn, barn som antogs ha blivit utsatta för pedofila övergrepp. 

i Bjugn blev det så småningom uppenbart att barnens berättelser kom-
mit fram genom de vuxnas förväntningar förmedlade till barnen i de vux-
nas frågor, och genom de vuxnas rädsla.10 De vuxna, inte minst de experter 
som var inkopplade, påverkade barnen att tro att de fått föremål uppstuckna 
i anus, vagina, att de tvingats åse tidelag, tvingats äta sitt exkrement, allt 
ingredienser som vandrat runt jorden likt vandringssägner. Övergreppens 
detaljer återkommer i likartade och ogrundade pedofilfall i förskolemiljö i 
västvärlden, med början med McMartin i USA i början av 1980-talet.11

9 Furniss, Tilman: The Multprofessional Handbook of Child Sexual Abuse, 1991, salu-
fördes av Rädda Barnen i Sverige. Det rådde vid denna tid, mitten av 1990-talet och 
ett decennium framåt något av en hallelujastämning då psykologer, socialsekreterare, 
jurister m.fl. samlades på föredrag och konferenser om hur barn och kvinnor utsat-
tes för mäns sexuella övergrepp och våld. Furniss beskrev i förordet till sin bok hur 
han fått stånd då en ung mor berättade för honom om sin fars sexuella övergrepp, och 
att hans handledare sagt: ”Well done Tilman that you got your erection.” Under en 
konferens i Köpenhamn under 1990-talet då jag höll föredrag sa jag att en man som 
får erektion då han skall hjälpa ett sexualbrottsoffer borde ägna sig åt något annat. Jag 
blev utbuad av ett stort antal kvinnor som skrek till mig att jag inte förstod någonting 
om motöverföring, och att alla borde arbeta igenom sina egna sexuella erfarenheter, 
så bra som de sa att Furniss gjort.

10 Kringstads boktitel Bjugnformelen syftar på den formel efter vilken efterforskning-
arna bestämdes: om ett barn nämnt en persons namn två gånger, eller en persons 
namn nämnts av två barn, blev denna person en misstänkt. Länsman hade synts i 17:e 
maj tåget och därefter på bild i tidningen, han igenkändes av flera barn, angavs och 
anhölls.

11 Nathan, Debbie: What McMartin started: The ritual sex abuse hoax, Voice, June 12, 
1990, 36–44. Ytterligare spektakulära rättsfall rörande påstådda sexuella övergrepp 
i daghemsmiljö, se den danske kriminologen Berl Kutchinskys postumt publicerade 
uppsats: Seksuelle overgrep mot barn i institusjoner som kriminologisk fenomen, i 
Holgerson, A., Hellblom Sjögren L. (red.): Seksuelle overgrep mot barn – et kritisk per-
spektiv, Oslo 1997. 
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Det fanns inga frånvarorapporter eller några observationer som stödde 
de fantasifulla berättelserna man genom de hypotetiska frågorna fick fram 
från barnen.

Det slags suggererande frågeteknik som praktiserades i Bjugn spreds i 
och mellan olika växande nätverk av professionella. Dessa omfattade också 
de både vetenskapligt och empiriskt helt, ounderbyggda, föreställningarna 
om att barn inte ljuger om sexuella övergrepp, och att det är möjligt att 
utsättas för grova övergrepp som barn, helt glömma bort dem, och sedan 
återfå minnena i vuxen ålder. 

Dessa trosföreställningar fick senare spridning i allt bredare kretsar, 
bland socialarbetare och domstolar. Konsekvensen är att det över hela jord-
klotet finns en stor mängd människor, inte minst barn, vilkas liv slagits i 
spillror på grund av de effektivt spridda trosföreställningarna. 

i Bjugn fick föreställningarna fotfäste, blandades med rädsla och fantasi, 
och orsakade att barn utsattes för psykiskt pressande förhör att jämföra 
med hjärntvätt, och integritetskränkande kroppsundersökningar, så som 
många barn utsätts för på likartat sätt då en mamma, en fostermamma, 
eller någon hjälpare formulerat ogrundade anklagelser om sexuella över-
grepp.

40 av barnen i Bjugn fick åka långt bort till ett sjukhus och genomgå, för 
barnen förvirrande och integritetskränkande kroppsundersökningar och 
andra examinationer av läkare och psykologer som trodde att barnen varit 
utsatta för pedofila övergrepp.12 

Sexuella övergrepp är en realitet. Alla skulle vara betjänta av nog-
granna, systematiska, kritiska och icke förutsättande utredningar och för-
hör. Det krävs för att kunna hjälpa och skydda barn mot verkliga förövare, 
och förhindra att barn skyddas mot någon som tros vara förövare, men inte 
är det – och därmed skadas.

12 Hellblom Sjögren, Lena: Tilleggstraume för Bjugn-barna? Adresseavisen 19 okt. 1997.
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Förhållanden då barn kan suggereras att avge vissa svar som förväntas13

a. ”då de erfar upprepade felaktiga suggestioner och har stereotypier sedan 
tidigare  
(Leichtman & Ceci, 1995),

b. då de upprepade gånger ombeds att visualisera fiktiva händelser  
(Ceci, Loftus, Leichtman & Bruck, 1994),

c. då de tillfrågas om personliga händelser som inträffade för en avsevärd tid 
sedan och det inte varit någon ”påminnelse” i mellantiden  
(Bruck, Ceci, Francoeur & Barr, 1995),

d. då de suggererande uppmanas att använda anatomiska dockor för att 
återge en påstådd händelse  
(Bruck, Ceci, Francoeur & Renick, 1995);

e. då de utfrågas av en partisk intervjuare som ensidigt driver en hypotes  
(White, Leichtman & Ceci, 1997).” 

Viktigt, för att undvika suggererande påverkan av barnens utsagor, är så-
ledes att barnen inte utfrågas av någon med förutfattade meningar om vad 
som hänt dem, d.v.s. av någon som lägger in förutsättningar i sina frågor (se 
mer om suggestibilitet i nästa kapitel). 

Genom att träna små barn att identifiera källan har Poole och Lindsay 
visat att man kan minska den felkälla som det innebär att barnet inte kom-
mer ihåg källan till en uppgift; om det är ett eget minne eller något barnet 
hört.14 

Trovärdighet och tillförlitlighet i mål rörande sexuella övergrepp 

i en sexualbrottsdoms kan domstälen låta så här, det är ett ordagrant citat 
från en tingsrättsdom på 1990-talet:

13 Källa till redogörelsen: Bruck, Maggie, Ceci, Stephen: Unveiling Four Common 
Misconceptions, i Current Directions in Psychological Science 2004 (13):6.

14 Westcott, Helen L., Davies, Graham, Bull, Ray (eds): Children’s Testimony. A Hand-
book of Psychological Research and Forensic Practise, 2002, s. 95.
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”Målsäganden har givit sina uppgifter på ett trovärdigt sätt och de bedöms 
därför som tillförlitliga.”

Genom mer än 100 år av vittnespsykologisk forskning vet vi att trovärdig-
het handlar om det intryck en person gör på andra genom sin person, och 
att detta intryck går att påverka på olika sätt. Tillförlitlighet handlar om 
något helt annat, det handlar om huruvida det som denna person säger, 
d.v.s. den personens uppgifter, går att finna yttre bekräftelse på. 

Om en person gör ett gott intryck på socialtjänstens handläggare och/
eller rättens ledamöter genom t.ex. sitt sätt att tala och föra sig, ger hon 
eller han ett trovärdigt intryck; personen uppfattas som någon som verkar 
kapabel och kan uttrycka sig. 

Men betyder det att den personens uppgifter går att lita på? Nej, utsago-
personens uppgifter måste undersökas genom att ställas mot fysiska rea-
liteter, historiskt dokumenterade faktiska förhållanden, andras uppgifter, 
mot journaler eller andra dokument. 

Om utsagopersonens uppgifter inte vinner yttre bekräftelse i en sådan 
utredning kan de inte anses vara tillförlitliga – hur trovärdig utsagoperso-
nen än verkar vara.

Vad hände? Vem sa vad? Vad visste A, vad trodde B, vad avsåg C? Ett 
vittne kan svara fullständigt uppriktigt och vara mycket övertygande, d.v.s. 
vara trovärdig, men ha helt fel, d.v.s. inte komma med tillförlitliga uppgif-
ter. Det händer att människor till och med påtar sig ansvaret för hemska 
gärningar de aldrig utfört (falska erkännanden). 

Hur får man fram användbar – och samtidigt tillförlitlig information 
från dem som förhörs? Eller är syftet med förhöret ett annat, att få fram det 
som brukar kallas ett ”bra” hållbart vittnesmål, eller en ”stark utsaga/berät-
telse”? Kan man med ett sådant syfte negligera kravet på tillförlitlighet? 

Eric Shepherd och Rebecca Milne15 skriver att endast bandinspelning av 
förhören kan åstadkomma en förändring av förhärskande praxis. De sam-
manfattar denna praxis med denna uppräkning: förutfattade meningar, 
färdiga fallteorier, känslan av att veta svaret och därför stänga av under-
sökningen på ett för tidigt stadium, bekräftelsefel och en tendens att stryka 
bort motsägelser. 

15 Medförfattare i Analysing Witness Testimony 1999.
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Shepherds och Milnes resonemang gäller brottsutredningar inom poli-
sen, jag menar att resonemangen och slutsatserna är lika giltiga för utred-
ningar inom socialtjänsten och BUP, där man ju också utreder uppgifter 
om sexuella övergrepp.

Poliserna förhör, och skriver också sin redogörelse, för att få fram en 
så ”bra” vittnesberättelse som möjligt. Det är, enligt Shepherd och Milne, 
en redogörelse som är putsad, rimlig och entydig. Psykologiskt, praktiskt 
och bevismässigt kan polisen påverkas av det polisen före förhöret menar 
sig veta, eller tror har hänt, utgå från detta i sina frågor eller på andra sätt 
förmedla sin uppfattning till den hörde och skriva ned det han/hon tycker 
sig ha fått bekräftat i sin rapport. Om polisrapporten sedan används som 
referens i en rättegång, som tidmässigt oftast ligger långt senare, blir effek-
ten lätt felaktiga upplysningar från alla (”misinformation effect”).

hur kan man ta reda på om anklagelser är sanna eller falska?

Då ett barn förhörs av polisen har barnet påverkats av tiden som gått – och 
av tidigare utfrågningar. Oftast har barnet utfrågats ett stort antal gånger 
av olika personer i olika sammanhang, innan det förhörs formellt. Risken 
är då stor att barnets minnesbilder har påverkats. Barnets minne kan ha 
kontaminerats av de frågor som ställts, av information i frågorna, eller av 
det som sagts i frågesituationen, eller av vad som sagts för övrigt vuxna 
emellan som barnet kan ha åhört. 

Avvikelser i direkta utsagor som dokumenterats autentiskt, d.v.s. med 
ljudband eller videoband, kan man upptäcka med en systematisk kronolo-
gisk och källkritisk analys. Det är svårare med indirekta utsagor, d.v.s. upp-
gifter som sägs vara barnets uppgifter och återges av någon annan (refereras). 

När det vi säger inte stämmer överens med det som går att belägga kan 
det vara fråga om konfabulering, eller om bedrägeri. Konfabulering och 
medveten lögn, d.v.s. bedrägeri, blandas ofta ihop, påpekade psykologerna 
Shepherd och Mortimer16, men bör hållas isär. Konfabulering är ett vardag-
ligt fenomen. Det är det vi gör när vi spontant fyller i det som fattas när vi 

16 Heaton-Armstrong, Anthony, Shepherd, Eric and Wolchover, David (Eds): Analysing 
Witness Testimony. A Guide for Legal Practioners & Other Professionals, 1999.
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berättar om något vi upplevt. Det kan t.ex. vara något vi inte sett, men har 
dragit slutsatser om, utifrån tidigare erfarenheter. Om den hörde konfron-
teras empatiskt kan ofta sådana konfabuleringar upptäckas. 

Hur skall då medvetet oriktiga uppgifter, d.v.s. lögner avslöjas? Med 
olika systematiska metoder är det lätt att uppdaga olika slag av detaljbris-
ter: detaljknapphet, brist på kontinuitet i berättelsen, narrativa kontraster, 
och ”icke skällande hundar”. Det sistnämnda syftar på Sherlock Holmes 
påpekande att man måste uppmärksamma om den hörde inte nämnt att 
hunden skällt, då den borde ha skällt.

Att undvika detaljer är det vanligaste sättet att ljuga, konstaterar 
Shepherd och Mortimer och refererar till Ekmans arbete Telling Lies från 
1985. Också generaliseringar, både i form av ”understatement” och ”over-
statement”, kan indikera att det är fråga om lögn till skillnad från kon-
fabulering. Att aktivt bedra och således servera en osann berättelse som 
sanning fordrar ansträngning, god minnesförmåga och berättartalang, 
konstaterade Shepherd och Mortimer. 

Hur är det då vad gäller uppgifter om sexuella övergrepp? Tendensen i 
praktiken är ofta, så som exemplifierats i fallstudierna i föregående kapitel, 
att söka bekräftelse på att övergrepp skett – då en övergreppsmisstanke 
framförts. Detta innebär i sin tur att icke bekräftande information ignore-
ras eller undviks. Det kallas tunnelseende.

Utifrån ett sådant tunnelseende hos socialtjänstens och polisens ut-
redare underbyggs ofta falska anklagelser – till men för barnet/den unge 
och ej förenligt med barnets bästa. 

Autentisk dokumentation 

Liksom för barn rekommenderas att för att få fram en trogen uppteckning 
av vad ett vittne själv berättar måste man förhöra på ett icke styrande sätt 
(”patterned/non-directive style”) och lyssna aktivt. Då får man fram flera 
icke avbrutna redogörelser vilka, om de bandats, kan analyseras systema-
tiskt och undersökas grundligt. 

Detta sätt att förhöra med både så mycket fritt berättande som möjligt 
om allt, och icke styrande öppna frågor är gemensamt för den strukture-
rade intervjun (Si) och den kognitiva intervjun (Ci), som utvecklats för att 
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hjälpa vittnen att minnas. Eftersom man med båda förhörsteknikerna får 
fram en uppsjö detaljer är det mycket väsentligt att banda. 

Utan autentisk dokumentation är det omöjligt att registrera annat än 
en liten del av informationen som ges, likaså är det omöjligt att i efterhand 
kontrollera eventuella tolkningsfel och missförstånd. 

De som är emot bandning är de som inte övertygats om att detaljer, 
vilka reser tvivel bör offentliggöras, skriver Shepherd och Milne. Jurist-
redaktörerna Heaton-Armstrong och Wolchover, förordade att inte bara 
poliser skall bandinspela sina intervjuer, utan också t.ex. socialarbetare 
och hälsovårdare som i sitt arbete får höra om brottsanklagelser. De skriver 
att även med den bästa vilja i världen kan det som förhörsledaren fäster på 
papper bara reflektera ett subjektivt urval av fakta. 

Si rekommenderas för barn (”the Home Office Memorandum of Good 
Practise”). Flera undersökningar i bl.a. Tyskland (Köhnken et al. 1994) har 
visat att de som tränats i Ci i förhör får fram avsevärt fler faktauppgifter 
angående det hörda vittnets iakttagelser än de som inte tränats i Ci. Ändå 
går mycken information förlorad. 

Viss försiktighet påbjuds i den kognitiva intervjun vad gäller uppmunt-
ran att föreställa sig det som hänt (för att därmed bättre minnas, s.k. ”imag-
ing”), eftersom forskning visat att det kan innebära en sammanblandning i 
minnet av källan till det som återges (”source misattribution error”). 

Graham F.: Wagstaff, som skrivit ett kapitel om vittnesuppgifter under 
hypnos, förordar Ci, med hänvisning till att man med denna metod, löper 
mindre risk att få fram förvanskade vittnesmål utifrån en förutfattad 
mening än under hypnos. Bokens redaktörer kommenterar att obandade 
polisförhör har visat sig minst lika farliga som utfrågningar under hypnos.

Brist på rimliga detaljer, avbrott, liksom motsägelser, ofullständiga 
beskrivningar är väsentligt att notera, framhåller Eric Shepherd och Anna 
Mortimer. De skriver om att identifiera avvikelser genom systematisk och 
kronologisk analys av detaljer i avgivna vittnesförklaringar och formella 
skriftliga dokument. Författarna skiljer på episodiska detaljer (var, när, 
varaktighet) och identitetsdetaljer som har med utseende, bakgrund och 
beteende att göra. 
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Påverkan och minne

Minne
Schematiskt kan man beskriva det mänskliga minnet efter en modell som 
innehåller fyra delar: 

• perception via olika sinnen då något erfars,
• inkodning av det som erfarits,
• förvaring av det som kodats in,
• återgivning i minnet, och/eller till andra.

För inkodning av händelser, s.k. episodiska minnen, behöver hjärnan ha 
nått en viss biologisk mognad och språket ha utvecklats. innan den mog-
naden uppnåtts, ungefär vid tre års ålder, kan barnet inte minnas sam-
manhängande episoder, det kallas barndomsglömska (infantile amnesia).1

Små barn över tre, fyra år, kan minnas händelser de upplevt och berätta 
om dem på ett tillförlitligt sätt, men det krävs att barnet får berätta fritt, 
i en miljö utan press och förväntningar på att svara på ett visst sätt, och i 
tiden nära inpå det som inträffat.

Det sker alltid en tolkning och det är tolkningarna vi gjort som vi 
minns. När vi upplever något, läser, lyssnar eller observerar vittnesmål och 
dokument reducerar vi omedvetet mängden av detaljer till mer hanterbara 
proportioner för vårt arbetsminne. Vi använder oss av olika reducerande 
mekanismer för att få fram ”kärnan”:2

1 Diskussion och referenser, se t.ex. Ceci och Bruck, 1995, s. 197–201.
2 Shepherd, E, Milne, R.: Full and faithful: ensuring quality practice and integrity of 

outcome in witness interviews, i Analyzing Witness Testimony 1999.
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• utplånande (deletion) – vi mönstrar ut irrelevant eller överflödig 
 information,

• integrering (integration) – vi kombinerar två eller olika idéer till en enda, 
• generalisering (generalization) – vi reducerar två eller liknande idéer 

till en,
• konstruktion (construction) – vi ”går bortom bevisningen” genom att 

dra egna slutsatser.

inom forensisk psykologi och psykiatri finns en maxim: det som inte kan ha 
hänt hände inte. Därför kan berättelser om minnen som går emot fysiska 
och psykologiska realiteter, liksom logiskt absurda berättelser, avvisas som 
icke tillförlitliga. 

Men hur ska det vara möjligt att upptäcka alla andra, mer subtila av-
vikelser, som kan göra en berättelse otillförlitlig? T.ex. lexikalt språk, detalj-
kontraster, extraordinära detaljer, intern och extern inkonsistens, beskriv-
ningar som växer, ändrar sig eller blandas med detaljer i andras berättelser? 

Påverkan
De amerikanska psykologerna Stephen Cecis och Elisabeth Loftus naturalis-
tiska experiment lär oss bl.a. att den som suggererats genom viss förhands-
information, eller t.ex. genom inbyggda förutsättningar i frågorna, kan berätta 
om detaljer de föreställt sig och förknippat med den föreställda händelsen, och 
också berätta om dessa detaljer, som om det vore deras egna minnen.

En påverkan i form av en ren programmering av ett barn att säga vissa 
saker, det som många förknippar med ”påverkan” är, vad jag vet, sällsynt. 
Små barn vill vara till lags, och är mycket känsliga för den vuxnes för-
väntningar, inte nödvändigtvis förmedlade genom ord, utan också genom 
tonfall, kroppsspråk, gester.

Den som utfrågar barnet bör inte tro sig veta vad som hänt barnet då 
hon/han t.ex. skall ta reda på om barnet kan ha varit utsatt för fysiska eller 
psykiska övergrepp.3

3 Bull, R. et al.: Memorandum of Good Practise on Videorecorded Interviews with Child 
Witness for Criminal Proceedings, 2000.
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Naturalistiska experiment om förskolebarnets påverkbarhet och minne 

De amerikanska psykologerna och forskarna Stephen Ceci och Maggie 
Bruck gav i en översikt från 19934 över ett sekels forskningsrapporter om 
barns suggestibilitet följande definition: suggestibilitet hos barn handlar 
om hur mycket barns inkodning, förvaring och återgivande av händelser 
kan påverkas av en rad sociala och psykologiska faktorer. 

Ceci & Bruck har företagit en lång rad naturalistiska experiment och 
undersökningar som visat barns påverkbarhet, och dragit slutsatser för 
rättsväsendet.5 Nedan återges i korta drag tre experiment.6

sam stone på besök

En man kallad Sam Stone besökte en förskola under två minuter, han sa 
hej, rörde sig i rummet och gick därefter. Barnen som var i rummet hade 
indelats i fyra grupper och intervjuades efter detta flera gånger om vad som 
hänt. 

Den grupp som endast ombads berätta vad som hänt, utan någon infor-
mation före frågorna, gjorde det korrekt. 

Men av dem som i förväg fått höra att Sam Stone ”är så klumpig” sva-
rade nästan hälften ja på frågan om Sam Stone gjort något med en bok eller 
en nallebjörn. 

Ännu flera i den grupp som fick suggestiva frågor svarade att Sam Stone 
gjort något. Så många som tre fjärdedelar av barnen i den grupp som både 
fått en stereotyp bild av Sam Stone och utfrågats med upprepade suggestiva 
frågor svarade att Sam Stone antingen smutsat ned en nallebjörn eller rivit 
sönder en bok. De lade också till detaljer. 

4 Ceci, Stephen & Bruck, Maggie: The Suggestibility of the Child Witness: A Historical 
Review and Synthesis, Psychological Bulletin 1993 (113):3; 403–439.

5 Ceci, Stephen & Bruck, Maggie: Jeopardy in the Courtroom. A Scientific Analysis  
of Children’s Testimony, 1995.

6 Två finns sammanfattade på svenska av Anita Cederström: ”Forskning om förhör 
med barn” i Sjöström, Ulla (red.): Barns utsagor i utredningar vid misstanke om brott, 
1996.
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i en stor uppföljning ombads 1 000 professionella som arbetar med barn 
att bedöma videofilmerna som tagits då barnen berättade vad Sam Stone 
gjort. De barn som gav de mest felaktiga skildringarna bedömdes som de 
mest trovärdiga av dessa experter. 

En viktig slutsats är att det inte genom att åse en videoupptagning med 
ett barn som berättar något går att avgöra om det barnet berättar är något 
som verkligen hänt, d.v.s. kan bedömas som historiskt sant.

Besök hos doktorn

Barn, fem år gamla, fick vid besök hos en manlig doktor ta vaccin. När läka-
ren givit sprutan försvann han, och den kvinnliga undersöknings ledaren 
var ensam kvar med barnet. Hon gav några av barnen smärtförstärkande 
suggestioner, typ ”det såg ut att göra ont”.

Till andra barn gav undersökningsledaren smärtförnekande suggestio-
ner, typ ”det där verkade inte göra ont.”

Till en tredje grupp gavs neutrala kommentarer typ ”nu är det hela över”. 
Undersökningsledaren gav därefter barnen en sötsak och läste en saga. 

Då barnen, en vecka efter läkarbesöket, ombads att ange hur ont de 
upplevt att vaccinationen gjort, fanns ingen skillnad som hade samband 
med de kommentarer de fått av undersökningsledaren. Men då de utfråga-
des efter ett år beskrev de som fått höra att det inte verkat göra ont mycket 
mindre smärta.

i den andra fasen, då nästan ett år passerat, fick barnen vilseledande 
frågor med felaktig information om vem som gjort vad vid läkarbesöket: 
undersökningsledaren hade givit sprutan och läkaren givit sötsak och läst 
saga. Två tredjedelar av barnen hävdade vid det tredje intervjutillfället, 
då ett år gått, att det var doktorn som givit dem sötsak och läst saga, och 
undersökningsledaren som givit dem sprutan. 
En viktig slutsats är att barns minnesbilder kan manipuleras, och att det 
är lättare att suggerera barn till att få minnen av något som aldrig hänt ju 
längre tid som gått från händelsen.
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Fastnat med fingret i en råttfälla

Förskolebarn fick i detta experiment neutrala frågor av en van intervjuare 
om både sådant som hänt dem och händelser som var påhittade. Första 
gången barnen fick t.ex. frågan om en fiktiv händelse som inneburit att de 
fastnat med fingret i en råttfälla och varit tvungna att åka till sjukhuset, 
svarade de nej. Men då de fått samma fråga upprepad för sig och så ledes 
uppmuntrats att föreställa sig denna händelse vid upprepade tillfällen, 
ändrades deras svar. 

Redan efter fyra veckor svarade flera inte bara ja, utan gav också uppgif-
ter om saker som hänt i samband med att de fastnat med fingret i råttfällan. 
Den tionde veckan hade antalet detaljer vuxit ännu mer. 

En pojke vars utsagor videofilmats berättade (Stephen Ceci i TV 1993, 
ABC 20/20 Child Suggestibility) var råttfällan stått, vad pappan sagt när 
han kom ner och fick se pojken med fingret i råttfällan och vilka som följde 
med till sjukhuset. Denna pojke kunde inte heller släppa föreställningen att 
detta verkligen hänt honom, trots att han i efterhand fick höra att det var 
en påhittad historia. 
En viktig slutsats av dessa experiment var att bara upprepningen av en neu-
tral fråga över tid kan påverka yngre barn att felaktigt uppge att de varit 
med om händelser de inte varit med om, och också komma att tro att det 
verkligen hänt. 

Dessa experiment, liksom experiment av minnesforskaren Elisabeth 
Loftus, ger oss kunskap om att minnen inte bara kan omformas, utan också 
att minnen av sådant som aldrig hänt kan skapas. Det kallas falska minnen. 
Sådana blev ofta resultaten av s.k. minnesåtervinningsterapi.7

7 Loftus, Elisabeth, Ketcham, Katherine: The Myth of Repressed Memory. False Memo-
ries and Allegations of Sexual Abuse, New York, 1994, McHugh, Paul R.: Repressed 
Memory ”Craze in Decline, Newspaper of the American Psychiatric Association, Octo-
ber 1995; Crombag, Hans F.M., Merkelbach, Harald L.G.: Missbrauch vergisst man 
nicht. Erinnern und Verdrängen – Fehldiagnosen und Fehlurteile, Berlin 1997.
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återvunna minnen

Det förekommer fortfarande rättsfall där pappor döms för våldtäkt av sina 
nu vuxna döttrar, döttrar som under sin uppväxt aldrig sagt eller visat 
tecken på att de blivit våldtagna av sin pappa. Det kan hända då de hamnat i 
svårigheter eller i en livskris, att de börjar hävda att de blev våldtagna av sin 
pappa då de var små – och därför har de svårigheter de har i sitt aktuella liv. 

Det kallades förr återvunna minnen (av det som ”förträngts”), och 
kallas numera dissociation, med vilket åsyftas att offret under våldtäkten 
tänkt eller fokuserat på något annat, t.ex. en växt utanför fönstret eller en 
tavla8, för att mentalt komma bort från de övergrepp offret i efterhand 
påstås ha utsatts för. Högsta domstolens domare och lagboksredaktör Tor-
kel Gregow, rekommenderade att sådana s.k. återvunna minnen aldrig bör 
läggas till grund för dom.9

Ofta har det som kallades ”minnesåtervinning” (och sedan en tid kallas 
dissociation) skett i miljöer där grupptrycket varit stort. För att bli socialt 
accepterad kunde det vara så att man kände en social press att minnas in-
cestuösa övergrepp. Mindes man inte blev det emellertid också ett tecken 
på att man utsatts. Så här omskrev läkaren Janet Boakes detta i Lancet:10 

”Oförmåga att minnas att man varit utsatt för övergrepp tas som bevis för 
övergrepp, vilka förnekas genom förträngningsprocessen. Det finns inget 
utrymme, enligt detta, för att inte ha något att minnas.” 

En stor marknad för terapeuter öppnade sig då tron på förträngda min-
nen fått fotfäste, det finns alltid något att plocka fram, precis som för dem 

8 Just dessa exempel att två i nutid påstått våldtagna döttrar, som under sin uppväxt ald-
rig kommit ihåg (enligt BUP-journaler förda över många år) att deras pappa skulle ha 
våldtagit dem, många år senare skulle dels plötsligt ha fått fram traumatiska minnen 
av att de våldtagits av pappan, och också ha fått fram minnen av att de tittat på en växt 
utanför fönstret respektive en tavla ovanför sängen då pappan våldtog dem, åberopades 
då det var rättegång i hovrätten år 2010. Minnesforskaren S.-Å. Christiansson intygade, 
åberopad av åklagaren, att sådan ”dissociation” var typisk, han sa också, likaså mot 
vetenskap och beprövad erfarenhet, att offren minns bättre med tiden. Pappan dömdes 
av en enig hovrätt till sex års fängelse med hänvisning till denne minnesexpert. 

9 Gregow, Torkel: Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i 
mål om sexuella övergrepp mot barn, Svensk Juristtidning 1996:509–523.

10 Boakes, Janet: False Memory Syndrome, Lancet 1995; 346:1048–1049.
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som arbetar med barn, och ofta tror att det finns en hemlighet av sexuella 
övergrepp att hjälpa barnet att avslöja.11 Christoffer Barden, amerikansk 
advokat och psykolog, har haft stor genomslagskraft med processer mot 
minnesåtervinningsterapeuter i USA.12

Det har hittills inte gått att vinna stöd i vetenskap eller systematise-
rad empiri för att vårt minne skulle kunna fungera så som de som tror på 
förträngning/dissociation hävdat och hävdar. 13Det har således hittills inte 
framkommit något som stöder att det skulle finnas ett speciellt fack i hjär-
nan att stoppa våldtäktsminnen i, eller en barmhärtig mekanism som gör 
att man kan bli våldtagen, titta på en tavla eller fokusera blicken på en växt, 
och glömma bort att man blivit våldtagen – och så plötsligt flera år senare 
få minnen av att man blivit våldtagen som barn. 

Den troliga och naturliga förklaringen till att man som vuxen plötsligt 
börjar ”minnas” är att det skett både en suggestion genom omgivningens 
frågor och förväntningar, och en självsuggestion.

Ett suggestibilitetstest av Stukát

inbyggda förutsättningar i frågor till barn, är något av det mest suggere-
rande barn kan utsättas för. Nedan exemplifieras det med den svenska sug-
gestibilitetsforskaren Karl Gustaf Stukáts utfrågning av en 8-årig flicka.14 
Flickan fick under en minut se en skärgårdsbild innehållande vatten, en 

11 Hellblom Sjögren, Lena a.a. 1997.
12 Barden har drivit ett stort antal stämningar mot s.k. minnesåtervinningsterapeu-

ter, vilka dömts att betala miljontals dollar till sina forna klienter. De har dömts för 
”malpractise”, för att de påverkat klienterna att få falska minnen av övergrepp, se t.ex. 
Gustafson, Paul: Jury awards patient 2.6 million dollar: Verdict finds therapist Hume-
nansky liable in repressed memory trial, Minneapolis St. Paul Tribune August 1 1995, 
Guthrey, M., Kaplan, T.: 2nd Patient Wins against Psychiatrist: Accusation of planting 
memories brings multi-million dollar verdict, St Paul Pioneer Press, Jan. 25 1996. 

13 Mc Nally, Richard: Remembering Trauma, Cambridge, Massachusetts, and London, 
England, 2003.

14 Stukát, Karl Gustaf: Suggestibiliteten. i Trankell, Arne (red.) 1965: Vittnespsykologin 
som hjälpmedel i svensk rättegång. Föreläsningar vid de vittnespsykologiska kongres-
serna på Foresta 1963 och i Lund 1964, samlade och utgivna av Sveriges Psykologför-
bund och Sveriges Juristförbund med stöd av Statens Råd för Samhällsforskning, 1965. 
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motorbåt, några människor, hus och en del naturföremål. På bilden som 
flickan exponerades för fanns inte någon silltunna, inte någon fågel, och 
inte någon hund. Den som utfrågade flickan, F, förutsatte dock att dessa 
föremål setts av flickan, se nedan (Fp står för den 8-åriga flickan som var 
försöksperson i detta suggestibilitetstest):

F: Vad var det för slags båt?
Fp: En motorbåt.
F:  Du såg silltunnan bakom båten, va?
Fp: Ja.
F: Hur såg den ut?
Fp: Den var rund.
F: Du såg sillarna, va?
Fp: Nä.
F:  Hur vet du att det var sill i den då?
Fp: För det var en silltunna.
F: Men där uppe på kanten såg man inte ett sillhuvud där?
Fp: Jo.
F: Hur såg det ut?
Fp. Det var litet och smalt.
F:  Du, flög fiskmåsen eller satt den på taket?
Fp: Den satt på taket.
F: Vilken färg hade den?
Fp: Vit.
F: Hur gjorde den med vingarna?
Fp: Så (demonstrerar hur fiskmåsen flaxade).
F: Och den andra fiskmåsen vad gjorde den?
Fp: Flög.
F: Men var dom inte i slagsmål dom där två fiskmåsarna?
Fp: Nä.
F: Är du riktigt säker på det, att dom inte var i slagsmål, om en sill som 

båda ville ha?
Fp: Jo.
F: Hur gick det till?
Fp: Den flaxade, så ville den ena ha den, så tog den andra från den, så flög 

den andra efter som ville ha den.
–
F: Vilken färg hade den lilla hunden som stod intill farbröderna?
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Fp: Såg ingen hund.
F: Tänk efter noga vad du såg på bilden.
Fp: Nää (tveksamt).
F: Vilken färg hade hunden?
Fp: Vitsvart.
F: Ja men på tassarna hade den en annan färg eller hur?
Fp: Skär.
F: Såg hunden snäll eller arg ut?
Fp: Såg snäll.
F: Hur kunde man se det?
Fp: Den stog bara och tittade så här (imiterar fantasihundens menlösa 

utseende).
F: Skällde han högt eller bara lite grand?
Fp: Lite grand.
F: Det hördes inte mycket va?
Fp: Nä det hördes ingenting.

Stukát konstaterade att denna flicka var ovanligt påverkbar/suggestibel, 
men påpekade samtidigt att liknande suggestioner med inbyggda förut-
sättningar accepteras av individer i alla åldrar.15 Det är således inte bara 
yngre barn som är suggestibla. 

Kunskaper om suggestionseffekter har funnits sedan seklets början 
med referens till bl.a. Sterns och Binets experiment.16 För ett drygt halv-
sekel sedan utbildades svenska poliser i hur de skulle försöka undvika sug-
gestionseffekter. T.ex. står att läsa i en lärobok i psykologi utgiven av det 
som då kallades Statens polisskola:

”Rykten, särskilt i sedlighetsmål, medför ej sällan en så kraftig 
suggestionseffekt att de helt kan förvanska gjorda iakttagelser.” 17 

i sexualbrottmål gällande barn är det fråga om möjliga felkällor i form av 
suggestionseffekter i minst två led: i utfrågningen av barnen, och i tolk-

15 Stukát, Karl Gustaf: Suggestibility. A Factorial and Experimental Analysis, 1958. 
16 Se en kort vittnespsykologsik historik i Hellblom Sjögren, L. 1997 s. 15–29.
17 Fellenius, Valdemar, Meder, Ragnar, Sundén, Hjalmar: Psykologi, 1952 s. 32.
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ningen av barnets utsagor och uppgifter från andra, t ex. från den eller de 
vuxna som ursprungligen tolkat barnets beteende och/eller uppgifter, och 
gjort anmälan om sexualbrott. 

Suggestionen är oftast inte medveten, d.v.s. den som påverkas är inte 
medveten om att den påverkas, och den som påverkar är oftast inte heller 
medveten om att den påverkar. insikter formulerade för mer än ett halv-
sekel sedan om vår påverkbarhet är giltiga än i dag:

”Från övertygandet eller övertalandet skiljer sig suggestionen därigenom, att 
den ej riktar sig till den medvetna personligheten. Det är en allmänt erkänd 
sak, att suggestionen kan i förvanskande avseende utöva ett förödande 
inflytande på en persons förmåga att såsom vittne återge sina iakttagelser.” 18

Ceci och Bruck om fyra vanliga missuppfattningar

Artikeln om barns påverkbarhet och benägenhet att berätta av Ceci & 
Bruck med rubriken ”Avslöjandet av fyra vanliga missuppfattningar”, som 
jag tidigare refererat till, handlar om uppfattningar som omfattas av många 
experter, och som spritts till socialsekreterare, domare och advokater, men 
som Ceci och Bruck menar inte vinner stöd av vetenskapliga rön, åtmin-
stone inte de som fanns då de skrev sin artikel år 2004. Nedan har jag sam-
manfattat de av dessa forskare korrigerade uppfattningarna.

1 Sexuellt utsatta barn berättar om övergrepp, de förnekar inte som 
 Summit m.fl. antagit 
Studier av barns svarsmönster visar att om barn får direkta frågor 
(dock inte ledande) förnekar de inte att de utsatts för övergrepp, så 
som lärts ut sedan Summit 1983 myntade sitt s.k. child sexual abuse 
accommodation syndrome (vilket grundades på klinisk intuition och 
inte på empiriska data) utan berättar. Det är viktigt att de direkta 
 frågorna är öppna, t.ex.: Du sa att det var en man, berätta om den 
mannen.

18 Hemming-Sjöberg, Axel: Vittnesförhöret och vittnesmålet såsom bevismedel, i Fest-
skrift tillägnad Karl Schlyter, 1949.
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2 Hur suggestiv en utfrågning är bestäms inte av antalet ledande frågor. 
Det är inte antalet ledande frågor i sig som är suggererande, utan det 
är framför allt utfrågarens förhandsuppfattning; har den som utfrågar 
barnet en uppfattning om vad som hänt och försöker få barnet att 
bekräfta denna uppfattning utan att överväga andra hypoteser, sugge-
reras barnet. Det kan ske genom stereotypa introduktioner, t.ex. poli-
sen som säger: – Nu ska vi tala om dåliga saker pappa gjort mot dig, 
eller genom s.k. guided imagery. Denna teknik innebär att barnet 
inbjuds att föreställa sig hur det varit vid en specifik händelse och att 
fundera över detaljerna. Svar som är i överensstämmelse med utfråga-
rens förhandsuppfattning uppmuntras och barnet suggereras därmed.  
Sådan s.k. intervjuar-bias, som illustrerats i förhörsutdrag i denna bok, 
har enligt studie av Garve, Mall och Malpass (2000) en kvarvarande 
effekt i uppföljande utfrågningar. Det innebär risk för att barnen för-
värvar s.k. falska minnen.

3 Suggestibilitet är inte framför allt något som gäller förskolebarn. 
Många studier finns som visar att förskolebarn är suggestibla, liksom 
studier av att vuxna (t.ex. Loftus 2003) är suggestibla, varför det är 
rimligt att anta att också äldre barn och unga är suggestibla.

4 Upprepad suggestiv utfrågning behövs inte för att minnet ska påverkas. 
Ceci och Bruck invänder här mot den uppfattning de själva formule-
rade 1995, nämligen att det är svårt att plantera falska minnen och att 
felaktiga berättelser bara kan bli resultatet när ett barn utsatts för upp-
repade suggestioner över tid. Studier, bl.a. av Garven m.fl. (2000) visar 
att endast en suggestiv utfrågning med förstärkning av felaktiga svar 
kan få barn att berätta om något som aldrig hänt. Också när barnen 
senare utfrågas av neutrala utfrågare håller de fast vid att de händelser 
som de övertygats om genom suggestion faktiskt har hänt.

Likartade resultat har Elisabeth Loftus fått då hon gjort experiment med 
vuxna.19

19 Loftus, E.: Eyewitness Testimony, Cambridge, MA, 1979.

978-91-44-07542-6_01_book.indd   331 2012-02-21   08.43



332

13  Påverkan och minne

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

Forskning om suggestion och minne har funnits i drygt 100 år. Den 
fanns som ett inslag i polisbefälsutbildningen på 1930-talet20, men utgör 
inte längre det viktiga inslag den borde göra. inte bara i polisutbildningen 
utan också i utbildningen av jurister, socionomer, psykologer och läkare.

Tidsandans förändringar under 1900-talet enligt Philip jenkins 

Philip Jenkins, professor i historia och religion från Pennsylvania State 
University, skrev i slutet av 1990-talet om förändringar som skett i USA 
under 1900-talet vad gäller synen på sexualitet.21 Trots att denna bok har 
flera år på nacken kan den hjälpa oss att få ett historiskt perspektiv på vår 
egen tid. Tidsandans förändringar påverkar både det mänskliga minnet 
och lagstiftningen.

Under perioden 1890–1934 erkände man att sexualbrott mot barn var 
en realitet. Rädslan för vad som därefter under drygt två decennier kom att 
betraktas som sexuella psykopater var mycket stor. Denna rädsla och detta 
skarpa avståndstagande avspeglade sig i hårda lagar. 

En liberal era i opposition mot vad som sågs som en förlegad sexualsyn 
inleddes i slutet av 1950-talet. Den avlöstes i sin tur efter två decennier av 
det Jenkins kallar ”The Child Abuse Revolution”. i denna era lever vi fortfa-
rande, i Sverige med cirka 10–15 års eftersläpning jämfört med USA.

Under de senaste dryga två decennierna har moraliska problem medi-
kaliserats och institutionaliserats, det växande antalet hjälpare är överens 
om att deras insatser behövs och upprätthåller på olika sätt allmänhetens 
intresse för sina hjälpinsatser för de utsatta barnen. Detta utgör en förkla-
ring, enligt Jenkins, till det konstanta genererandet av nya syndrom och 
diagnoser, från återvunna minnen och multipla personligheter till ”sexu-
aliserade barn”.

Under sexpsykopattiden fanns, liksom nu, oklarheter vad gäller defi-
nitioner. Samma godtycke fanns också vad gäller diagnos/utredning. Den 
moraliska panik som skapades i USA i slutet av 1970-talet, och nådde Sve-

20 Fellenius, Valdemar: Om undervisningen i vittnespsykologi för polismän. Några 
 erfarenheter och synpunkter, i Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift 1946:1.

21 Jenkins, Philip: Moral Panic. Changing Concepts of the Child Molester in Modern 
America, 1998.
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rige på allvar i början av 1990-talet, är dock enligt Jenkins mycket större. 
Effekterna är oåterkalleliga, tror han.

Många fler än förut lever av den moraliska paniken, som de varit med 
och skapat, därför har de intresse av att vidmakthålla paniken. Det görs 
genom kampanjer av olika slag, oftast utifrån skräckvisioner, kraftiga över-
drifter och mer eller mindre godtyckliga trenddiagnoser. 

Det växande antal professionella som under 1970-talet i USA började 
vittna om omfång och skador av sexuella övergrepp mot barn spred över-
drivna uppgifter om att incest drabbade var tredje, ibland modererat till, 
var femte, flicka i USA. 

Från att ha varit förenade med de konservativa krafterna som försva-
rade familjen, var emot abort, homosexualitet och sexuell frigjordhet, 
utkristalliserade sig nu experter och aktivister, ofta med en fundamenta-
listisk feministisk grundsyn, vilka såg familjen och framför allt fadern, och 
med honom jämförbara patriarkala fadersfigurer, som det stora hotet mot 
barn – och kvinnor. 

På en våldtäktskonferens som New Yorks radikala feminister anord-
nade 1971 deklarerade Florence Rush att sexuella övergrepp var mycket 
vanligare än vad som antogs. Hennes argumentation var att övergrepp 
”tillåts på grund av att det är en outtalad men dominerande faktor i sociali-
sationen och förberedelsen av flickan att acceptera en underordnad roll: att 
känna sig skyldig, skamsen, och att tolerera, genom rädsla, den makt som 
utövas över henne av män”.

Enligt Jenkins utgjorde dessa ofta citerade rader under flera år feminis-
ternas syn och var därmed lika epokgörande som den unge gynekologen 
Travis Gibbs formuleringar en gång på 1890-talet varit. Gibbs bröt mot den 
då gängse uppfattningen, att en flicka vars hymen var orörd inte kunde ha 
utnyttjats sexuellt, genom att han också katalogiserade fall då barn varit 
involverade i onani och oralsex. En medvetenhet om att barn exploaterades 
sexuellt, avläst bl.a. i veneriska sjukdomar hos barn, växte och åtgärder sat-
tes in mot fattigdom och trångboddhet.

För ett sekel sedan handlade det således om upptäckten av att incest 
och sexuellt ofredande förekom, dock mest bland fattiga och lastbara. 
Albert Fish som avrättades i Sing Sing-fängelset 1936, var en i en rad av 
förskräckande sexualbrottsförövare, vilka också mördat barn (i likhet med 
Dutroux i Belgien på 1990-talet och Fritzl i Österrike på 2000-talet). Fish 
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hade släppts efter flerfaldiga arresteringar innan han begick en serie mord. 
Därefter hårdnade klimatet. En domare i New York sammanfattade sin tids 
syn då han dömde en man som ofredat ett barn 1937: ”Sexuellt perverterade 
är samhällets fördärvbringande fiender och skall segregeras så lång tid som 
möjligt för att vi skall kunna skydda våra små.”

Lagar för hantering av det som sammanfattades som sexuella psyko pater 
infördes i den ena delstaten efter den andra. Motivet var att skydda barn. De 
nya lagarna möjliggjorde livstidsplaceringar, ofta utan dom eller vård. 

Det var psykiatrer som avgjorde om någon var sexuell psykopat eller 
inte. Det innebar i praktiken ett stort godtycke. Föreställningar om tvångs-
mässighet och eskalering från något oskyldigt till värre och värre sexual-
brott fanns vad gäller allt som sågs som sexuellt avvikande, inkluderande 
sadomasochism, voyerism, homosexualitet och exhibitionism. 

Jenkins citerar vad Orwell skrev i romanen 1984 om att allt sex i stort 
sett var sexualbrott vilket i princip var värt dödsstraff. ”Han visste vad som 
menades med goodsex – d.v.s. normalt samlag mellan man och hustru för 
det enda ändamålet att göra barn och utan fysisk njutning för kvinnans del; 
allt annat var sexcrime.”

Den grundlagsstridiga behandlingen av s.k. sexpsykopater, under vil-
ken rubrik många föll, innebar dock inte färre våldtäkter eller barnamord. 
Med det svenska talesättet kan man sammanfatta: man silade mygg och 
svalde kameler. 

Då sexpsykopatlagen införts i New Yersey 1949 fann man t.ex. året 
därpå att av 300 intagna i enlighet med lagen var det endast ett fåtal som 
varit involverade i brott där tvång förekommit. Många hade arresterats – 
och därefter internerats i institution för en dag – eller hela livet – efter fri-
villiga sexuella kontakter. 

Antalet intagna på statliga amerikanska mentalsjukhus var år 1910 
160 000, år 1930 270 000. Antalet intagna nådde sitt maximum i mitten 
av 1950-talet, då det fanns 550 000 intagna. Polisen och läkarna hade fått 
ökad auktoritet för att kunna internera besvärliga och obekväma personer, 
snarare än farliga, skriver Jenkins.

Stort tvivel fanns under liberalismens era om att social avvikelse kunde 
och skulle behandlas med institutionsplacering. Ett behandlingstänkande 
fick stort genomslag, men en del, såsom aversionsterapi genom elektro-
chockbehandling av genitalia, väckte kritik. 
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En liberal syn på sexualitet gjorde att t.ex. exhibitionism inte sågs som 
något allvarligt brott. Även definitionen av farlighet liberaliserades på ett 
för oss i vår tid ibland helt främmande sätt, kommenterar Jenkins. T.ex. 
ansågs inte en sexualbrottsling som gång på gång dömts för ofredande av 
småflickor som farlig därför att han inte brukade dödligt våld. 

internering på livstid skulle övervägas endast för ett litet antal av de 
absolut farligaste våldtäktsmännen, sexsadisterna samt tvångsmässiga 
pedofiler. Det är i dessa två grupper som de potentiella sexualmördarna 
finns, slog en kommission fast 1950.

Under 1950- och 1960-talen rapporterades få sexualbrott mot barn. i 
den psykiatriska litteraturen finns pedofili nästan inte nämnt fram till mit-
ten av 1970-talet. 

Antalet kliniskt verksamma socialarbetare steg explosionsartat i USA 
från 25  000 år 1975 till 80  000 år 1990. Barnskyddsaktivisterna och den 
växande skaran barnexperter argumenterade nu att allt flera barn utsat-
tes för övergrepp. Mellan 1976 och 1986 steg antalet årliga anmälda fall av 
övergrepp mot barn (child abuse and neglect) från 669 000 till mer än 2 
miljoner, med en ytterligare ökning till 2,9 miljoner år 1993. 60 procent av 
dessa bedömdes emellertid som ogrundade.22

På 1970-talet spreds uppgifter om att miljontals barn utnyttjades för att 
framställa barnpornografi och att det fanns välorganiserade pedofilringar. 
Det Jenkins benämner den verkliga vägen till helvetet är uppgifterna om 
att barn utnyttjats i rituella övergrepp och att det var möjligt att få fram 
övergreppsminnen som legat gömda i decennier, det som sammanfattas 
med ”Recovered Memory” (”återvunna minnen”). 

Under 1980-talet återupplivades således sexpsykopattidens föreställ-
ningar, men denna gång dömdes personer som sexualbrottsförövare i stäl-

22 60 procent ogrundade sexuella övergreppsanklagelser i USA under 1980-talet, när 
larmet gått, var också den siffra som nämndes av f.d. åklagaren Douglas  Besharov: 
Unfounded Allegations – A New Child Abuse Problem, The Public Interest 
1985(2):43:19–27. Han bekymrade sig över ett problem som vi med cirka tio års fördröj-
ning ockå fick i Sverige. Problemet var/är att de verkliga sexualbrottsoffren riskerade/
riskerar att inte få adekvat hjälp eftersom resurserna var/är uppknutna till barn som 
inte hade/har utsatts för sexuella övergrepp – och som skadades/skadas av att behand-
las som om de var sexualbrottsoffer. 
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let för att klassificeras som sexuella psykopater. Förändringen, menade Jen-
kins kunde avläsas i antalet placerade i fängelser. Under tidigt 1970-tal var 
det totala antalet intagna cirka 330 000, vartefter det ökade konstant och 
översteg 1,5 miljoner i mitten av 1990-talet. 

Skillnaden, menar Jenkins, är att nu har de cykliska förändringarna 
brutits. Övergrepp mot barn har nu blivit accepterat som möjlig förkla-
ringsmodell till alla sociala och personliga sjukdomar. Det har blivit en del 
av det bestående kulturella landskapet.

Vad konstituerar en farlig sexualbrottsförövare? En 12-årig pojke i New 
Yersey på 1940-talet som erkände att han hade sexuellt smekt sin 8-årige 
styvbror då de badade tillsammans fick ett 3-årigt villkorligt straff och 
kontrollerades därefter som en sexualbrottsförövare under 15 år. 

Risken för stigmatisering är stor påpekar Jenkins, som framhåller att 
rädslan under vår tid, att stigmatiseras som någon som inte vill försvara 
barn, också fått många oönskade konsekvenser. 

Vår tidsanda påverkar oss 

Rättegången i Sverige mot en rektor och två kvinnor som arbetade på kvin-
nojouren i Tranås väckte många frågor – om varför det är som det är – och 
hur det blivit som det blivit. Det var en rektor som hjälpt till att gömma två 
pojkar från deras pappa i sex år. Pappan hade ensam vårdnad om barnen. 
Rektorn23 och de som arbetade på kvinnojouren hade inte frågat vem som 
hade vårdnaden om dessa pojkar – de ville hjälpa mamman att skydda bar-
nen mot deras pappa. Mamman hade uppgivit att barnen utsatts för sexu-
ella övergrepp av sin pappa. Hjälparna trodde på mamman.

i andra fall med gemensam vårdnad när föräldrarna separerat och an-
klagelsen om övergrepp eller misshandel kommer från en mamma, uttalar 
och tänker de flesta att det är mammans plikt att skydda barnen. 

23 Göta hovrätt ändrade tingsrättens friande dom och fällde den 9 december 2007 tre 
styrelseledamöter i Tranås kvinnojour och en rektor för medhjälp till egenmäktighet 
med barn.
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Det är den närmast till hands liggande tolkningsstrukturen utifrån vår 
tids tal om mäns sexualiserade våld mot kvinnor och barn.24 Det faktum 
att män är de, som statistiskt sett vanligtvis begår våldsbrott, och rent fak-
tiskt oftare än kvinnor tar livet av en tidigare partner underbygger denna 
tolkningsstruktur. Men det är också män som utsätter yngre pojkar och 
andra män för både sexuella övergrepp och misshandel.25

Den inarbetade tanken i vår tid – och därmed den upparbetade tolk-
ningsstrukturen är att: män är gärningsmän och kvinnor är offer.26

Då en kvinna anklagar mannen för misshandel/våld/övergrepp/ mot 
henne och/eller barnen i en vårdnadstvist finns denna tolkningsstruktur 
färdig att tas i bruk. Många socialsekreterare, poliser, psykologer och juris-
ter vet så att säga på förhand hur det är.

Är man biased av tidsandans politiskt korrekta uppfattningar om att 
män är förövare av sexualiserat våld mot kvinnor och barn, är det svårt att 
inse att man är biased. Man kan då uppfatta den som ställer källkritiska 
frågor som någon som inte ”tror” på kvinnor och barn. 

24 T.ex. den norska religionsforskaren Eva Lundgrens overifierade skräckhistorier om 
organiserade satanistiska sexuella övergrepp (på Stödcenrum mot incest, hon inbjöds 
även som talare till den svenska riksdagen, se hennes bok La de små barnen komme 
til meg. Barns erfaringer med seksuelle og rituelle overgrep, Oslo 1994), eller författa-
ren Liza Marklunds historiskt sett osanna, men engagerande och uppmärksammade 
berättelse om Mia och hennes dotter på flykt från en monsterman, se Antonsson, 
Monica: Mia. Sanningen om Gömda, 2008.

25 ”För första gången kan det fastställas att gärningsmannen vid våldsbrott och hot om 
våld oftast är en man. i nästan tre fjärdedelar av alla våldsbrott i bostaden var offret 
en kvinna och förövaren en man … Cirka 580 000 personer utsattes 2006–07 för våld 
eller hot om våld. Det är något fler män än kvinnor som drabbas.” Källa: Pressmed-
delande från SCB (Statistiska centralbyrån) 9 mars 2009.

26 Det är dock vanligare att män utsätts för hot eller våld på allmän plats än att 
kvinnor gör det, och allra vanligast är det i åldersgruppen 16–24 år (14 % mot 7 %). 
Källa: Pressmeddelande från SCB 12 maj 2011.
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Barnet avskiljs från sina föräldrar, 
omhändertas jml LVU och påverkas 
att ta avstånd från dem båda

Då misstankar om misshandel eller övergrepp framförs händer det att bar-
nen anses behöva skyddas från båda sina föräldrar. Då utvecklas vårdnads-
konflikter med socialtjänsten som en föräldrapart som avskiljer barnen 
och påverkar barnen att bli avståndstagande till föräldrarna. i detta avsnitt 
presenteras tre sådana fall, liksom övriga fall utan sakligt eller opartiskt 
utredd grund för avskiljandet av barnen.

En domstol, vars ledamöter inser att det inte finns substantiell grund 
för den ingripande åtgärden att avskilja barnen från sina föräldrar, kan 
genom ett beslut hjälpa barnen att kunna få återförenas med sina föräldrar, 
trots att socialtjänsten som föräldrapart motsätter sig det. Ett av fallen, det 
tredje, är ett sådant undantag.

i dessa tre fall har barnen således tvångsomhändertagits jml LVU. Anna 
Kaldal skriver om LVU som 

”ett uttryck för en ambition att göra det bättre för barnet. Lagen ska således 
hantera både kravet på precision och den flexibilitet som krävs för att uppnå 
den materiella normen att skydda barn från att fara illa.”1

Hon refererade i sammanhanget till departementschefens yttrande inför 
reformen 1991, om att tydlig och precis lagtext var ett viktigt rättssäker-
hetsintresse.

Vad säger då lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU? 

1 Kaldal 2010 s. 274.
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”2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshan-
del, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhål-
lande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveck-
ling skadas.”

Lagtexten ger, som jag ser det, stort utrymme för tolkningar, liksom 
socialtjänstlagen. Kaldal skriver dock, med hänvisning till Regeringsrätten, 
att – i teorin – får riskfaktorerna i barnets miljö inte ”baseras på subjektiva 
antaganden och fördomar utan måste röra sig om kunskaps baserade risk-
faktorer”, och dessutom att riskbedömningen måste göras individuellt ”och 
baseras på samtliga relevanta förhållanden i barnets miljö”.2 Hon konsta-
terade:

”Den höga risknivån och det svåra bevisläget i kombination med ambition 
om ett materiellt riktigt beslut ställer höga krav på beslutsunderlaget.”3

Vi ska nu se på de krav som i praktiken ställts på beslutsunderlaget som 
motiverat att barnen avskilts från sina föräldrar i dessa tre fall då samhället 
tog över föräldraansvaret. Ställdes höga krav på beslutsunderlaget? Var det 
”kunskapsbaserade riskfaktorer” som övervägdes? Var förfarandet rätts-
säkert? 

FALL 18 HANS oCH NiLS

Hans 3 år och Nils nästan 2 år lär sig hata sina föräldrar4 

Bakgrund

När föräldrarna Janne och Britta Karlssons äldste son Hans var nyfödd 
ansåg en distriktssköterska på barnavårdscentralen att hans föräldrar 
behövde stöd. Den 20 maj 1989, då Hans var tre månader gammal, bevil-

2 Kaldal 2010 s. 326.
3 Kaldal 2010 s. 327.
4 i detta fall kontaktades jag av de båda föräldrarnas ombud för att som oberoende 

 psykolog granska dokumenten över tid och göra en kommentar om barnens bästa, 
inför ombudets resningsansökan. Denna utredning gjordes pro bono, eftersom varken 
föräldrarna eller deras ombud kunde ersätta mitt arbete.
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jades bistånd enligt § 6 SoL till hemterapi-insatser. Hemterapeuten BW 
besökte först familjen en gång/vecka, senare två gånger/vecka plus hade 
telefonkontakt.

i maj 1990 föddes föräldrarnas andre son, Nils. Sensommaren 1990 
blev mamman akut psykiskt sjuk. Äldste sonen Hans fick då social förtur 
på daghem. Under daghemmets semestertid sommaren 1990 var Hans en 
vecka hos morföräldrarna som avlastning för föräldrarna. i augusti 1991 
flyttade familjen från huset de köpt till en trerumslägenhet i Y-stad. Hans 
fick byta daghem.

Hemterapeuten arbetade för att pojkarnas föräldrar skulle acceptera 
daghemsplacering också av yngste sonen Nils. Ett år gammal fick Nils i maj 
1991 social förtur på samma daghem som sin äldre bror. Under hösten 1991 
märkte hemterapeuten att pojkarnas mamma åter mådde psykiskt dåligt, 
mamman mådde dock bättre efter att hon börjat medicinering. i februari 
månad 1992, står det i socialtjänstens journalanteckning (min kursivering): 

”gick föräldrarna med på att få en kontaktfamilj efter lång bearbetning av 
hemterapeuten. Tanken var att de skulle få avlastning genom att komma och 
hälsa på med barnen och ha aktiviteter tillsammans med dem. Familjen 
skulle även fungera som en modell för hur man är med barn.”

Under mars 1992 var både Nils och Hans hos sina farföräldrar under en 
veckas tid som avlastning för föräldrarna. i augusti 1992 blev pojkarnas 
mamma akut psykiskt sjuk (förföljelsemani, utan angivelse av källa enligt 
socialtjänstens journalnotat).

Den 14 september 1992 beviljades bistånd till kontaktfamilj. Till kon-
taktfamilj utsågs Nina och Måns Andersson. Lite drygt en månad efter 
detta beslut, den 26 oktober 1992, gjorde mamman i kontaktfamiljen, Nina 
Andersson, en anmälan mot Hans och Nils föräldrar. i socialtjänstens 
journal noterades:

”inkom anmälan om misstanke om barnmisshandel avseende Hans och Nils. 
Kontaktfamiljen Nina Andersson uppgav att hon sett att Hans hade två jack i 
huvudet vid vänster tinning och Nils hade ett blåmärke bredvid ögat. Med 
anledning av inkommen anmälan beslutades den 27 oktober 1992 att 
utredning enligt § 50 SoL skulle inledas”.

978-91-44-07542-6_01_book.indd   341 2012-02-21   08.43



342

14  Barnet avskiljs från sina föräldrar, omhändertas jml LVU …

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

Socialtjänsten beslutade, efter denna anmälan, att inställa all kontakt mel-
lan pojkarna och deras föräldrar medan utredning av hur pojkarna haft 
det hemma hos sina föräldrar pågick. Hans var 3,5, och Nils var 2,5 år då de 
avskiljdes från båda sina föräldrar.

Socialtjänsten lät pojkarna bo på heltid hos kontaktfamiljen under hela 
utredningstiden – och därefter ungefär ett år – innan omplacering till en 
ny främmande familj.

läkarundersökning – en referenspunkt

Den 28 oktober 1992, två dagar efter kontaktfamiljmammans anmälan 
om jack och blåmärken som pojkarna skulle ha fått hemma hos sina egna 
föräldrar, undersöktes Hans och Nils på barnmedicinkliniken. Om Hans 
skulle ha haft två jack i huvudet den 26 oktober 1992 och Nils samma dag 
skulle haft ett blåmärke, skulle dessa ha varit synliga vid läkarens under-
sökning. i intyget från denne överläkare, efter undersökningen den 28 
oktober 1992, står inget om några sådana skador, nedan citat ur läkarinty-
get gällande Hans:

”Då pojken och Nina Andersson uppgav att han blivit slagen mot huvudet, 
har röntgenundersökning utförts av skallens skelettdelar. Man finner där vid 
preliminär granskning inga tecken till skelettskada. Jag har i övrigt gjort en 
allmän undersökning innefattande centrala delar av ögonbottnarna, hud, 
analområdet och skelettet. Man finner inga tecken till misshandel eller skador 
av olycksfall …

Vid undersökning av Hans Karlsson finner jag en lättundersökt pojke som 
ger god kontakt och förefaller frisk och normalutvecklad.”

Om lillebrodern Nils, som läkaren också undersökte skrev läkaren:

”Vid undersökning av Nils Karlsson finner jag likaså en pojke som ser frisk 
ut, han förefaller ej vara särskilt skrämd av mig och är lätt att få kontakt 
med. Det uppgavs att han tidigare haft blåmärken i ansiktet men idag kan de 
ej återfinnas.

Vid allmän undersökning innefattande hud, analområde och skelett finner 
jag intet anmärkningsvärt och inget som tyder på skador efter olycksfall eller 
misshandel.”
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Undersökningsresultatet gav besked om att pojkarna i sina föräldrars vård 
utvecklats normalt, att pojkarna var friska, och att inga tecken på skador 
eller något annat anmärkningsvärt funnits att notera. Detta undersök-
ningsresultat utgör referenspunkt mot vilken senare jämförelser kan göras. 

Någon saklig grund för att pojkarna, efter denna undersökning, inte 
fick flytta hem till sina föräldrar angavs ej. Undersökningsresultatet visade 
att kontaktfamiljsmamman Nina Andersson anmält pojkarnas biologiska 
föräldrar utifrån ogrundade uppgifter om skador på pojkarna, och där-
med misstänkliggjort pojkarnas föräldrar. På det sättet åstadkom hon att 
pojkarna med omedelbar verkan avskildes från sina föräldrar och fick vara 
på heltid i hennes och hennes mans vård. Detta gav kontakthemmet mer 
inkomster än att ha pojkarna endast kortare tider på besök. 

Socialtjänsten skrev i december 1992 en remiss till BUP för utredning 
av Hans och Nils tillsammans med sina biologiska föräldrar, något som 
föräldrarna välkomnade. BUP avböjde emellertid att göra utredning, med 
hänvisning till att socialförvaltningen hade underlag för att göra en egen 
bedömning.

hans och nils hölls kvar i kontakthemsfamiljen och omplacerades 
sedan plötsligt 

Läkarens undersökningsresultat som visade att kontakthemsmamman rik-
tat ogrundade misstankar mot pojkarnas biologiska föräldrar, fick ingen 
betydelse, visar händelseförloppet.

Kontakthemsmamman, som tillsammans med sin man hade pojkarna 
på heltid i sitt hem, gav kontinuerligt rapporter till socialtjänsten som 
underbyggde en negativ bild av Hans och Nils föräldrar. Pojkarnas föräld-
rar fick inte ta hem sina söner, utan endast komma på besök som övervaka-
des av kontakthemsföräldrarna, cirka en gång per vecka. 

i maj 1993 gjorde socialsekreteraren CS och hemterapeuten BW hem-
besök hos pojkarnas föräldrar, socialsekreteraren skrev:

”Med hänsyn till Brittas psykiska ohälsa och svagbegåvning samt Jannes 
bristande förmåga pga. skadan efter trafikolyckan, gav u.t. bedömningen till 
Janne och Britta att en permanent placering i familjehem var det bästa för 
barnen.”
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Då denna för pojkarna livsavgörande bedömning gjordes, hade ingen 
barna vårdsutredning gjorts om pojkarnas behov och om deras bästa. Mig 
veterligt fanns inte heller en sakkunnig utredning av om påståendet att 
mamman var svagbegåvad var korrekt. Svagbegåvning hos en förälder är i 
sig inte en saklig grund för omhändertagande av barn.

Vid hembesök den 8 juni 1993 hos pojkarnas föräldrar fattades enligt 
socialtjänsten en överenskommelse med föräldrarna om frivillig place-
ring i familjehem och om ”besök i föreslaget familjehem Kajsa och Lasse 
Johansson tillsammans med BW”.

Den 8 juli 1993

”placeras Hans och Nils i familjehemmet Kajsa och Lasse Johansson efter 
avslutad inskolning”.

”inskolningen” som det står om måste ha gått fort. Den 4 november 1993 
övergick den s.k. frivilliga placeringen till en tvångsplacering i det nya 
familjehemmet, hos makarna Johansson, med stöd av LVU.

Kontakthemmet polisanmält för misshandel

Hans och Nils omplacerades till fosterhem efter att socialförvaltningen 
polisanmält kontakthemsföräldrarna för misshandel. Detta framkom dock 
först efter ett drygt år. 

i socialförvaltningens polisanmälan mot kontaktfamiljen Andersson, 
gjord den 2 september 1994, står att Hans (min kursivering)

”omplacerades 930709 mot bakgrund av uppgifter om att han blivit 
misshandlad i familjehemmet”. 

Uppgifterna om misstänkt misshandel av Hans och Nils i kontakthems-
familjen framfördes inte till pojkarnas fosterfamilj, eller till BUP, enligt 
vad som framgår av dokumentationen. Kontaktfamiljen Nina och Måns 
Andersson, där socialtjänsten placerat pojkarna 1992, dömdes i juni och 
december 1994 för grov barnmisshandel. Enligt domarna mot dem, och 
förhör med de andra barnen som varit placerade där genom socialtjänstens 
försorg, framkom att Hans och Nils hade misshandlats av kontakthems-
föräldrarna, och att Hans och Nils kallat dem mamma och pappa.
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hans och nils remitterades av socialtjänsten till BuP

Hans mådde inte bra i sitt nya fosterhem, han remitterades av socialförvalt-
ningen till BUP för utredning, en utredning som inleddes i januari 1994. 
Hans fyllde 5 år under utredningstiden. Psykolog ER hade då fått i uppdrag 
av socialförvaltningen i Y-stad att utreda: ”Hans behov av kontakt med sina 
biologföräldrar.”

Psykologen ER träffade aldrig Hans biologiska föräldrar. Psykologen 
redovisade inte om hon visste att Hans, då han kom till henne, hade bott 
nästan ett år (oktober 1992-juli 1993) hos en kontaktfamilj, till vilka han och 
brodern Nils hade fått lära sig att säga mamma och pappa. 

Psykologen redovisade inte heller om hon fått reda på att dessa två 
främmande vuxna, som pojkarna lärt sig kalla mamma och pappa, hade 
anmält pojkarnas biologiska föräldrar och beskyllt dem för misshandel, 
när faktum var att det var kontakthemsföräldrarna, som hade misshandlat 
Hans och Nils.

Psykologen ER skrev om Hans avståndstagande till sina föräldrar, och 
använde uttrycket ”biologföräldrarna”, se utdraget som citeras nedan:

”i lekscenen ville Hans till varje pris undvika att träffa biologföräldrarna.  
På direkt fråga om vad Hans var rädd för svarade han att det var att mamma 
Britta och pappa Janne skulle röva ned honom i en stor väska …

… han uttryckte en oro för lillebrors träffar med biologföräldrarna och sa att 
BW (hemterapeuten) skulle vakta så att inte föräldrarna kunde slåss. ’För 
med mig har de slagits mycket, varje dag förr i världen’ var Hans egna ord …

Hans gav upprepade gånger direkt uttryck för att han blir nervös och mår 
dåligt vid biologföräldrarnas besök …

Hans behov är att få knyta an till dem/familjehemsföräldrarna/, så att de blir 
hans psykologiska föräldrar. Detta är på väg att ske och Hans bör inte störas 
i denna anknytningsprocess. Därför är det av stor vikt att biologföräldrarna 
avvaktar med besöken en längre tid.” 

De biologiska föräldrarna, som inte misshandlat Hans, skulle således hålla 
sig undan från sina söner, för att inte störa deras anknytning till nya främ-
mande personer som socialtjänsten valt ut, som ersättning för de kontakt-
hemsföräldrar som hade misshandlat Hans och hans lillebror. 
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Fostermodern fick misstankar om sexuella övergrepp

Den 8 mars 1994, då Nils var 3 år och 10 månader gammal tog hans nya 
fostermor honom för läkarundersökning på rekommendation av social-
sekreteraren. Det står i barnläkarens intyg att fostermamman sagt att Nils 
skulle ha sagt till henne att hans biologiska mamma hade stoppat in fingret 
i stjärten. 

Besöksförbud för pojkarnas föräldrar i fosterhemmet infördes av social-
tjänsten efter detta påstående från fostermamman.

Psykologen, ER, som utrett Hans i början av 1994 inledde en behand-
lingskontakt med Hans i februari 1995. Då fyllde Hans sex år. Hon träffade 
först Hans en gång i veckan i lekterapi, därefter pga. barnvaktssituationen 
avseende lillebror en gång varannan vecka. 

i slutet av juni 1996 skrev psykologen ett nytt utlåtande utifrån en be-
gäran från socialförvaltningen i Y-stad, ett

”utlåtande avseende både Hans och Nils Karlsson med utredning angående 
barnens psykiska tillstånd, deras behov för att utvecklas positivt och om de 
har behov av umgänge med biologföräldrarna”.

Psykologen ER skrev:

”Hans har själv berättat om sexuellt utnyttjande och misshandel i 
biologhemmet. När han fick veta att det inte skulle bli någon rättegång mot 
biologföräldrarna reagerade han kraftigt. Till en början efter att ha berättat 
mådde Hans bra och upplevdes friare men fick så småningom symtom. Hans 
blev apatisk, hopsjunken och drog sig undan när det inte blev åtal. Hans 
uppfattade situationen som att det är tillåtet för vuxna att slå barn …

Hans har i juni -96 både till familjehemsmamman och till undertecknad 
kommit med nya uppgifter angående sexuellt ofredande från biologpappans 
sida.

 Hans har bett mig om hjälp att glömma biologföräldrarna; ”vet du jag vill inte 
ha kvar, jag vill glömma Janne och Britta …, kan du ordna det?”

Hans, då 7 år, som bevisligen blivit illa utsatt i kontakthemmet har kom-
mit med yttranden som psykologen tolkat som att det är hans biologiska 
föräldrar som gjort honom illa. 
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Det framgår inte någonstans att Hans och Nils fick reda på att kontakt-
hemsföräldrarna som de kallat mamma och pappa dömdes för misshandel.

Psykologens rekommendation var att inte tvinga Hans till ett umgänge 
med sina biologiska föräldrar, med hänvisning till att det vore att kränka 
hans vilja.

nils sa att han ville skjuta sina föräldrar

Nils utreddes våren 1996, då sex år, av en annan BUP-psykolog än den som 
utrett Hans 1994. Nils undersöktes också kroppsligt av BUP-överläkaren 
som i sitt utlåtande skrev om Nils mycket kraftiga avståndstagande från 
sina föräldrar, delvis med referens till BUP-psykologen, men också utifrån 
sitt eget sammanträffande med Nils. 

BUP-överläkaren berättade att Nils enligt psykologen skulle ha sagt att 
han skulle ta med sig sin pistol om han tvingades träffa sina föräldrar. Vid 
den tidpunkten hade det gått två år sedan Nils biologiska föräldrar besökte 
honom i fosterhemmet, och han hade aldrig varit hemma hos dem sedan 
han placerades hos makarna Andersson, d.v.s. i kontaktfamiljen där han 
misshandlades, och därefter hos makarna Johansson.

Enligt BUP-överläkarens skriftliga redogörelse hade den då 6-årige Nils 
sagt till honom:

”Vet du när jag är hos Britta och Janne mår jag dåligt. Jag får ont i magen 
och diarré, bajset blir gult. Jag vill inte träffa dom. Jag vill bo där jag bor. 
Jag hatar dom. Dom är dumma.”

Nils hatiska avståndstagande mot sina föräldrar måste, mot bakgrund av 
att han endast var drygt två år gammal när han sist levde med dem, vara 
ett resultat av påverkan från hans närmaste omgivning till att ta avstånd 
från sina föräldrar. En sådan påverkan som resulterar i ett så kompromiss-
löst avståndstagande från de egna föräldrarna, innebär psykiska övergrepp 
mot barnet. 

BUP-överläkaren hade ingen kunskap om de övergrepp hon och övrig 
BUP-personal medverkade till, hon skrev att den 6-årige Nils vilja inte fick 
kränkas:
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”Nils har således inget behov av umgänge med de biologiska föräldrarna, och 
han uttrycker tydligt att han inte vill ha något umgänge. Att tvinga Nils till 
ett umgänge skulle innebära en kränkning av hans vilja.” 

BUP-överläkaren demonstrerade med detta att hon inte hade insikt i 
att barn som påverkats till avståndstagande från sina föräldrar inte kan 
uttrycka en egen vilja, och att barn som alienerats från sin ena eller båda 
sina föräldrar behöver hjälp att återknyta kontakten, för att inte skadas till 
egen hälsa och utveckling. 

BUP-överläkaren ville överlåta också ett eventuellt återknytande av 
kontakten – men endast i någon form av umgänge – till det sexåriga bar-
net, hon skrev:

”Först den dagen Nils själv önskar kontakt med sina biologiska föräldrar 
bedömer jag det som lämpligt att få till stånd någon form av umgänge.”

Fosterföräldrarna riktade nya misstankar mot pojkarnas föräldrar 

År 1996 uppgav fosterföräldrarna att Hans berättat om att hans pappa 
slagit honom och att båda föräldrarna betett sig ”sexuellt gränsöverskri-
dande”. Hans, då 7 år och Nils då 6 år, togs till polisförhör. BUP tog till sig 
dessa uppgifter. 

När en ny överläkare på BUP i juli 1996 skrev ett utlåtande angående 
Nils var Nils lite drygt 6 år gammal. Nedan citeras ur detta utlåtande (Kajsa 
är det fingerade namnet på fostermamman):

”innan pojkarna kom till familjehemmet hade de vistats mycket i en 
avlastningsfamilj, ända sedan Nils var ett år gammal.

i början av placeringen hade pojkarna regelbundet umgänge med 
biologföräldrarna som besökte familjehemmet var eller varannan vecka. 
Enligt Kajsa visade Nils och Hans att de mådde dåligt av detta umgänge 
genom att de tappade aptiten, fick diaréer samt hade svårt att komma till ro 
och somna på kvällarna. Båda pojkarna hade mycket mardrömmar både före 
och efter umgänge med biologföräldrarna. För ca 2,5 år sedan stoppades 
umgänget, men den 21 oktober -95 tvingades pojkarna till umgänge med 
biologföräldrarna …
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Nils talar sällan om händelser han varit med om tillsammans med 
biologföräldrarna. Han talar dock ibland om att biologfadern Janne har 
dragit honom i håret. Det han ofta nämner är att biologmodern Britta petat 
in ett finger i ’rumpan’ på honom. Detta skedde i samband med umgänge när 
Nils var 2,5 år. Fostermamman sökte barnläkare efter att detta hade hänt. 
Nils var då röd och riven i stjärten.”

Det som påstås bör utifrån vad som är samstämmiga faktauppgifter, vara 
en fysisk omöjlighet. Nils var bara 2 år 4 månader då han avskildes från 
sina föräldrar och placerades hos kontakthemsföräldrarna, som misshand-
lade honom, varför han tillsammans med sin storebror omplacerades i fos-
terhemmet där han bott sedan dess. Sina föräldrar fick han efter denna 
överflyttning bara träffa under övervakning. 

Däremot kan Nils, efter frågor från fostermamman om mammans 
finger i rumpan, ha kommit att tro att hans mamma petat honom i rumpan.

BUP-överläkaren redovisade och drog slutsatser av psykologbedöm-
ningen av Nils, se nedan vad denne läkare skrev (min kursivering):

”Han är väl medveten om utredningens syfte och inriktad på sin uppgift 
att berätta om sina negativa erfarenheter om de biologiska föräldrarna. 
Tar avstånd från dem och markerar sin tillhörighet till 
familjehemsföräldrarna …

Nils uttrycker en tydlig emotionell anknytning till familjehemsföräldrarna 
och tar starkt avstånd från sina biologiska föräldrar …

Orsaken till att Nils mår bättre än Hans torde vara att Nils omhändertogs 
så tidigt. Torde ha förutsättningar att utvecklas till en harmonisk och 
välfungerande person, förutsatt att han lämnas helt i fred i familjehemmet 
och slipper bli oroad av biologföräldrarna …

Nils behöver lugn och ro, trygghet och stabilitet över tid för en fortsatt 
positiv utveckling …

Familjehemsmodern har berättat att när Hans har mått mycket dåligt har 
detta bl.a. gått ut över Nils. Hans har då kunnat säga till Nils att ’E’ (syftar då 
på psykolog ER, min anm.) har hjälpt mig så att jag slipper åka hem till Janne 
och Britta, men du kanske får flytta hem till Janne och Britta, vilket gör Nils 
orolig och rädd …

978-91-44-07542-6_01_book.indd   349 2012-02-21   08.43



350

14  Barnet avskiljs från sina föräldrar, omhändertas jml LVU …

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

Vid diskussioner i hemmet som rör Janne och Britta blir Nils lätt stimmig 
och okoncentrerad och han får ibland diarré. När biologföräldrarna kommer 
på tal i hemmet kan Nils också visa ilska. Han kan t.ex. sparka och skrika 
högt att han hatar Janne och Britta och att han tänker ta med sig sin pistol 
om han tvingas träffa dem. Han har också sagt till familjehemsmodern5 att 
’Britta är inte min riktiga mamma, det är du som är det’.” 

Fostermamman tog hans till nya läkarundersökningat

Den 22 oktober 1996 togs Hans av sin fostermamma till en läkare, efter 
remiss från en BUP-läkare. i denne läkares journal står, utan angivande 
av källa:

”Bor med biologiska brodern, familjehemsplacerad i ovanstående familj 
sedan 3 ½ år tillbaka. Bodde tidigare i en annan familj och dessförinnan i 
biologhemmet. Där har förekommit fysisk misshandel, fadern har slagit 
Hans med knytnävarna i huvudet, magen och ryggen. Även sexuella 
övergrepp.”

Det kan knappast vara Hans 7 år som talat om ”biologhemmet.” Det kan 
knappast vara Hans som var källa till dessa uppgifter om knytnävsslag i 
huvudet, magen och ryggen samt sexuella övergrepp. Det måste vara fos-
termodern som var med Hans, som utgjorde källan till dessa, utifrån doku-
mentationen, helt nya, mycket dramatiska – och felaktiga uppgifter. 

Hans fick epilepsimedicin, efter att familjehemsmodern tagit Hans till 
läkare ytterligare en gång. Det var den 9 december 1996, då Hans gick i 
barnpsykiatrisk behandling. 

Fostermamman hade, enligt denne läkares intyg till socialsekreteraren, 
sagt att Hans hemma, men inte i skolan, hade:

”episoder då han blev stirrande i blicken, skakade i händerna, blev stel i 
benen, i sömnen låg spänd i armarna och snurrade med blicken, hade 
problem med närminnet”.

5 D.v.s. den främmande kvinna som hade utvalts som fostermamma till pojkarna, som 
efterträdare till den kontakthemsmamma, som tidigare utvalts av samma socialtjänst, 
men blev av med sitt betalda uppdrag sedan det uppdagats att hon och hennes make 
hade misshandlat dessa pojkar och övriga barn i sin vård.
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Utskrivande läkare var tveksam till att Hans hade epilepsi, inga avvikelser 
gick att finna efter kroppslig och neurologisk undersökning, men han skrev 
ändå ut epilepsimedicinen Absenor (300 mg × 2) till Hans.

Fostermamman Kajsa ringde till denne läkare då 1,5 år passerat, den 
15 maj 1998. Då var Hans drygt 9 år och det var fyra år sedan Hans över 
huvud taget träffade sina föräldrar. Fostermamman Kajsa, som fått läkaren 
att skriva ut epilepsimedicin utan att läkaren funnit att pojken hade epi-
lepsi, hade vid detta tillfälle förmedlat att Hans visat aggressivitet mot sin 
biologiska pappa, enligt läkarens journalnotat:

”Psykiskt är han enligt fostermor folkilsken, har bara en tanke i huvudet 
att åter polisanmäla pappan (gjordes för två år sedan, målet nedlades). 
Kontaktat barnpsyk igen. Ska börja hos psykolog men vill ha honom 
undersökt av mig före.”

Notatet visar att Hans påverkats till att hata sin pappa av de vuxna han 
varit beroende av och hade i sin omgivning. 

När ett barn lär sig att hata en förälder lär sig barnet också att hata sig 
själv.

BuP-överläkarens svar angående kontakthemsföräldrarna som 
misshandlat hans och nils

Den 28 maj 1998 svarade BUPs chefsöverläkare på en fråga från socialför-
valtningen i Y-stad, om BUP skulle ha gjort andra bedömningar om de 
1994 fått skriftlig information om att kontaktfamiljen Andersson, som haft 
hand om Hans och Nils ett drygt år, hade polisanmälts för misshandel av 
barnen de fått i sin vård mot betalning av socialförvaltningen.

BUP-överläkaren svarade att det inte var bevisat att makarna Anders-
son misshandlat Hans eller Nils, samt skrev:

”En skriftlig information 1994 om polisanmälan från socialkontoret i Y-stad 
bör ha påverkat behandlarna, men om slutsatserna hade blivit annorlunda 
går ej att svara på.”

Så som frågan formulerats måste den tolkas så att socialförvaltningen var-
ken lämnat muntlig eller skriftlig information om de allvarliga missförhål-
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landena hos makarna Andersson, eller om att socialförvaltningen polis-
anmält dessa kontakthemsföräldrar när barnmisshandel i detta hem hade 
uppdagats.

Den 1 september 1998 skrev den tidigare involverade läkaren i ett svar 
till föräldrarnas ombud:

”Biologiska modern har ringt till barnkliniken för att få journaluppgifter, 
socialsekreterare /namnet på denna/ i Y-stad har meddelat att alla uppgifter 
ska gå via henne, helst skriftligen. 

Senare förfrågan hos socialkontoret i Y-stad har meddelat att modern är 
vårdnadshavare och hon därför har rätt att få journalkopior vilket hon alltså 
fått.”

BUP har under flera år i sina utredningar och bedömningar av Hans och 
Nils underlåtit att träffa eller tala med pojkarnas föräldrar, de har också 
underlåtit att informera barnens mor, barnens legala vårdnadshavare. 

Det framgår av dokumentationen att BUP under åren haft regelbundna 
överläggningar med socialförvaltningen; så här skrev en av de involverade 
BUP-psykologerna i sitt svar till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd), efter föräldrarnas anmälan dit, den 30 juni 1999:

”Utöver kontakten med Hans och familjehemsföräldrarna, har jag 
tillsammans med överläkare och kurator haft regelbundna träffar med 
socialförvaltningen, utifrån att de är våra uppdragsgivare.”

Makarna Andersson, kontakthemsföräldrarna, hade samma uppdrags-
givare som BUP-läkaren som citerats ovan. De nya fosterföräldrarna hade 
också samma uppdragsgivare, liksom BUP-psykologerna som hade poj-
karna i behandling, på socialtjänstens önskemål.

Pojkarna utreddes med sina fosterföräldrar 1999 

Socialförvaltningen önskade få svar från BUP på vissa frågeställningar 
efter att föräldrarnas ombud hade inkommit med en anmälan angående 
brott mot socialtjänstlagen. 
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Fosterföräldrarna fick därför under tiden 26 augusti–24 september 1999 
vistas tillsammans med Hans och Nils på Familjeenheten, en dagvårds-
enhet inom den barnpsykiatriska verksamheten. 

Den 25 november 1999 skrev en ny BUP-överläkare ett mycket omfat-
tande utlåtande om Hans och Nils. BUP-läkarens utlåtande visade att fos-
terföräldrarna hade talat med pojkarna om övergrepp från deras föräldrars 
sida. Det faktum att fosterföräldrarna år 1996 tog pojkarna till polisförhör 
om påstådda övergrepp från föräldrarnas sida, visar att fosterföräldrarna 
understött de falska anklagelserna mot föräldrarna (från början emane-
rande från kontakthemsmodern som dömdes för misshandel) och därmed 
påverkat pojkarna att ta avstånd från sina föräldrar. 

BUP-läkaren såg inte detta tydliga samband, dokumenterat också 
genom fostermammans upprepade läkarbesök med Hans och understöd-
jande av idén att föräldrarna uppträtt ”sexuellt gränsöverskridande” m.m. 
BUP-läkaren skrev att oron och avståndstagandet gentemot biologföräld-
rarna kommit från pojkarna själva.

BuP-läkaren svarade på kritik

Den 7 februari 2000, svarade BUP-läkaren HSAN, Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd, efter att föräldrarnas ombud riktat anmärkning mot hans 
utlåtande rörande Hans och Nils. BUP-läkaren skrev:

”Det förtjänar att påpekas att biologföräldrarna fråntagits sina barn 6 år 
innan undertecknad formulerade något intyg i ärendet. Dessutom borde det 
vara välkänt att det är domstolarna och rättsväsendet som dömer och utdelar 
straffrättsliga påföljder i vårt samhälle.”

BUP-läkaren skrev också till försvar för BUP:

”Dessutom var Hans tre år och åtta månader när han flyttade från 
biologföräldrarna och han hade därefter umgänge med biologföräldrarna i 
flera år efter detta.”

Ett barn på drygt tre år ”flyttar” inte från sina föräldrar. Barnet flyttades. 
Det är grovt felaktigt att Hans hade umgänge med sina föräldrar i flera 

år efter att han flyttats. Hans och Nils avskildes först från all slags kontakt 
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med sina föräldrar och placerades hos kontaktfamiljsföräldrar som miss-
handlade dem. Efter några månader fick de ha övervakat umgänge med 
sina föräldrar i kontaktfamiljen en kort stund varannan vecka. 

När sönerna flyttats abrupt till en fosterfamilj, sedan det uppdagats att 
kontakthemsföräldrarna misshandlade dem och övriga barn i sin vård, fick 
Hans och Nils föräldrar inte störa pojkarnas anpassning till det nya foster-
hemmet. När fostermamman anmält Hans och Nils föräldrar för sexuella 
övergrepp upphörde kontakten helt.

BUP fick ingen kritik, vare sig för brott mot god praxis eller för brott 
mot etiska grundregler, eller för kränkningar av barnets rätt till familjeliv 
och bibehållen identitet. 

Ur dom från länsrätten den 27 juni 2002:

”Det är korrekt att nämnden inte informerade BUP om misshandeln i det 
tidigare familjehemmet. Nämnden har emellertid i efterhand frågat BUP om 
deras slutsatser skulle ha påverkats av om de fått del av en polisanmälan om 
misshandeln i det tidigare familjehemmet och fått till svar att slutsatsen 
skulle ha blivit densamma.”

Avskiljandet, och avståndstagandet från pojkarnas omgivning av pojkar-
nas mamma och pappa, har påverkat pojkarna så att de blivit öppet hatiska 
och totalt avståndstagande till sina föräldrar. 

Hans skrev ett brev till sin pappa som illustrerar att han effektivt påver-
kats att tro att det var hans föräldrar, och inte kontakthemsföräldrarna, 
som behandlat honom och hans bror illa då de var yngre, brevet citeras 
nedan: 

”HEJ

DET HÄR ÄR ETT NYTT BREV FÖR ATT B TAPPADE DET ANDRA. SÅ 
ATT DU KAN FATTA ATT NiLS OCH JAG HATAR DEJ OCH BRiTTA. Vi 
ViLL ALDRiG SE ER MERA. Vi ViLL iNTE HETA ERA NAMN. PÅ LEKiS 
OCH DAGiS KALLAR Vi OSS JOHANSSON. DU HAR SLAGiT MEJ SÅ 
MYKET OCH BRiTTA HAR DRAGiT MEJ i HÅRET SÅ DET GLÖMER 
JAG ALDRiG.

HÄLSNiNGAR HANS JOHANSSON”
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Kommentar

Hans och hans lillebror har tagit fullständigt avstånd från sina egna för-
äldrar, som de inte kallar mamma och pappa, utan tilltalar med deras för-
namn. Som de flesta andra barn som fått sin mänskliga rätt till bibehål-
len identitet och till familjeliv djupt kränkt, visar Hans att han åtminstone 
ytligt sett anammat den nya identiteten; han skriver under brevet med fos-
terföräldrarnas efternamn.

En anmälan om misstänkta sexuella övergrepp är effektiv på flera sätt: 
dels leder den per automatik till att barnens kontakt med den som miss-
tänks stängs av, dels vinner anmälaren fördelar, inte minst vad gäller möj-
ligheterna att påverka barnen. i detta fall stängdes pojkarnas biologiska 
föräldrar, de som inte behandlat sina barn illa, av från all kontakt med sina 
barn. i detta fall var det först en kontakthemsmamma, som anmälde poj-
karnas föräldrar för misshandel, därefter en fostermamma som uttalade 
misstankar om både misshandel och sexuella övergrepp från de biologiska 
föräldrarnas sida.

Det gjordes ingen adekvat utredning eller riskbedömning, barnen fick 
aldrig fritt, utifrån korrekt och för dem begriplig information, uttala sin 
mening.

Om det, som i dessa fall, är fråga om barn som omhändertagits av social-
tjänsten, gäller att vid särskilda behov höjs ersättningen. Barn som anses 
ha utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp anses ha särskilda 
behov. Huruvida det fanns ett ekonomiskt motiv för dessa av social tjänsten 
betalda ”mammor” att anmäla misstankar om misshandel och sexuella 
övergrepp utreddes inte. BUP, liksom kontaktfamiljen, hade socialtjänsten 
som sin uppdragsgivare. Så kallat barnperspektiv saknades.

Enligt föräldrarnas ombud, som nu också blivit pojkarnas ombud, 
i samband med ett försök att få resning, mår de två pojkarna som unga 
vuxna mycket dåligt, och har stora problem.
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FALL 19 ERiK, joHAN oCH ANNA

Erik, johan och Anna avskiljdes omedelbart från båda sina föräldrar 
efter anmälan från skolan om misstänkt misshandel av yngsta flickan6

när, var, hur omhändertogs de tre syskonen eriksson?

i journaltjänstens journal den 21 oktober 1994 stod noterat:

”Barnen omhändertas direkt från skolan. Förhör hålls i turordning av polis 
Ann XX. Efter polisförhör och läkarundersökning lämnas barnen till resp. 
placeringsanstalt.”

Erik, som skulle fylla 13 år, Johan som var 10,5, och Anna 7,5 år, hämtades 
genom socialtjänstens försorg denna dag från skolan. Därefter tilläts de 
inte att ha kontakt med sina föräldrar eller med varandra.

Samma dag, den 21 oktober 1994, hade ordföranden i kommundels-
nämnden fattat följande beslut:

”– att enligt 6 § LVU omedelbart omhänderta syskonen Eriksson och att 
barnen enligt 6 § 3 st LVU skall vara placerade utanför hemmet. 
– att jml 14 § pkt 1 o 2 LVU besöksförbjuda och hemlighålla vistelseort för 
ovanstående barn i samband med omedelbart omhändertagande enligt 6 § 
LVU.
– att enligt 32 § LVU besluta att läkarundersökning skall utföras för 
ovanstående barn. Se vidare särskilt undertecknade beslutsblad.”

Vilken grund åberopades 

Första dagen avdelade socialförvaltningen tre socialsekreterare att handha 
detta nya ärende. Det som enligt socialförvaltningens egen dokumentation 
utgjorde grunden för tvångsomhändertagandet av de tre syskonen Eriks-
son den 21 oktober 1994 var:

1 Anmälan från skolan gällande misstänkt barnmisshandel av Anna 7 år.

”Anna har vid flera tillfällen i skolan sagt att hennes föräldrar slår henne. 
Den här dagen började vid maten. 

6 i detta fall hade jag uppdrag av de båda föräldrarnas gemensamma advokat att utreda 
deras barns bästa utifrån en stor mängd dokument från det barnen var små till nutid 
om vad som hänt i barnens och familjens liv. 
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Anna ville inte äta, till slut brast hon i gråt och sa att hon inte ville äta ’pappa 
tvingar mig att äta’. 

Personalen fortsatte prata med Anna. Hon berättade att hon inte ville gå hem 
någonsin mer, hon ville flytta hemifrån, hon ville ha andra föräldrar som var 
snällare.”

2 inhämtade uppgifter från kollegor inom socialtjänsten i K-stad där 
familjen bott tidigare, samt samtal med sjukhuset i K-stad:

”Samtal den 20 oktober med K-stad lasarett som inte hade några uppgifter/
journaler som kan tyda på tidigare misshandel eller liknande.” 

3 Annas uppgift den 21 oktober om att hon fått stryk för att hon berättat 
hemma om att hon talat med läraren och skolsköterskan.

”Anna har kommit men farhågorna besannas. Anna har hemma berättat att 
hon pratat med sin lärare och skolsköterska om att barnen blir slagna där 
hemma och hon har ånyo fått stryk.”

Samrådsgruppens och socialtjänstens slutsats blev:

”Anmälan, inhämtat material från K-stad samt vad Anna berättat om vad 
som härefter hänt i hemmet gör att vi bedömer situationen som mycket 
allvarlig och att åtgärder måste vidtas omgående.” 

läkarundersökning som referenspunkt

Anna och Erik undersöktes av en överläkare på regionsjukhuset den 21 
oktober 1994 på eftermiddagen. Av intyg som han på begäran av polisen 
Ann XX skrivit den 27 oktober 1994 framgår att varken Erik eller Anna 
hade några tecken på att de blivit misshandlade. Detta utgjorde i detta fall 
en referenspunkt.

Men polisen Ann XX, BUP och socialtjänsten fortskred med tvångs-
åtgärderna mot barnen, trots att den medicinska undersökningen ej gav 
stöd för att misshandel skett.

Någon grund för anklagelser som riktas mot barnens pappa då de 
bodde i K-stad hade inte kunnat beläggas. 

inte heller i familjens nya hemstad kunde polisen finna en grund för de 
misstankar som anmälts mot pappan. 
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Tolkningar och bedömningar i rundgång

Tvångsomhändertagandena av de tre barnen Eriksson föregicks av tolk-
ningar och bedömningar gjorda utifrån dessa tolkningar, det jag kallar 
informationsrundgång.

Så här sa det polisbefäl som var chef över Ann XX då han, efter att pap-
pan hade friats, utfrågades om vilken grunden för omhändertagandet av 
de tre syskonen varit:

”Nej, det var att han hade slagit barnen och att det nu var socialmyndig-
heterna och barnpsyket där var man mycket ivriga för barnens hälsa och att 
den här misshandeln måste brytas …

Nej, men jag gjorde den bedömningen, eller när du nu frågar, det är 
naturligtvis att när det är företrädare för sociala myndigheter och för 
barnpsyk och dessutom där man säger att i skolan har det kommit fram det 
här och de uppgifterna har då lämnats till en polis som är rutinerad i sådana 
här ärenden, för det är onekligen Ann XX, när hon kommer till mig och 
säger det så … det har legat till grund för min bedömning i det här fallet … 

Nej, jag måste säga det att de uppgifter man får i en föredragning på det här 
sättet det är ju uppgifter som man har att lita på, jag vill påstå så.” 

Uppgifterna förstärks till synes ju mer de cirkulerar (går runt), vilket jag 
kallar självförstärkande informationsrundgång. Avgörande är också, som 
vi ser av ovanstående, att de cirkulerats i vissa miljöer, som socialtjänsten, 
barnpsykiatrin och ibland specialutbildade poliser, som anses duktiga på 
att förhöra barn och ha ett barnperspektiv (i barnahusen finns dessa yrkes-
kategorier plus också ibland åklagare).

När de professionella samråder med varandra bekräftas ofta misstan-
kar, samt byggs ut, därför att man påverkar varandra. Ju mindre man vet 
desto mer fyller man ut med sådant som är i överensstämmelse med det 
man tror har hänt, eller det som förefaller sannolikt. i efterhand är det 
svårt att sortera vad som är vad. När alla i en grupp är övertygade om att 
det föreligger grund för allvarliga misstankar om misshandel är det svårt 
för en i gruppen att hävda att en annan hypotes skall prövas, t.ex. att det 
kunde finnas någon annan grund än det som rubricerats som misshandel 
för Anna att säga som hon gjorde.
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En informationsrundgång har skett där den ”information” som cirkule-
rat inte varit kontrollerad mot fakta, och aldrig ifrågasatts. 

i förhör med polisen Ann XX, som hölls den 13 december 1994, efter en 
av föräldrarnas alla JO-anmälningar (69 totalt enligt uppgift från föräld-
rarnas dåvarande juridiska ombud) klarlades att grunden för omhänder-
tagandet var dels subjektiva, dels spekulativa tolkningar utan faktagrund, 
samt gruppåverkan. 

Ändå skedde inget samråd för att rätta till de misstag man gjort och 
så snart som möjligt låta barnen komma hem till föräldrarna. Barnen fick 
ingen hjälp att återförenas med sina föräldrar eller med varandra. i stället 
fortsatte man från polisens och socialtjänstens sida att tolka och feltolka 
samt försvara de åtgärder som vidtagits, och fortsatte vidtas, utifrån dessa 
tolkningar och feltolkningar (jfr Hans och Nils som förlorade sina föräld-
rar på grund av felaktigt utpekande av föräldrarna som misshandlare). 

Barnens pappa anhölls och häktades

Distriktsåklagaren har i en skrivelse till JO (efter anmälan från föräld-
rarna) motiverat sitt beslut att anhålla barnens far med att misstanken mot 
pappan varit av minst lika allvarlig art som den misshandel domstolarna 
ansett styrkt i andra fall. 

”Jag har själv åtskilliga gånger anhållit personer såsom på sannolika skäl 
misstänkta på betydligt svagare misstankar än i detta fall. Jag vet också att 
mina kollegor gjort detsamma. Endast en mycket summarisk genomgång av 
ärenden med frihetsberövande på vilken myndighet som helst skulle visa 
detta. Jag har också i likhet med mina kollegor vid ett mycket stort antal 
tillfällen fått personer häktade såsom på sannolika skäl misstänkta där 
misstanken varit mycket svagare än i detta fall.”

Distriktsåklagaren uttalade i denna skrivelse (inkommen 10 februari 1995) att 
”alla tre barnen hade lämnat nära nog samstämmiga uppgifter om att de 
blivit misshandlade”.
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hade barnen lämnat ”nära nog samstämmiga uppgifter om att de 
blivit misshandlade”? 

Förhör med Anna 7,5 år 
F:   Ja-a, å vad sa han då? (Syftar på vad pappan skulle ha sagt på kvällen 

den 20 oktober 1994 då han skulle ha slagit till Anna, min anm.)
Anna:   Han sa att nu har du ställt till en stor oreda. Dom säjer att dä ä inte vi 

som har gjort denna oredan, dä ä ju dom som ha slått mej å så. Dä ä 
visst dä ä dom.

Kommentar

Anna säger ovan lite trotsigt att hon har rätt och föräldrarna fel, för det är 
”dom som ha slått mej å så”. ”Dom” måste betyda både mamma och pappa. 
Emellertid är förhörsledaren inriktad på att det är pappan som ”misshand-
lat” Anna. Hon säger omedelbart efter Annas replik ovan (min kurs.):

F:  Mm. Å då slog han dej i ansiktet.
M:  Ja-a.

När polisen Ann XX gick ut för att höra om det var några fler frågor från 
dem som följt förhöret syntes Anna i bild på det videobandade förhöret. 
Hon såg glad ut, gjorde lite grimaser och sjöng. Hon hade fått beröm för att 
hon varit duktig att berätta och förstod nog inte alls stundens allvar. 

Anna sa alldeles i slutet att i dag vill hon inte sova hos sina föräldrar. 
Ann XX försäkrade att Anna skulle få hjälp, att det kommer att bli bra och 
att de skulle träffas igen.

Förhör med Johan 10,5 år
Johan instruerades av Ann XX att berätta hur ”ni ha dä så vi har möjlighet 
att kunna hjälpa er”. 

Johan berättade att då syskonen busar så kan föräldrarna, således både 
mamman och pappan, bli arga och slå till dem:

Johan: … dä ä ju vi som, vi busa ju ganska mycke för vi ä, men vi ä ju tre 
syskon … Dä går ju inte så bra … Men dom, dom behöver ju inte bli, dom 
kan ju bli arga men dom behöver ju inte gå å slå till en.
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Förhörsledaren förutsatte att det var pappan som ”brukar” slå barnen:

F:  Nä-ä. Nä-ä, nä. Men så ä dä han slår er barn?
Johan:  Ja-a.
F:  Dä gör han? Mm.
Johan:  Men inte så värst mycke.
F:  Nä-ä. Men dä ä viktigt att …
Johan:  Bara ibland när dä blir, när dom blir arga på varann.
F:  Tja.
Johan:   Dom har haft hårt, dom har haft ganska jobbigt mä, va heter dä, mä 

… jobb å sånt där.
F:  Mm.
Johan:  Dom har jobbat hårt för …
F:  Va jobba mamma da?
Johan:  Sjukhuset men hon blev avskedad.
…
Johan:  Men jag har inte lust å flytta hemifrån, det känns trist.
F:  Mm. Men du få ju …
Johan:  Även om då, om jag får stryk, men dä ä inte, inte så ofta dä händer 

faktiskt.
F:  Nä.
Johan:   Dä ä bara när vi håller på å busar ä slår, jag, jag slår ju Anna också 

ibland för att hon, hon, hon retas ju så ganska ofta.

Förhörsledaren kommenterade inte detta på något sätt, utan sa bara ja och 
därefter att hon skulle gå ut och strax komma tillbaka. När hon återkom sa 
hon att de kunde avsluta förhöret. Johan uttryckte då spontant sin oro för 
att han inte skulle få träffa sina föräldrar och sina syskon.

Johan:  Dä jag undra …
F:  Ja.
Johan:   När jag får kom … när jag, när, va, jag om jag får veta vilken dag jag 

kommer hem för nån gång vill jag ju komma hem …
F:  Ja-a.
Johan:  För jag måste ju få träffa mina föräldra …
F: Tja, å dina syskon.
Johan:   Jag tror inte dom ska bli så, jag tror inte dom blir så glada om dom 

aldrig får se mej igen.
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F:   Nä-ä, dä där ska vi hjälpa er mä, jag lovar dä Johan. Jag har varit mä 
om såna här …

Johan:  För jag vill träffa mina syskon mä.
F:   Ja-a. Jag har varit mä om såna här saker förut å jag vet att dä här ä, 

dä ä jobbigt första dan så här innan man vet va saker å ting händer, 
men jag lovar dej att vi ska se till att dä blir bra. Dä ä inte bra som dä 
ä hemma heller vet du. Dä ä det ju inte eller hur? Vi sluta dä här nu 
da, klockan fem över två.

Kommentar

De hade talat en kvart, från tio minuter i två till fem över två samma dag 
som Johan hämtats från skolan (enligt förhörsprotokollet). Under den 
kvarten ansåg Ann XX sig ha fått så mycket bekräftelse på att det inte är 
bra ”där hemma” att hon tyckte det var självklart att Johan inte skulle få 
återvända hem och bo med sina föräldrar och syskon, vilket Johan spon-
tant sa att han ville. Hon lovade att hon skulle hjälpa och att det skulle bli 
bra, när Johan sa att han ville hem till sina föräldrar.

Johan hade inte sagt något som kunde ge underlag för förhörsledarens 
slutsats om att det inte var bra ”där hemma”. Tvärtom hade han ju flera 
gånger sagt att han ville komma hem till sina föräldrar, och upprepat att 
han ville det trots att han bejakade att det hände att han fick stryk (se mina 
kursiveringar ovan). Det Johan sa brydde sig inte Ann XX eller någon 
annan om att lyssna på, ta in, begrunda och lägga till grund för sina beslut. 
Johans vilja att familjen snart skulle återförenas respekterades inte alls. 

Johan fick inte träffa vare sig sina föräldrar eller sina syskon, som han 
också klart uttalat att han ville. Han placerades för sig, med förbud att ha 
kontakt med föräldrarna. 

Förhör med Erik nästan 13 år
Erik hade liksom sina syskon blivit hämtad från skolan den 21 oktober, 
något som Ann XX inledningsvis tog upp i sitt förhör med Erik. Därefter 
(kursiveringarna nedan gjorda av mig):

F:  Va har man sagt till dej da?
Erik:  Ja-a, inget sä, jag vet inte, att dä här kommer att ta länge å sånt där.
…
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F:  Har han slagit dej nån gång då?
Erik:  Mmm, njä-ä …
F:  Berätta nu sanningen. Va? 
Erik:  Små såna dä lite örfilar. Om man bråka ordentligt.

Erik berättade om bråk mellan föräldrarna i samband med jobbet, och att 
han inte hört ett enda bråk sedan de flyttat. De har ”haft otur faktiskt väl-
digt länge”. Erik sa också att det var syskonen som retade upp föräldrarna 
genom att bråka och inte bry sig om att föräldrarna sa åt dem att hålla tyst:

Erik:  Dä ä därför dom bli så arga. Eftersom vi lyssna inte. Dom säger oftast 
fem gånger tio till och med, vi slutar inte.

F:  Nä-ä.
Erik:  Dä ä därför dom bli så förbannade, dä kan jag förstå dom själv.
F:  Ja-a.
Erik:  Vi ä också jobbiga ibland också så där, men ändå så tycker jag i alla fall 

att dom ä bra ändå. 

Kommentar

Erik sa inget till stöd för att barnen farit illa i sitt hem.
Det Anna, Johan och Erik sa i polisförhör gav inte grund för slutsatsen 

att dessa barn berättat samstämmigt att de ”blivit misshandlade” i sitt hem 
av sin pappa. De har enligt egna utsagor fått något lätt slag någon gång, 
eller det Johan kallat stryk. 

Det som alla syskonen samstämmigt berättade om var att syskonen 
busat, bråkat ganska mycket, att föräldrarna då blivit arga, och att föräld-
rarna haft det jobbigt på sina arbetsplatser.

”Fullständigt uteslutet att barnen återställes till föräldrarna”

i uttalande från socialtjänsten angavs:

”Socialtjänsten i N-backen-G-sta KDN uppfattar att familjen flytt från 
K-stad, lämnat hus och arbete samt att mannen styr hela familjen. Utredarna 
hyser allvarlig oro för vad barnen varit utsatta för i sin hemmiljö och 
bedömer det som fullständigt uteslutet att barnen återställes till föräldrarna.”
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Socialsekreterarna hade redan några timmar efter att de talat med skol-
personal och fått vissa uppgifter från K-stad, förberett var barnen skulle 
placeras, samt beslutat polisanmäla barnens pappa. 

i dokumentet ”Tillägg till underställan till länsrätt enl 7 § LVU”, skri-
vet en vecka efter att barnen tvångsomhändertagits, har socialsekreterarna 
skrivit:

”NN Eriksson anhölls 941021 och släpptes 24 tim senare 941022 utifrån att 
barnen då blivit omhändertagna och därmed skyddade.”

Barnens ombud ansåg att det fanns tillräcklig grund för LVU-vård. Hon 
hänvisade till att ”Utredarna på BUP tvekar inte heller i sin bedömning”. 

Barnen splittrades och placerades i var sitt fosterhem, den yngsta flickan 
Anna omplacerades till ett HVB-hem, förkortning för ”hem för vård och 
boende”.

Anklagelserna mot pappan växte efter omhändertagandet

Socialsekreterarna gjorde senare ny polisanmälan mot barnens pappa som 
misstänkt, denna gång för sexuellt utnyttjande av underårig. Denna anmä-
lan gjordes då barnen varit omhändertagna i nästan ett år. 

När Anna, efter ett års omhändertagande utan kontakt med sina föräld-
rar, förhördes, hade hon lärt sig mycket om sexuella övergrepp. Det hade 
Anna lärt sig i det HVB-hem där hon placerats tillsammans med sex flickor 
som påstods ha varit utsatta för sexuella övergrepp. 

Sexuella övergrepp betyder att föräldrar ligger med barnen, förklarade 
Anna då 8 år för förhörsledaren Ann XX. Därefter:

Anna:  Dom har ligge’ me’ mej. Dom har gjort det flera gånger.
F: Tänk om du kunde berätta lite mer för mej, va glad jag skulle bli.
…
F: Så sa ju du att det hade hänt nåt mer. Vad var det?
Anna: Du menar sexuellt övergrepp?
F: Ja kanske det.
Anna: Fyra år var det. Alla i familjen var med i sexuella övergrepp.
F: Vilket rum?
Anna: Det vet inte jag heller, det kan vara vilket som helst.
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F: Jag vill veta allt.
Anna: Alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg.

Anna upprepar att hon inte vet, inte kommer ihåg (min kursivering):

Anna:  Jag vet att dom har gjort nåt, men jag vet inte hur det gick till. Det är 
så länge sen. i familjehemmet bodde jag ett halvår tror jag och här 
har jag bott två månader.

Förhörsledaren misstänkte att också Annas bröder blivit utsatta eller varit 
inblandade i de övergrepp hon trodde hade hänt. Erik förhördes.

Erik: Pappa har aldrig gjort nåt me’ mej.
F: ibland är det så att vuxna gör …

Förhörsledaren fortsätter att pressa Erik och säger att det är alltid vuxna 
som bär ansvaret. 

Erik: Ni tror inte på mej. Det spelar ingen roll.
F: Jag tror på dej om jag tror att du berättat allting.
…
Erik: Ni är jobbiga och tjatiga.
…
Erik: Det hände inget mer. Pappa har aldrig gjort nåt me’ mej eller brorsan.

Chefsåklagaren meddelade den 8 september 1995 sitt beslut att inte inleda 
förundersökning mot pappan med motiveringen ”brott kan ej styrkas”. 
Barnen hölls, trots detta beslut när ett år gått efter det omedelbara omhän-
dertagandet, kvar i samhällets s.k. vård, avskilda från sina föräldrar och 
från kontakt med varandra.

Kommentar

Barnen ansågs, utifrån en mycket vag, och varken sakligt eller opartiskt 
utredd misstanke om misshandel mot den yngsta flickan, behöva ”skyd-
das” från sina båda föräldrar. Vem fanns som kunde skydda barnen från 
de oproportionerliga dramatiska åtgärder som vidtogs omedelbart av polis 
och socialtjänst? ingen. 
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Det framgick av polisen Ann XX berättelse att det var en dramatisk 
stämning då syskonen omhändertogs. Allt man fick veta tolkades i enlig-
het med förhandsuppfattningen att pappa Eriksson, som man visste var 
militär, var farlig. Detta att ha en föreställning om vad som hänt eller hur 
något är, och så söka bekräftelse för denna föreställning brukar kallas 
bekräftelsefel. i en sådan procedur utvecklas, som vi sett, ett allt snävare 
tunnelseende.

Förloppet är väl känt genom en mängd socialpsykologiska och minnes-
psykologiska verklighetsexperiment. En bedömare kan med sin föreställ-
ning/bedömning påverka en annan bedömare så att denne förstärker den 
förste bedömarens bedömning o.s.v. 

Är den första bedömarens bedömning felaktig blir felet bara större och 
större för varje bedömare som övertar den tidigare bedömningen. Det är av 
materialet att döma det som hänt i det här fallet. Då kommer också, som vi 
sett, egen prestige in i bilden, och barnets bästa blir sekundärt.

Polisen som förhörde barnen i detta fall framträdde i flera år efter detta 
som expert på att förhöra barn utifrån ett s.k. barnperspektiv. Som vi sett 
fanns ingen respekt eller förståelse för barnens perspektiv i denna polis frå-
gor och handlande. Barnen splittrades. De avskildes helt från varandra och 
från sina föräldrar utan saklig och opartisk utredning, och utan hänsyns-
tagande till läkarundersökningen direkt efter omhändertagandet, enligt 
vilken inga tecken på misshandel fanns. 

Barnen och föräldrarna i denna familj ”dömdes” av socialtjänsten, i 
allians med polis och BUP, med sanktion av formellt beslutande instanser, 
utan saklig grund, till ett hårdare straff än lagen känner: att tidsobestämt 
tvingas leva avskilda från varandra. 
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FALL 20 ARoN oCH LiNUS

Aron, 6 år och Linus 4 år, avskiljdes från båda sina föräldrar, efter att en 
förskollärare anmält misstankar om sexuella övergrepp7 

när, hur och varför omhändertogs barnen?

Den 18 mars 2002 skrev förskolläraren ned det hon mindes att Aron hade 
sagt till henne. Hon skrev ned att hon hört Aron 6 år säga till sina dagis-
kompisar då han kom på morgonen: 

”han har haft en snopp i rumpan på natten och alla skrattat. 
Den kom in i ett hål i pyjamasen”.

Förskolläraren hade senare samma dag ställt frågor i enrum till Aron, och 
gjort sina tolkningar. Dessa förmedlade hon till övrig personal och till sko-
lans rektor. 

Skolans rektor kontaktade socialtjänsten. Aron och hans lillebror Linus 
4 år, som gick på samma dagis, omhändertogs direkt och placerades utan 
kontakt med någon av föräldrarna eller andra släktingar, i ett jourfoster-
hem. Pappan polisanmäldes av socialtjänsten, misstänkt för sexuella över-
grepp. 

Den handläggande socialsekreteraren skrev samma dag i sin anteckning:

”Mamma gråter och är sjukskriven. Aron är en liten, smal, tilltufsad och 
skör kille. Han pratade om detta i barngruppen, han sa att han hade ett hål i 
pyjamasen så att pappas snopp skulle komma in.”

Här ser vi att en vuxens subjektivt tolkande orsaksförklaring redovisas 
som Arons utsaga. Den handläggande socialsekreteraren minns det hon 
tänkt, d.v.s. sin egen tolkning: att Aron haft ett hål i pyjamasen – så att 

7 i detta fall kontaktades jag först av den brittiske fadern till två barn som omhänder-
tagits och inte fick träffa någon av föräldrarna. Jag hade därefter samtal med barnens 
mamma. Båda föräldrarna bad mig att göra en utredning av vad som hänt och av bar-
nens bästa. Jag förklarade att jag bara kan göra förutsättningslösa utredningar och att 
mitt arbete skulle kunna gå dem emot. De ville att jag skulle meddela dem mina slut-
satser så snart jag gjort min analys av dokumenten. Jag var på föräldrarnas begäran 
med i domstolsförhandlingen som följde.
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pappas snopp skulle komma in. Detta skrev hon ned som om det var fakta.8 
Uppgifterna växte på detta sätt snabbt ut väldeliga, så som ofta sker då upp-
gifter om misstänkta övergrepp går runt mellan olika befattningshavare 
(informationsrundgång). 

Socialchefen sammanfattade samma dag då hon gjorde sin polisanmä-
lan varför hon gjorde polisanmälan:

”med anledning av att Aron Carson samma dag berättat att pappa stoppar in 
sin snopp i Arons stjärt varje natt samt att han får hår i munnen av pappas 
snopp (se bifogade anteckningar från skolan).

Rektor Ann-Charlotte Markman berättar också att Aron sagt att lillebror 
Linus, som sover i samma rum, ibland vaknar på natten och då lägger en 
kudde över ansiktet för att slippa se.

Aron Carson har flera gånger uttryckt rädsla på skolan för både mamma och 
pappa. Han har sagt att mamma kan bli jättearg och att pappa slåss. Han har 
visat hur pappa har slagit honom i nacken. Föräldrarna har kommit till 
skolan vid ett par tillfällen och luktat alkohol”.

Här kan vi se, hur spekulativa tolkningar som i Lars-fallet (not 8), skrivs 
ned av en betrodd person, som om det vore fakta, och går vidare till andra. 
Socialsekreterarna talade redan samma dag, d.v.s. den 18 mars, med en 
kurator på BUP och fick stöd för sina föreställningar utifrån de tolkningar 
som gjorts:

”Kuratorn säger att barn i den här åldern inte kan hitta på sådana här saker 
med så rika detaljer. Just detaljrika berättelser är typiska vid övergrepp efter-
som barnen återupplever händelsen och ser platsen framför sig när de berättar.”

8 Jämför det s.k. Larsfallet där en likartad övertolkning och förvrängning inträffade, 
se Trankell, Arne: Psykologisk bedömning av vittnesutsagor, Svensk Juristtidning 
1959:641–672.

  Psykiatern som träffat den upprörda mamman som trodde att Lars utsatts för sexu-
ella övergrepp intygade till polisen: ”Det är ingen tvekan om att mannen i fråga stop-
pat penis i munnen på pojken, och att pojken sugit på den. Jag får sålunda intyga, att 
Lars uppgifter, det vill säga de, som modern lämnat i polisanmälan, och de som fram-
kommit vid min undersökning, är i hög grad trovärdiga.” Efter noggrann utredning 
visade det sig att Lars pantat flaskor och köpt godis m.m. sådant han inte velat berätta 
för sin mamma.
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Genom informationsrundgången mellan de professionella lades uppgifter 
till. 

Aron hade inte givit några detaljer och inte heller någon berättelse, men 
förskolläraren och hela kedjan av vuxna därefter som agerade hade lagt till 
och fått fram en ”detaljrik berättelse”.

i det Aron berättade enligt autentisk dokumentation med videoband 
– och inte refererade och tolkade samtalsminnen som de som ovan redo-
visats – fanns inga detaljer.

i förskollärarens berättelse däremot, om det hon sa att Aron sagt, fanns 
detaljer, som den om könshår i munnen, som fördes vidare av socialchefen 
i hennes polisanmälan. På direkt fråga i det tredje polisförhöret förnekade 
Aron bestämt att han sagt till förskolläraren att han haft hår i munnen och 
att han upplevt något sådant som de vuxna hade föreställt sig.

Förutom en massa övergreppsspecifika uppgifter, så som pappas snopp 
i Arons stjärt varje natt och så som att Aron fått hår i munnen av pappas 
snopp var det en allt igenom negativ bild av föräldrarna som socialchefen 
gav i sin polisanmälan, utan angivande av källorna till sina uppgifter, t.ex. 
till vem, hur och när Aron skulle ha sagt att ”mamma kan bli jättearg och 
att pappa slåss”, eller till att föräldrarna ”luktat alkohol”. 

Förskolläraren och socialsekreterarna tyckte de gjort rätt 

Den 9 april, tre veckor efter den 18 mars, då Aron och Linus omhänderta-
gits av socialtjänsten och placerats i jourhem, noterade en socialsekreterare:

”igår när jourmamman skulle hämta Aron på eftermiddagen kramade Arons 
förskollärare om jourmamman och sa att hon var glad över att de hade gjort 
rätt. Personalen hade sett en annan, mycket gladare Aron, nu när han kom 
tillbaka till sexårsverksamheten efter dessa tre veckors vistelse i 
jourhemmet.”

Socialsekreterarna som lyssnat på Arons förskollärare och anmält Arons 
pappa ser det som bekräftar deras åtgärder: att Aron är glad, att han mår 
bra av att ha skilts från föräldrarna och ha placerats i jourhem – och att för-
skolläraren som först talade med Aron och alla andra som ingripit således 
har haft rätt i att Aron utsatts för övergrepp av sin pappa.
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Traumatisering 

För att kunna förstå att barnet inte får komma hem, och inte ens tala i tele-
fonen med mamma eller pappa, måste barnet hitta förklaringar begripliga 
för barnet. Aron och Linus trodde att det var för att mamma och pappa 
varit dumma som de inte fick vara hos dem. Då de sa något dumt om för-
äldrarna, t.ex. att mamman tyckte om öl, fick de positiv uppmärksamhet 
av de vuxna i sin nya omgivning. Jourmamman och socialsekreterarna för-
klarade för pojkarna att de hjälper och skyddar pojkarna.

Jourmamman rapporterade dock upprepade gånger om att Aron var 
sorgsen, hade utbrott, var svårmodig och ledsen. Aron frågade på sjukhuset 
dit han fördes, dagen efter omhändertagandet, efter ”sin Linus”. Pojkarna 
fick söka tröst i varandras sällskap, men för övrigt var de hänvisade till de 
främmande vuxna som bestämt att de inte fick träffa mamma och pappa, 
och till den vuxna dessa vuxna valt ut som ”mamma” åt dem.

Då Aron var i sitt tredje polisförhör och utfrågades för kanske tjugonde 
gången om det dumma Arons pappa gjort berättade han att han träffat sin 
pappa tre gånger och sin mamma ”många gånger”. Nästan fyra månader 
hade gått av bruten vardagskontakt.

Pojkarna fortsatte att skadas av de förhållanden de tvingades leva 
under, med motiveringen att de skyddades från sina föräldrar. Den 30 maj, 
då pojkarna fått träffa sin mamma och gått till fotbollsplanen, skrev social-
sekreteraren:

”Mamman var upprörd och berättade att Aron hade gått in i skogen. Han 
hade sagt att han inte längre vill bo hos jourmamman och om han inte får 
komma hem vill han inte vara deras barn. Han hade sedan sagt att han skall 
döda sig själv. Strax efter kom Aron tillbaka. Han var tyst och stängde in sig i 
tv-rummet. Mamman gick då in efter honom och han sa då till henne att hon 
fick inte vara där.” 

Aron hade traumatiserats, han var förvirrad och olycklig.
Jourhemsmamman hade vid samma tillfälle undrat varför inte mam-

man lämnade mannen och var med barnen i stället. 

”Jourmamman sa att hon ju hade hört vad Aron berättat i jourhemmet och 
sa att hon har svårt att tro att barn kan fantisera ihop sådana saker.”
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Det framkom i dokumentationen att Aron fortsatte att traumatiseras av 
de vuxna som han var hänvisad till, och som inte förstod att de påverkade 
honom att tro att hans föräldrar var dumma och att pappa gjort ”det där 
dumma”.

Föräldrarna fick inte påverka sina barn, alla andra fick påverka deras barn

Föräldrarna fick inte ”påverka” sina barn. Förskolläraren, socialsekrete-
rarna och jourmamman, som alla enligt dokumentationen talade med poj-
karna om ”det dumma” de utgick från att pappan gjort – under pågående 
utredning ansågs inte påverka pojkarna. De fick fortsätta sin påverkan.

i förskollärarens ursprungliga berättelse nämndes att Aron dagen för 
tvångsomhändertagandet enligt LVU berättade om en snopp i rumpan, 
inte pappas snopp, och att kamraterna skrattat. 

Aron var i en ålder då barn brukar visa förtjusning och nyfikenhet vad 
gäller stjärt, snopp m.m., ord och uttryck som gärna upprepas, speciellt i 
miljöer där flera barn vistas samtidigt, som i en förskola. 

Men varken förskolläraren, eller någon av kollegorna besinnade sig för 
att ta reda på om det möjligen kunde röra sig om något som Aron berättat 
för att det var så att han haft ett hål i pyjamasen genom vilket han kunde 
kissa, eller att han velat säga något som kunde få kamraterna att skratta, 
eller för att få uppmärksamhet från förskolläraren, eller för att vara henne 
till lags då hon visade ett så stort intresse så att hon låste in sig med Aron 
ensam i ett rum och lade sig på golvet och pratade om snopp i rumpan. 

Aron fick, trots att han från den 18 mars 2002 var placerad i jourhem, gå 
kvar i sin skola. Han och Linus åkte taxi fram och tillbaka till skola/dagis. 

Det innebar att Aron fortsatte att möta förskolläraren som pratat så 
mycket om ”pappas snopp i rumpan”.

Denna programmering, förstärkt av socialsekreterarna och jourmam-
man som också talade med Aron om ”det dumma” pappan gjort och om 
mamman som en som dricker öl m.m. negativt, samt tvångsseparationen 
i sig med få och övervakade umgängen, innebar att Aron och hans bror 
påverkades kontinuerligt till avståndstagande från sina föräldrar.

När de små pojkarna sa dumma saker om sina föräldrar, eller när Aron 
t.ex. sa att han oroades för det umgänge de vuxna bestämt att han skulle få 
ha med sina föräldrar, var det ett förväntat resultat av den påverkan som 
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pojkarna utsatts för till att ta avstånd från sina föräldrar, och att uppfatta 
som dumma och dåliga. 

orden betydde inte samma sak för de vuxna som för Aron

Aron hade aldrig sagt det som socialchefen skrev att Aron skulle ha sagt 
om hår från pappans snopp i munnen, att Linus tog en kudde för ögonen 
för att slippa se. 

Aron upprepade i sina förhör det stereotypa uttrycket om snoppen i 
rumpan, vilket för Aron inte alls betydde det som det betydde för de vuxna. 

inte en enda gång berättade Aron att pappan haft sin snopp i Arons 
rumpa. Aron förstod inte vad ”i rumpan” betydde visade det sig i varje 
förhör med Aron. Här ett utdrag som illustrerar detta:

Aron: Han stoppar snoppen i höger och vänster.
Fhl: Ja. Höger och vänster. Stoppar han in snoppen nånstans?
Aron:  Om han stoppar in snoppen? Nej, han stoppar inte in. Han stoppar 

på fram. Nej, höger.

De vuxna reagerade dock utifrån den innebörd de lade i det som förskol-
läraren sa att Aron hade sagt. De tog aldrig reda på om Aron menade det 
som de trodde att orden betydde.

Psykologsammanfattning

Psykologen, som av två handläggande socialsekreterare fått i uppdrag att 
besvara några frågor, tog i sin sammanfattning inte upp Arons och Linus 
aktuella livssituation. En fråga var om det var sannolikt att Aron ”varit 
utsatt för sexuella övergrepp från fadern”. Den frågan hade inte psykologen 
metoder att utreda, och det var självklart polisens sak att utreda brotts-
misstankarna mot pappan som anmälts till polisen av socialchefen. 

Psykologen skrev att det i detta fall var fråga om: 

”en mamma som dricker öl så att hon somnar, och en pappa som blir 
anklagad av sonen för att ha förgripit sig på honom, samt där hotelser och 
våldsfilmer förekommer”. 
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Källorna till denna beskrivnings innehåll angavs inte. Psykologen beskrev 
Aron så här:

• Uppvisar depression,
• Har utvecklat ängslan,
• Har en låg självkänsla,
• Uppvisar uppmärksamhetsproblem,
• Och en stor vaksamhet,
• Finner inte omvärlden begriplig, hanterbar eller meningsfull.

Denna uppräkning av problem passar väl in på ett barn som traumatiserats 
av att plötsligt avskiljas från sin mamma och pappa. Detta var min slutsats 
i min utredning som förelades tingsrätten, inte min psykologkollegas.

Flera gånger redovisade dock denna psykolog att både Aron och Linus 
spontant uttryckt att de längtade efter sina föräldrar, t.ex.:

”ville att pappa skulle komma, de vuxna som bestämmer säger att han inte 
får komma”,

”är inte rädd för pappa, jag längtar efter honom så mycket”,

”jag vill bo hemma jämt”,

”Jag saknar pappa”,

”Jag är ledsen för att jag inte bor hos mamma och pappa.” 

Psykologens uppgifter ger underlag för tolkningen att pojkarna traumati-
serats genom att skiljas från sina föräldrar. i samband med detta trauma, 
att tvingas bo åtskilda från föräldrarna hos främmande personer, var det 
naturligt att de uppvisade de av psykologen ovan beskrivna symtomen, 
svårigheterna och önskningarna. 

Psykologen skrev att det är ”anmärkningsvärt” för ett barn i Arons 
ålder, att som Aron gjort ”knutit an till myndighetspersoner som blivit 
Arons närmaste vänner”. 

Hon sammanfattade därmed i mina ögon resultatet av den effektiva 
alienation som dessa myndighetspersoner satte i verket då de den 18 mars 
2002 plötsligt avskar Aron och Linus från deras mamma och pappa, och 
skapade det beroende av sig själva som barnen i den svåra sårbara situatio-
nen de försattes i var hänvisade till.
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Kommentar

Bekräftelsefel kallas det när man har en uppfattning om hur något är och 
så söker bekräftelse för denna uppfattning samtidigt som man avvisar det 
som talar emot, d.v.s. man utvecklar ett tunnelseende. 

Den uppfattning som förskolläraren i sexårsverksamheten och övrig 
skolpersonal förmedlade till handläggande socialsekreterare har dessa 
konsekvent sökt bekräfta. De har inte prövat för och emot, utan agerat uti-
från sin uppfattning, d.v.s. osakligt.

Utsagor och uppgifter visar att Arons och Linus mänskliga rättighet till 
familjeliv kränktes och att principen om barnets bästa åsidosattes. 

Barnens föräldrar svartmålades och farliggjordes för dem, utifrån över-
tolkningar efter suggererande utfrågningar om en snopp i rumpan, det 
som den sexårige Aron sagt en morgon i kretsen av kamrater på förskolan 
som skrattade.

Aron sex år gammal, avskild från sina föräldrar, utfrågades, förhördes 
och undersöktes vid upprepade tillfällen på temat pappan som förövare av 
sexuella övergrepp:

• en stor rättsmedicinsk undersökning,
• cirka tio samtal med handläggande socialsekreterare,
• tre långa polisförhör med olika förhörsledare,
• fyra långa möten med psykolog med tester och utfrågningar.

ingen av alla dessa oproportionerliga utredningsåtgärder gav stöd åt miss-
tankarna som växt och broderats ut från Arons uppgift den där morgonen 
om hålet i pyjamasen och snoppen då kamraterna skrattat. Trots detta och 
trots nedlagd polisutredning, höll de vuxna som pojkarna var beroende av 
fast vid sina uppfattningar om pappan som förövare, och mamman som en 
dålig mamma som inte trodde på sin son. 

Efter ett halvår av avskiljande från föräldrarna klargjorde socialtjäns-
tens handläggare inför Aron att de fortfarande trodde att Arons pappa 
gjort ”det där dumma”, och förklarade att det var en domstol som skulle 
bestämma om Aron och Linus fick komma hem. 

Genom tingsrättens beslut fick pojkarna återförenas med sina föräldrar 
då ett drygt halvår passerat. Domstolen hjälpte således pojkarna att åter-
förenas med sina föräldrar, genom sitt domslut, som i detta fall efterlevdes. 
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KoMMENTAR gäLLANDE DET TA T YPFALL

Socialsekreterarna har inte, enligt vad som finns dokumenterat, reflekterat 
över den traumatisering som barnens tvångsseparation från sina respek-
tive föräldrar inneburit för barnen. Socialsekreterarna har inte övervägt 
att deras ingripande som de sett som ”skydd”, varit i strid med barnens 
bästa och en kränkning av barnens lagliga och mänskliga rätt till familje-
liv, och till bibehållen identitet. 

Åtgärder och utredningar företagna av socialtjänsten har inte genom-
förts på ett sakligt och opartiskt sätt. Läkarutlåtanden, där de förekommit, 
har socialtjänstens handläggare negligerat. De, liksom förhörande polis i 
två av fallen, har agerat utifrån det som de vuxna med en vuxens sexuella 
referensramar, har föreställt sig har hänt – inte utifrån bekräftade fakta-
uppgifter.

Gemenamt i dessa fall är ett ad hoc-förfarande. En uttalad misstanke 
leder till omedelbar åtgärd i form av avskiljande av barnen. Åtgärden vidtas 
innan någon utredning företagits. Därefter kan en snöbollseffekt iakttas, 
misstanken som från början var vag och inte hade särskild substans växer 
med tiden och för varje professionell person som kommer in och som gör 
sina tolkningar. Ofta sker denna omvandling till en mycket stor snöboll 
mycket fort. i tolkningen inbegrips vidtagna åtgärder, t.ex. det måste ha 
varit något verkligt hemskt som barnen utsatts för eftersom de omhänder-
tagits och inte fått träffa sina föräldrar. 

Nya åtgärder bygger på tidigare åtgärder, inte på sakligt och opartiskt 
utredda grunder för avskiljandet. i stället förstärker de nya åtgärderna, de 
gamla, och det som påstås ha hänt övertolkas, överdrivs, vanställs, eller 
omtolkas, och bildar grund för ett totalt avskiljande av barnen. 

Vi kan jämföra dessa barns öde med barnen som under andra världs-
kriget avskildes från sina biologiska familjer, kände sig övergivna och fick 
växa upp med lögner, skildrade av historikern Peer Hartl.9 Flera av barnen 

9 Hartl, Peer: Belogen, betrogen und umerzogen. Kinderschicksale aus dem 20. Jahr-
hundert, München 2007. Citatet på tyska: ”Die Kindheit wurde uns gestohlen. Das 
darf man nie vergessen.”
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som främmandegjorts för sina egna familjer likt barnen som skildrats i 
hans bok, sade som vuxna: Vi blev bestulna på vår barndom. Det får man 
aldrig glömma. 

Stulen barndom är namnet på en organisation som samlar en del av de 
människor i vårt land som varit omhändertagna för samhällsvård. Ska-
dorna de vittnar om är irreparabla.

Barnen i dessa fall har omhändertagits jml LVU utan kompetent be-
dömning av riskfaktorer. Olika risker har inte jämförts, satts in i ett tids-
sammanhang och vägts mot barnets bästa i ett livsperspektiv. Besluts-
under laget för tvångsingripandena mot barnen har varit undermåligt. 
Barnen har skadats. Det som dokumenterats kan rubriceras som myndig-
hetsövergrepp.

978-91-44-07542-6_01_book.indd   376 2012-02-21   08.43



377©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

Socialtjänsten – uppdrag, makt 
och etik

i fallstudierna har socialtjänsten varit involverad som myndighet, och 
ibland också som föräldrapart. Vad är socialtjänsten: vilket är denna myn-
dighets uppdrag, hur är den organiserad för att fullgöra detta uppdrag? 

Sveriges riksdag stiftar de lagar som skall gälla, men vilken instans 
utformar regelverk och anvisningar för socialtjänsten? Vilka verkställer 
det praktiska arbetet och tillämpar lagar, regler och anvisningar? Vem 
utvärderar hur socialtjänstens handläggare tillämpar regelverk och lagar, 
d.v.s. hur praxis fungerar? Vilka instanser utvecklar nya metoder? Vilken 
instans följer upp och tar reda på om och i så fall hur de används? Vilken 
instans utövar kontroll och tillsyn? Dessa olika funktioner ska enligt tradi-
tionell maktfördelningslära hållas isär i en demokratisk rättsstat.

Vad är socialtjänsten? Uppdrag, organisation?
De fram till 1960-talet relativt tydligt isärhållna funktionerna barnavård, 
äldrevård, fattigvård och socialvård, försvann och ersattes med en stor och 
mer otydlig myndighetsenhet kallad ”socialtjänst”.1

1 Det konstaterade sociologen Stefan Carlsson i sin bok Socialtjänstens kompetens och 
funktion, 1995, han sammanfattade att Sverige förändrades och blev en socialstat när 
socialförsäkringarna och socialvårdens bistånd expanderade.
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i Socialstyrelsens s.k. termbank definieras socialtjänst som ”insatser 
som utförs med stöd av socialtjänstlagen”. År 1981 infördes socialtjänst-
lagen. i denna lags första kapitel2 stadgas: 

”1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas
• ekonomiska och sociala trygghet,
• jämlikhet i levnadsvillkor,
• aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande 
och integritet.”

i första kapitlets andra paragraf står:

”2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.”

Socialtjänstlagen är en ramlagstiftning, som ger stort utrymme för tolk-
ningar, och därmed för ett godtycke, ett faktum som kritiserats upprepade 
gånger, bl.a. av lagman Brita Sundberg-Weitman.3

Vilken instans utformar regler och anvisningar för socialtjänsten?

Socialstyrelsen inrättades som statligt ämbetsverk 1912 under Socialdepar-
tementet. Socialstyrelsen utformar regelverk och anvisningar för social-
tjänsten.

2 Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, skrev (i utskrift från nätet www.social-
chefer.se) den 1 mars 2011 att utgångspunkten för FSSs socialpolitiska arbete är denna 
portalparagraf i socialtjänstlagen. De skrev: ”VÅR ViSiON: FSS ska vara Sveriges 
mest professionella och efterfrågade röst i utvecklingen av morgondagens välfärd.”

3 Sundberg-Weitman, Brita: Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning, 1981.

978-91-44-07542-6_01_book.indd   378 2012-02-21   08.43



379

15  Socialtjänsten – uppdrag, makt och etik

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

Föreskrifter är bindande regler, allmänna råd innehåller rekommenda-
tioner om hur en författning ”kan eller bör tillämpas och utesluter inte 
andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Både de icke bin-
dande allmänna råden och föreskrifterna som är bindande regler publice-
ras i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)”.

En ramlagstiftning där ansvaret för lagtillämpningen överlämnas till 
andra yrkeskategorier än jurister försvåras av att vägledning inte ges i 
rättskällorna, påpekade, Anna Hollander, professor i socialt arbete.4

Hon tar upp problemet med att myndighetsföreträdare som inte är 
jurister baserar sina beslut på andra källor än lag och förarbeten. Hon hän-
visar till de norska rättssociologerna Andenaes och Olsen som 1990 fann att 
socialarbetarna baserar sina beslut på politiska direktiv som myndigheten 
själv utarbetat, standardiserade meddelandeblad, föreskrifter ofta utan lag-
stöd, information från kollegor, chefer, egna erfarenheter och värderingar.

Pia Kjellbom, socionom och doktorand vid institutionen för socialt 
arbete, tar i samma bok5 upp att tillväxten av myndighetsföreskrifter är ett 
problem. Hon skriver att enligt den ”formella lagkraftens princip” (8 kap. 
3 § RF) får inte myndigheter och kommuner meddela föreskrifter som är 
reglerade i en överordnad författning. Hon påpekar att detta inte efterlevs 
i praktiken.

1996 fastslog Socialstyrelsen att allt arbete måste bedrivas utifrån ett 
barnperspektiv.6 Sverige hade då ratificerat Barnkonventionen, och år 1995 
inkorporerat Europakonventionen i svensk lag.

Året 1999 blev startskott för Socialstyrelsens projekt om ett evidens-
baserat socialt arbete, inlett året därpå med motstånd från olika håll.7 1999 
publicerade Socialstyrelsens interna utvärderingscentrum CUS (Centrum 
för Utvärdering av Socialt arbete, som det hette då) en analys av utbild-

4 Hollander, A.: Rättssociologi i Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete, 2009 s. 54.
5 A.a. s. 160.
6 SoS-rapport 1996:19 Barn i fokus – slutrapport.
7 Börjesson, Bengt: Socialt arbete som praktik och forskningsarena, Sociala nätet, 

info@socialanatet.com, 2001. Han skrev där om motstånd både från forskarvärlden 
och från socialarbetarna. Han konstaterade: ”Socialt arbete som praktik är ännu inte 
i första hand en kunskapsbaserad praktik, men mer en verksamhet som styrs av poli-
tiska ambitioner.”
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ningen av sociala handledare på universiteten i Göteborg, Umeå och vid 
Sköndalsinstitutet.8 i rapporten konstaterades:

”Ett huvudintryck blir att utbildningen socialiserar de studerande till en 
dekontextualiserad, terapeutiskt inspirerad, professionell handlednings-
modell, som uppfattas som universellt användbar tvärs igenom det sociala 
arbetets sammansatthet …

Svensk empirisk forskning i socialt arbete, som har ökat i omfång under de 
senaste 10 åren, används nästan inte alls i handledarutbildningarna. 
internationell empirisk forskning om socialt arbete och handledning för 
socialt arbete ingår heller inte. Handledarutbildningarna är således primärt 
kliniskt och inte vetenskapligt baserade.”

”Vetenskapligt baserad kunskap” borde således vara något annat än be-
dömningar som kallas kliniska, och är avhängiga socialsekreterarens sub-
jektiva bedömningar. 

Då Socialstyrelsens rapport ”Om evidensbaserad praktik” presentera-
des 2011 omskrevs ”vetenskaplig kunskap” som liktydigt med ”kunskaper 
om åtgärders effekter”. Denna kunskap ansågs behöva kompletteras med 
”information om den hjälpsökandes unika förutsättningar och önskemål, 
med kontextuella faktorer som är möjliggörande och begränsande samt 
med den professionelles kompetens för att möjliggöra bästa hjälp”. 

Detta kallas EBP, EvidensBaserad Praktik. i EBP integreras, enligt 
Socialstyrelsen:9

”Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, brukarens 
erfarenheter och förväntningar, den lokala situationen och omständigheter, 
den professionelles expertis.”

Den ”vetenskapliga kunskapen” inom det sociala arbetet har, enligt ovan-
stående, endast konkretiserats till att gälla kunskapen om insatsers effekter, 
inte den vetenskapligt baserade kunskap som finns om konsekvenser av att 

8 Socialstyrelsen: CUS-skrift 1999:6.
9 Utskrift från Socialstyrelsen publicerad den 4 november 2010. 
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avskilja barn–förälder (delvis redovisad i inledande kapitel), eller empirisk 
forskning om socialt arbete. 

i en skrift två år tidigare10 beskrevs EBP också baseras på nästan samma 
kunskapskällor, där angavs evidensbaserad praktik som: 

”Den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, 
brukarens önskemål och värderingar, den professionelles erfarenhet.” 

Den första punkten är formulerad på samma sätt. ”Den professionelles 
expertis” har i Socialstyrelsens senare skrivning ersatts med ”den profes-
sionelles erfarenhet”. Detta slags relativism, som båda dessa uppräkningar 
representerar, kan inte fungera som vägledning för de hårt tidsträngda 
socialsekreterarna, och inte heller minska godtycket i praxis, vad jag kan 
förstå. Detta uttrycks på annat sätt av Anna Hollander och Katarina Alex-
ius Bergström:

”Rättsliga rekvisit och principer, t.ex. vårdbehov, påtaglig risk, allvarlig 
fara eller barnets bästa, förutsätter psykologiska och sociala kunskaper för 
att kunna tolkas och tillämpas – kunskaper som med juridiska metoder 
är svåra att bedöma och ifrågasätta. Om terapeutiska bedömningar tillåts 
överskugga rättsliga krav på saklighet och allsidighet uppstår emellertid en 
risk för att både utredningsförfarandet och beslutsfattandet blir godtyck-
ligt och passiviserande för klienterna.”11

Vilka verkställer, d.v.s. tillämpar lagar, regler och anvisningar?

i socialtjänstlagen stadgas:

2 kap. 1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.

2 kap. 2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

10 Jergeby, Ulla (red.): Evidensbaserad praktik i socialt arbete, 2008.
11 Hollander & Borgström 2009 s. 207f.
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De som verkställer, d.v.s. är socialtjänstens handläggare, kallas socialsekre-
terare. De är anställda i kommunernas socialförvaltningar. Formellt beslu-
tande instans är varje kommuns socialnämnd. 

i socialnämnden sitter fritidspolitiker som ungefär en gång per månad 
diskuterar och beslutar i övergripande frågor och policyfrågor, och ofta per 
delegation beslutar i familje- och individärenden det olika handläggande 
socialsekreterare föreslagit utifrån sina bedömningar. 

Antalet socialsekreterare har ökat, men eftersom, enligt uppgift från 
SCB (Statistiska Centralbyrån), socialsekreterare inte finns som yrkes-
beteckning är det svårt att få fram siffror.12 Antalet personer, mest kvinnor, 
som avlade socionomexamen ökade med nästan 100 procent från 1993/94 
till 2005.13

innehållet i socialsekreterarens utbildning avspeglar denna yrkesgrupps 
omfattande arbetsuppgifter och ansvarsområden. Grundutbildningen om-
fattar 210 högskolepoäng på sju terminer och innehåller utifrån exemplet 
socionomprogrammet i Malmö med början 2012 följande kurser (obs. det 
råder stora variationer mellan olika utbildningsanstalter):

12 Hur många socialsekreterare finns och har funnits? Arbetsmiljöverkets statistikenhet 
uppgav vid telefonförfrågan 10 januari 2011 att det år 2004 fanns 10 600 socialsekreterare, 
av vilka 80 % var kvinnor.

  SCB, Statistiska Centralbyråns kundservice förklarade att ”det vi har är yrken redo-
visade efter yrkeskoder som inkluderar flera yrkesgrupper”. ingen kod för socialsekre-
terare fanns. 

  SKTF, Svenska kommunaltjänstemannaförbundet, svarade att enda området där 
 antalet anställda ökade var socialt arbete. Från 2008 till 2009 hade antalet socialsekre-
terare ökat från 17 372 till 17 785.

  SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, svarade att de varje år ger ut ”Kommunal 
personal. Statistik för kommuner”. i en tabell över antalet anställningar per personalka-
tegori och verksamhet, angavs antalet socialsekreterare till 11 826 år 2004 (d.v.s. ett större 
antal är Arbetsmiljöverket uppgivit), år 2008 angavs antalet till 18 997, av vilka 86 % var 
kvinnor, och 2009 angavs antalet till 17 362 (d.v.s. en minskning i stället för en ökning 
som SKTF angivit.) Om vi rundar av de siffror som gick att få fram går det att konstatera 
en kraftig ökning från omkring 10 000–11 000 år 2004 till 17 000–18 000 åren 2008/2009. 

13 1993/94 tog 795 personer (673 kvinnor och 122 män ut socionomexamen), år 2005 tog 
1 524 personer ut socionomexamen (1 366 kvinnor och 158 män), enligt statistik från 
Högskoleverket januari 2011. Om denna siffra stämmer kan det betyda att det skedde 
en kraftig ökning av antalet socialsekreterare under ett år från 2004 till 2005. 
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Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält 15 hp

Sociala förhållanden och levnadsvillkor i ett föränderligt samhälle 15 hp

Samhällsstruktur, socialt samspel och social förändring 7,5 hp

Arbete, försörjning och socialpolitik 7,5 hp

Individers och gruppers psykologiska utveckling 15 hp

Juridik i socialt arbete 30 hp

Sociala problem och interventioner 30 hp

Socialt arbete: verksamhetsförlagd utbildning 30 hp

Det sociala arbetets organisering och professionalisering 7,5 hp

Forskningsmetodik 7,5 hp

Socialt arbete. Examensarbete 15 hp

En valbar kurs: 

– Missbruk och missbrukarvård,

– Åldrande och äldreomsorg,

– Barn, ungdom, familj och sociala interventioner,

– Kön, sexualitet och socialt arbete,

– Funktionshinder och socialt arbete,

– Migration och socialt arbete,

– Verksamhetsutveckling och utvärdering av socialt arbete,

– Socialt förändringsarbete

15 hp

Mycket av studierna är, liksom inom högskoleutbildning för övrigt, base-
rad på egna litteraturstudier vilka varvas med en del seminarier och före-
läsningar.

olika – och oförenliga – funktioner 

Socialtjänstens handläggare har många och svåra arbetsuppgifter. Social-
sekreteraren med ansvar för att utreda barnets bästa, gör mer än att utreda, 
hon (87 procent av socialsekreterarna är kvinnor – därför skriver jag hon):

• utreder,
• fattar i praktiken beslut,
• verkställer, 
• utvärderar.

Till sin hjälp har socialsekreteraren i praktiken inga bedömningsinstru-
ment, eller klara riktlinjer. Ändå är det socialsekreterarna som skall leve-
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rera utredningsunderlaget till socialnämnden, som lämnar vidare till dom-
stolarna. De cirka 200 sociala utredningar jag under drygt 20 år studerat, 
har haft ett likartat innehåll:

• Referat av odokumenterade samtal, utan angivande av sammanhang 
och frågor

• Subjektiva tolkningar av samtal i stället för autentiskt återgivna utsagor, 
eller referat med noggrant angivande av vem som sagt vad, när och hur

• Tillfälliga observationer i stället för anamnestiska fakta
• Osystematiska nedslag i familjens historia i stället för systematiska 

sammanställningar av händelser över tid i ett livsperspektiv bakåt för 
barnet – som grund för en prognos med ett livsperspektiv framåt

• Hörsägenuppgifter i stället för bekräftade faktauppgifter
• Rykten i stället för kontrollerbara observationer
• Uttalanden, egna eller andras, utan angivna källor möjliga att kontrollera
• Partiska ställningstaganden
• Slutsatser, ofta i form av rekommendationer, utan någon företagen 

adekvat riskbedömning.

Vem utvärderar?

Socialstyrelsen ansvarar för utvärdering av socialtjänsten.
Socialstyrelsens forskningsenhet, institutet för utveckling av metoder i 

socialt arbete, iMS, utvärderar och utger olika dokument som

• ”Redovisningar från iMS och FpC”, som enligt Socialstyrelsens egen 
presentation ”innehåller kunskaper och analyser som bygger på veten-
skapliga metoder”, 

• ”Lägesbeskrivningar”, som enligt Socialstyrelsens egen presentation 
”innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra former 
av uppföljning av lagstiftning, verksamheter, resurser m.m. som kom-
muner, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom hälso- och 
sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd.”

Vem utvecklar nya metoder?

Socialstyrelsen ansvarar för forskning och för utveckling av nya metoder 
inom socialtjänsten.
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Utifrån en karläggning av standardiserade bedömningsinstrument 
som använts i USA i fall rörande vårdnad, boende och umgänge, var iMS 
slutsats att de bedömningsinstrument som identifierats inte vara relevanta 
för socialtjänstens familjerätt. 

iMS, institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrel-
sen, konkluderade också vad gäller deras möjliga användning som risk-
bedömningsinstrument: 

”Deras prediktiva förmåga är dessutom oklar.” 

Utifrån kartläggningen år 2010, och enkätsvaren från ca 90 familjerätts-
socionomer (av de 450 som finns som medlemmar i denna intressefören-
ing), som iMS också ansvarat för, drogs slutsatsen att det i Sverige skulle 
behövas ett nationellt standardiserat bedömningsinstrument för risk-
bedöm ning. 

i redovisningen av Socialstyrelsens enkät konstaterades:

”Det är omkring en tiondel av de svarande som uppger att de använder någon 
strukturerad metod för riskbedömningarna. Två kommuner uppger ”Signs of 
Safety”, men den ena har ännu inte prövat metoden i just den här typen av 
utredningar. En svarande har prövat SARA-blanketten vid ett tillfälle.”

För närvarande har socialtjänstens handläggare således inga standardi-
serade metoder och inget standardiserat instrument. Lokalt rapporteras 
om olika metoder14 (”Signs of Safety, SARA-blanketten” m.fl.) som inte är 

14 i det andra numret av en år 2011 av Socialstyrelsen nystartad tidning, Evidensbaserad 
praktik, berättar Anders Tegnell, chef för avdelningen för kunskapsstyrning, att en 
handbok och fyra bedömningsinstrument tagits fram ”för dem som arbetar med våld 
i nära relationer”. Alla artiklar handlar om mäns våld mot kvinnor, om kvinnor och 
barn som bevittnat våld och om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Jenny 
Nybom, projektansvarig på Socialstyrelsen för ”fyra bedömningsinstrument till stöd 
för socialtjänstens arbete med våldsutsatta personer … vetenskapligt prövade” uttalar: 
”Farlighetsbedömningen kan aldrig förminska den risk som personen själv upplever.” 
Risken är stor, menar jag, att det blir fortsatt godtyckliga bedömningar, som kommer 
att läggas till grund för att permanenta avskiljanden av barn från en förälder som inte 
gjort barnet illa, med hänvisning till att den avskiljande föräldern upplever den för-
älder barnet avskiljs från som farlig.
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standardiserade, och därför inte borde kunna utgöra ett godtagbart under-
lag för de för barnet livsavgörande besluten vad gäller barnets bästa i frågor 
om vårdnad, boende och umgänge.

Vem tar reda på om, och hur, gamla och nya metoder används?

Runt om i landets högskolor finns forskning om socialt arbete, och om de 
lagars tillämpning som reglerar socialtjänsten. i socionom- och juristut-
bildningarna skriver studenterna fördjupningsuppsatser sin sista termin 
under handledning. i dessa sammanhang sker en viss uppföljning.

Systematiska kartläggningar och systematiska utvärderingar av bedöm-
ningsunderlagen som används för besluten om barnets bästa baserade på 
systematiska urval, som skulle kunna bilda underlag för utformandet av 
standardiserade bedömningsinstrument, finns mig veterligt inte.

En icke standardiserad formulärmodell kallad BBiC, Barnets Behov i 
Centrum,15 tillämpas av allt flera handläggare inom socialtjänsten sedan 
2006. Där kan färdiga frågor om barnets behov av omvårdnad, mat, kläder, 
hälsa, utbildning och stimulans besvaras. Frågan om barnets mest grund-
läggande behov av kärlek uppfylls finns det ingen svarsruta för. Modellen 
och dess tillämpning har delvis utvärderats.16

Socialstyrelsen beskrev syftet (publicerad på nätet den 25 juni 2009) så 
här:

15 BBiC är en modell som har sitt ursprung i brittiska utrednings- och utvärderings-
metoder utvecklade efter en insikt om behovet av metoder inom det sociala barna-
vårdsarbetet. Forskningsresultat visade att ”barn som placerades i familjehem många 
gånger kom till en miljö som var sämre än den barnen haft i ursprungsfamiljen”  
(citerat från Socialstyrelsen: Grundbok Barns Behov i centrum 2006 s. 3, där bak-
grunden presenteras).

16 Rasmusson, B., Hyvönen, U., Mellberg, L. Utvärderingsmöten i BBIC. En studie av 
barns delaktighet och medbestämmande. Delrapport från utvärderingen av projektet 
Barns behov i centrum, Socialstyrelsen 2004. Johansson, S.: Implementering av BBIC-
projektet i socialtjänstens organisationer. En studie av den lokala organiseringen av 
projektet Barns behov i centrum. Delrapport från utvärderingen av projektet Barns 
behov i centrum, Socialstyrelsen 2004.
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”Syftet med BBiC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, 
unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet 
samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och 
ungdomsvården.” 

i Socialstyrelsens grundbok om BBiC publicerad 2006 står i förordet också 
om det dubbla syftet:

”Med BBiC introduceras ett konkret exempel på kunskapsbaserat socialt 
arbete. Utgångspunkten är att skapa nationell enhetlighet i socialtjänstens 
arbete med utredning, planering och uppföljning – där barn och unga står i 
centrum. Avsikten är att skapa bättre struktur och systematik i arbetet. BBiC 
ska inte uppfattas som ännu en administrativ pålaga utan som ett hjälpmedel 
för att underlätta systematisk dokumentation. Det ska bli tydligare för barn 
och föräldrar vad socialtjänsten gör och tydligare för socialtjänsten vad barn 
och unga behöver.” (Min kursivering.)

En från Socialstyrelsen oberoende utvärderare som formulerat viss kritik 
är Marie Sjömar.17 Hon skriver i sin tur med referens till Dahlberg och 
Forsell:18

”Om man i första hand ser BBiC som ett dokumentationssystem med en 
uppsättning formulär kommer det knappast att leda till ett arbete med 
’barns behov i centrum’, det krävs mer än så för att exempelvis barns 
delaktighet ska stärkas och för att barnen ska få sina behov tillgodosedda … 
Principerna tillämpas inte automatiskt för att BBiC:s dokumentationssystem, 
triangel och fördjupningsfrågor används.” 

Vem utövar kontroll och tillsyn?

Socialstyrelsen utövar sedan årsskiftet 2010 kontroll och tillsyn av social-
tjänsten. Tidigare var det landets olika länsstyrelser som skulle utöva kon-
troll och tillsyn. Sex regionala tillsynsenheter har nu detta ansvar.

17 Sjömar, Marie: Barns Behov I Centrum (BBIC) – Förutsätter reflektion och lärande. 
En utvärdering av implementeringen av BBIC i Umeå kommuns socialtjänst, UFFE 
(odaterad).

18 Dahlberg, C., Forsell, A.: BBIC i praktiken – att knäcka koden, 2006.
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sammanfattningsvis

Socialstyrelsen 
• utformar regler och anvisningar, 
• ansvarar för metod- och kunskapsutveckling, 
• utvärderar sin egen verksamhet, samt 
• utövar kontroll och tillsyn av den verksamhet Socialstyrelsen reglerar. 

Konklusionen blir att Socialstyrelsen har oförenliga funktioner, som i en 
demokratisk rättsstat bör hållas isär. 

Domstolarnas beslutsunderlag utgörs av socialtjänstens utredningar

Den dömande instansen förlitar sig på att de bedömningar och besluts-
underlag som tagits fram av socialtjänstens utredare och handläggare är 
opartiska och sakligt korrekta. Det är så det rådande systemet är uppbyggt 
sedan reformeringen som följde efter den socialutredning som tillsattes 
196719 och som 1982 ledde till att de specifika lagarna (socialhjälpslagen, 
nykterhetsvårdslagen och barnavårdslagen) ersattes av den redan kom-
menterade ramlagen SoL, socialtjänstlagen. Socialtjänstens och domstols-
väsendets ömsesidiga beroende hade etablerats och skulle vara kvar.

Domstolen begär olika yttranden eller utredningar av socialtjänsten, 
ofta snabbupplysning, och förordnar ibland om utredning av vårdnad, 
boende, umgänge. När domstolen emottar det de begärt, eller då det utan 
domstolens begäran gjorts barnavårdsutredningar inom socialtjänsten som 
åberopas i rättsprocessen, kan det vara svårt för domstolens ledamöter att 
förstå att socialtjänstens utredningar inte vilar på ett tillförlitligt underlag. 

Att kunna inse att socialtjänstens bedömningar kan vara resultat av en 
makt- och prestigekamp i en pågående vårdnadskonflikt är svårt. Det är 
svårt att greppa att det kan vara fråga om en tvist där ena parten är en 
mor eller far som slåss för rätten att få vara med sitt eget barn, och den 
andra parten är just den socialtjänst som står för utredning och bedöm-
ning, och som utan sakligt och opartiskt utredd grund bedömt en mamma 
eller pappa – ibland båda – som olämpliga. 

19 SOU 1977:41 Socialtjänst och socialförsäkringstillägg.
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Det kan också vara svårt för domstolen att se och förstå att den myndig-
het som skall leverera ett sakligt och opartiskt underlag till domstolen har 
en eller flera ansvariga handläggare, vilken/vilka allierat sig med den ena 
av föräldrarna. 

Socialtjänsten har ansvaret för samhällsvården av barn

Barnets vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor 
som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 1 § FB). Har barnet två 
vårdnadsutredare skall de tillsammans utöva bestämmanderätten (6 kap. 
13 § FB). 

i mer sällsynta fall tas vårdnadsansvaret över av samhället. i landet som 
helhet finns ca 10 000 barn omhändertagna jml LVU, Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, och ca 10 000 barn som befinner sig i fri-
villig samhällsvård, enligt SoL, Socialtjänstlagen, ibland under hot om att 
det annars blir tvångsvård jml LVU. 

LVU används ibland för att avskilja ett barn från den ena föräldern och 
samtidigt placera barnet hos den andra föräldern (exempel är Alice tidigare 
och Olle nedan).

Barn flyttas oftast från sina familjer till främmande familjer som  kallas 
familjehem, eller Hem för Vård och Boende, HVB. Termen familjehem, 
används trots att innebörden är att flytta barnet från barnets familj, det är 
en anmärkningsvärd namnändring, som sociologen Stefan Carlsson på-
pekade 1995.20

För dessa vårdformer finns inte resurser för uppföljningar av de place-
rade barnen, trots de anvisningar som finns om sådan uppföljning. ibland 
placeras barnen i institutionsvård, vilket illustreras i fallstudien om Karl 
och Lotta i nästa kapitel.

Många tjänar pengar på de sårbara, utlämnade och rättslösa barnens 
situation. Placeringarna hjälper oftast inte barnen som placeras, utan med-
för allvarliga risker och skador statistiskt sett, det visar den forskning som 
redovisats (se tidigare kapitel). 

20 Stefan Carlsson: Socialtjänstens kompetens och funktion, 1995.
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i de svåra vårdnadskonflikter som kan uppstå då barn omhänder tagits, 
utan att det funnits en grund i allvarligt missbruk, allvarlig psykisk sjuk-
dom, dokumenterad vanvård eller dokumenterade fysiska eller sexuella 
övergrepp, blir det mycket svårt för den från barnet separerade föräldern 
att hjälpa barnet mot den påverkan barnet utsätts för att bli avstånds-
tagande till denna förälder.

När socialtjänsten är part i en vårdnadskonflikt och det är fråga om ett 
icke sakligt grundat omhändertagande, anses ändå det som socialtjänsten 
gör och säger vara förenligt med barnets bästa, eftersom socialtjänsten är 
myndigheten som har ansvaret för att bedöma barnets bästa.

Den förälder som inte tillåts träffa sina barn, eller endast tillåts träffa 
barnen under övervakning på plats och tid bestämd av socialtjänsten, inte 
tillåts ringa sina barn, annat än om socialtjänsten så tillåter på en viss tid, 
har mycket svårt att göra något åt den alienationsprocess som pågår och 
som skadar barnet. 

Om den av socialtjänsten avskilda föräldern framför sin oro för bar-
net, kan ännu hårdare umgängesrestriktioner sättas in. Efter en tillräckligt 
långt tid av bruten kontakt, kan socialtjänsten överföra vårdnaden från den 
förälder som de har både makt och rätt att döma ut som förälder. 

Socialtjänsten som föräldrapart i sådana svåra vårdnadskonflikter ska-
dar barnet genom att till barnet förmedla en bild av mamman/pappan som 
farlig. Det kan ske genom umgängesrestriktioner som t.ex. motiveras så här:

• din mamma är så farlig för dig att du bara får träffa henne, om någon av 
oss eller en av familjehemsföräldrarna är med, eller

• din pappa kan göra dumma saker mot dig så det är bäst för dig att du 
bara träffar honom då någon annan är med och kan övervaka allt som 
sker.

Att stärka det omhändertagna barnets ställning enligt nya förslag

Den s.k. Barnskyddsutredningen tillsattes 2007 med Kerstin Wigzell som 
ansvarig utredare. Syftet var att öka skyddet för de utsatta barnen. 

Wigzell kom år 2009 med sin rapport, där hon föreslog en utökad bety-
delse för socialtjänsten och de av socialtjänsten utsedda fosterföräldrarna. 
Hon föreslog också att SoL och LVU skulle föras ihop i en ny lag som hon 
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kallade, LBU, Lag om stöd för barn och unga.21 Maria Larssons pressekrete-
rare sammanfattade förslagen i ett pressmeddelande den 16 juli 2009, varur 
citeras:

”Socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns situation, även när föräldrarna 
motsätter sig detta, om det finns befogad oro för att barnet far illa samtidigt 
som laglig grund för tvångsåtgärder saknas …

Varje barn som omhändertas ska få en egen socialsekreterare, som ska besöka 
barnet minst fyra gånger per år och så långt som möjligt föra enskilda samtal 
med barnet. Socialsekreteraren ska ha ett särskilt ansvar för att följa vården 
av barnet och för kontakten med barnet under omhändertagandet …

Familjehemsföräldrar som övertar vårdnaden om ett barn ska ha rätt till 
fortsatt stöd från den kommun som placerat barnet i hemmet. En 
överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna innebär ett starkare 
skydd för barn som långsiktigt behöver bo kvar i familjehemmet. 
Familjehemsföräldrar kan idag tveka inför en vårdnadsöverflyttning med 
hänvisning till att man är orolig för att förlora socialtjänstens stöd.”

Det kan, mot bakgrund av den forskning och de dokumenterade erfaren-
heter som finns, starkt ifrågasättas om flera socialsekreterare med ökade 
befogenheter kan öka barns trygghet, skydd och hälsa, samt garantera bar-
nen god skolgång.

Det är dessutom ett faktum att det råder stor omsättning bland social-
sekreterare. Familjevårdens Centralorganisation, FACO, har i enkätsvar 
till Socialstyrelsen senhösten 2010 inom projektet ”Barn och unga i familje-
hem” listat en lång rad problem och åtgärdsförslag. De tar där upp den 
stora omsättningen av socialsekreterare, de skriver:

”Omsättningen av socialsekreterare är alltför stor för att man ska kunna få 
förtroende för varandra. Vid varje byte av socialsekreterare försvinner en del 
av barnets historia. På en del socialkontor är omsättningen så stor att 
familjehemmet inte vet vem som handlägger ärendet.”

FACO:s åtgärdsförslag var att det skall vara två handläggare, att barnet ska 
ha en egen barnsekreterare och föräldrarna sin egen socialsekreterare.

21 SOU 2009:68.
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Socialtjänstens stöd till fosterhemmen inkluderar ekonomisk ersätt-
ning, som i de fall jag studerat, varit ett viktigt motiv för att låta främ-
mande barn bo i familjen. Ersättningen (grovt ca 11  000 per månad) är 
uppdelad i en omkostnadsdel och en beskattningsbar arvodesdel. Ersätt-
ningen kan bli högre om det är ett barn med problem (som det blir om bar-
net får en diagnos eller t.ex. tros ha varit utsatt för misshandel eller sexuella 
övergrepp). Det finns ett stort antal förmedlingar och företag som förmed-
lar s.k. familjehem, kontaktfamiljer, jourhem, och plats på s.k. HVB-hem 
(Hem för Vård och Boende). Lönsamheten är, vad jag känner till, god (se 
exempel på ersättning i fallet Daniel nedan). 

Falkenbergs kommun skrev ett förtydligande (den 25 november 2009) 
vad som gäller placering i det som nu kallas familjehem med anledning av 
Kerstin Wigzells utredning.

Efter att ha konstaterat att man inom kommunen följer SKL:s riktlinjer 
avseende ersättning för familjehemsvård, skrev man:

”Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) som föreslår en ny och samlad 
lagstiftning för barn och ungdom, lyfter fram familjehemmens centrala roll. 
Behov och krav på utbildning och stöd betonas. Vi kan därför räkna med att 
familjehem fortsatt kommer att utgöra främsta placeringsalternativet då 
barn inte längre kan bo med sina biologiska föräldrar.” 

i flera inlägg som kommenterat Barnskyddsutredningen sägs att den har: 
”tagit flera viktiga steg mot en lagstiftning som stärker barnets ställning”. 
Emellertid innebär detta förslag framför allt att socialtjänstens ställning 
ytterligare förstärks. 

Att maktställningen för socialtjänstens handläggare stärks är inte iden-
tiskt med att barnets ställning stärks. Det förväntade resultatet bör bli det 
motsatta så länge socialtjänstens handläggare får fortsätta arbeta utan 
standardiserade metoder och klara riktlinjer för sitt arbete, och med lagens 
stöd att göra sina egna bedömningar på underlag som inte är offentligt, 
d.v.s. som inte ens behöver redovisas för den beslutet gäller.
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”Trygg och säker” samhällsvård?

Socialstyrelsen fick i februari 2010 direktiv att ta fram ”ett program för trygg 
och säker vård i familjehem för vård och boende”22, från direktiven citeras:

”Rapport från Riksdagens revisorer, Riksrevisionen, länsstyrelsernas tillsyn 
inom ramen för det så kallade barnuppdraget, Vanvårdsutredningen (SOU 
2009:99) samt Upprättelseutredningen (SOU 2011) har alla visat på att det 
funnits och fortfarande finns påtagliga brister i samhällsvården. För att 
skapa förtroende för samhällsvården är det angeläget att vidta åtgärder för 
att förebygga övergrepp och försummelse i samhällsvården inom alla delar.” 

Trots de genom forskning dokumenterade riskerna för stora skadeverk-
ningar på barnet som omhändertas i samhällsvård, och trots de kartlagda 
metodbristerna och avsaknaden av standardiserade bedömningsinstru-
ment, föreslås ökat inflytande för socialtjänstens handläggare att ingripa 
till ”skydd för barnen” – också mot deras ena förälder, se nedan.

Allt flera uppdrag påläggs socialnämnden, i praktiken de handläggande 
socialsekreterarna

Socialtjänstens handläggare, formellt socialnämnden, påläggs allt flera 
uppdrag, t.ex. uppdraget att göra riskbedömningar som underlag för dom-
stolarnas beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge. Detta uppdrag 
blev tydligare i och med den förändrade lagstiftningen i juli 2006 (se tidi-
gare kapitel om att utreda barnets bästa).

i den proposition som föregick lagändringen23, står om att barnets 
rätt till båda sina föräldrar inte innebär att barnet måste leva eller umgås 
med en förälder under alla förhållanden. Ett påstående om övergrepp skall 
beaktas även om t.ex. polisens förundersökning har lagts ned (vilket är i 
strid med utslag från Europadomstolen).

Uppdraget att utreda barnets behov av skydd mot barnets ena eller 
båda föräldrar har nyligen pålagts socialtjänstens handläggare. Ett nytt 

22 Direktiv från Maria Larsson, Regeringskansliet den 24 februari 2011, 
S2011/1809/FST.

23 Proposition 2005/06:99: Nya vårdnadsregler.
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lagförslag presenterades i februari 2011 om att socialnämnden skall kunna 
besluta att gå den ena förälderns vilja till mötes om t.ex. BUP-utredning/
behandling för barnet, mot den andra förälderns vilja. Bakom förslaget 
finns, liksom alltid, goda intentioner om att öka skyddet för barn som far 
illa eller riskerar att fara illa.

Att socialnämnden ska få denna utvidgade beslutsmakt innebär att det 
är socialtjänstens handläggare, d.v.s. de redan hårt arbetsbelastade social-
sekreterarna, som påläggs ännu ett ansvar – och ännu en maktfunktion.

Detta förslag, om det realiseras, ger ännu större utrymme än i dag, för 
den förälder som vill avskilja barnet från den andra föräldern att göra detta. 

En förälder som i samband med en svår vårdnadskonflikt binder barnet 
till sig och arbetar för att avskilja barnet från den andra föräldern, inte så 
sällan med hjälp av ogrundade anklagelser om psykisk störning, om psy-
kisk press mot barnet eller övergrepp, söker, och får, ofta allierade inom 
socialtjänsten i sin strävan att vinna egen kontroll över barnet. 

Om en handläggare, allierad med den ena föräldraparten, eller even-
tuellt själv föräldrapart så som socialtjänsten är i LVU-fallen, remitterar 
barnet till BUP och BUP uttalar att barnet inte vill träffa mamma/pappa, 
förstärks alienationen. BUP-personal har, vad jag kunnat observera oftast 
inte kunskaper om föräldraalienation och vill inte heller ha det.24 Därmed 
kan de mot bättre vetande bidra till att den avskiljande förälderns position 
stärks och till att barnet skadas, inte minst långsiktigt, se tidigare kapitel.

Genom att en handläggare, allierad med den ena föräldraparten, eller 
eventuellt själv föräldrapart, fattar ett beslut om att barnet skall till t.ex. 
BUP, och BUP-personal, som enligt vad jag kunnat observera inte har kun-
skaper – och kanske inte vill ha kunskaper – om hur föräldraalienation går 
till, uttalar att barnet inte vill träffa mamma/pappa som i t.ex. fallstudien 
om Hans och Nils, stärks den avskiljande och anklagande föräldrapartens 
position – med risker för att barnet på olika sätt skadas, inte minst långsik-
tigt, se tidigare kapitel.

24 Ett exempel är barnpsykiatern Anders Brynge som i PsykologTidningen 2008:10, skrev 
att PAS inte finns, och att det jag hade skrivit om företeelsen i numret innan under 
rubriken ”Behöver psykologen bry sig om PAS?” skulle läsas som en ”saga”. Rubriken 
på hans inlägg var ”Läs artikeln om PAS som en saga”. ingen psykolog från BUP, eller 
från något annat verksamhetsfält kom med något uppföljande inlägg.
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Etiska dilemman

Socialtjänstens handläggare har både ett s.k. problemformuleringsprivile-
gium och ett tolkningsföreträde. Det är inget problem i förhållande till de 
intressenter som samarbetar med eller är beroende av socialtjänsten, som 
fosterhemsföräldrar som får uppdrag av socialtjänsten, eller BUP som bl.a. 
mottar remisser från socialsekreterare, och således också har socialtjänsten 
som sina uppdragsgivare, och även samarbetar i barnahus m.m. 

Men det utgör ett stort problem för de föräldrar, såväl mammor som pap-
por, som av någon anledning – ofta inte sakligt underbyggd – dömts ut av 
socialtjänsten. Dessa föräldrar kan inte hävda sitt barns bästa. Det de säger 
får inte något genomslag, de har ingen auktoritet. De fråntas sin föräldra-
auktoritet.

Utifrån socialtjänstens problemformulering är det mammor och pap-
por som själva orsakar att deras barn avskiljs från dem. i socialtjänstens 
problemformulering och i de handläggande socialsekreterarnas perspektiv 
finns inte barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv som ett funda-
ment för dem att arbeta utifrån, trots att detta betonats av Socialstyrelsen.25

Både barn och föräldrar saknar handlingsalternativ, medan social-
tjänstens handläggare kan välja hur de vill handla, de är myndighetsper-
soner och har tvångsmedel till sitt förfogande, barn och föräldrar har inga 
tvångsmedel visar det sig när man gör en etisk analys.26 

Sammanfattningsvis
• Mor/far som inte är allierad med socialtjänsten är en intressent i avsak-

nad av maktmedel.
• Barnen saknar också maktmedel. 
• Socialtjänsten, och de av socialtjänsten utvalda ställföreträdande föräld-

rarna och de av socialtjänsten anlitade sakkunniga, har maktresurser.

25 Socialstyrelsen, ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”, 3:e revide-
rade upplagan 2010, s. 18.

26 Se Statens Medicin-Etiska Råd: Etiska vägmärken 1. Etik – en inroduktion, 2002, s. 53.
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Per definition kan inte socialtjänsten göra fel, eftersom socialtjänsten har:
• makten att formulera vad som är problem, 
• makten att få sanktion för sin problemformulering, 
• makten att verkställa de åtgärder som problemformuleringen lett till, 
• och därefter makten att utvärdera och 
• makten att tolka resultatet av sina egna åtgärder – 
• till stöd för den egna problemformuleringen. 

Ur ett etiskt perspektiv utgör dock dessa ojämna maktförhållanden ett pro-
blem, även ur ett rättssäkerhetsperspektiv i ett demokratiskt rättssamhälle.

Det går att förutsäga att den eller de som sätter frågetecken eller kritise-
rar socialtjänsten kommer att bli utan framgång, eftersom systemet bygger 
på, och förutsätter, att socialtjänstens problemformulering och åtgärder är 
för barnets bästa.

Den som hävdar barnets mänskliga rättigheter till familjeliv och till 
bevarad identitet kan inte i det rådande systemet vinna framgång eftersom 
principen om barnets bästa skall följas – och de som uttolkar vad som är 
barnets bästa är socialtjänstens handläggare, tillsammans med dem som 
socialtjänsten väljer att samarbeta med eller att åberopa. 

Någon allmängiltig definition av barnets bästa byggd på lagstiftning 
och barnets mänskliga rättigheter används inte. Att det finns olika upp-
fattningar om vad som ska läggas in i begreppet barnets bästa framgår på 
många sätt och i många olika sammanhang. Nedan ges ett exempel, det 
är vad som står i den s.k. ”Vårdguiden” på nätet under rubriken ”Barnets 
bästa i fokus”:

”Barnets bästa är det som kommer först i alla sammanhang. Det innebär 
t.ex. att ett barn har rätt att både träffa och slippa träffa en förälder.”

Socialtjänstens handläggande socialsekreterare har pålagts ansvaret att 
uttolka lagar, regelverk och anvisningar – utifrån en relativistisk grund 
som inte ger dem vägledning utan carte blanche för deras egna subjek-
tiva och relativistiska bedömningar vad gäller det enskilda barnets bästa, 
bedömningar som ofta blir livsavgörande för barnet, och som det sällan 
finns möjligheter att korrigera. 
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Barnet avskiljs från en mamma eller 
pappa efter falska PAS-anklagelser

Då ett barn kommer med uppgifter om att barnet far illa hos sin ena för-
älder händer det att den förälder som utpekas av barnet anklagar den andra 
föräldern för att ha hjärntvättat barnet att berätta dessa negativa saker. 
Påstådd PAS kan på detta sätt användas mot en mamma eller pappa av en 
förälder som låtit sitt barn fara illa eller själv gjort sitt barn illa. 

Genom att påstå att det barnet berättar om hot, misshandel och över-
grepp är resultat av hjärntvätt från den andra föräldern, kan den föräldern 
i vilkens hem barnet utsatts för fara, fortsätta att låta barnet fara illa – och 
få omgivningens och myndigheternas stöd för detta.

Barnet far i dessa fall ännu mer illa och skadas än mer av att inte ha 
blivit taget på allvar då det berättat. Den förälder som barnet stått närmast, 
som lyssnat och trott på barnet, avskiljs barnet från. Barnet tvingas leva 
under stress och rädsla, i ett totalt beroende av den förälder i vilkens vård 
barnet utsatts för hot, misshandel eller övergrepp. 

Fall av falska PAS-anklagelser som grund för avskiljande och program-
merande påverkan är, både nationellt och internationellt sett, ovanliga. Här 
skall två fall tas upp.
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FALL 21 oLLE

olles pappa sa att mamman pressat olle1 

Bakgrund

Olle föddes som ett efterlängtat barn sommaren 1997. Pappan hade då en 
son, William, tre år äldre än Olle. William var bara ett år gammal då Olles 
mamma blev hans styvmamma. Hon tog mycket hand om William, och 
fick av pappan och hans styvfar som var läkare, höra hur oduglig och dum 
Williams mamma var. När Williams mamma var uttröttad frågade hon om 
William kunde få vara längre tid hos sin pappa och Olles mamma.  Pappan 
ställde då som krav att han skulle få ensam vårdnad, vilket han fick. 

Olles mamma tog hand om båda pojkarna, också efter att Olles föräld-
rar hade skilt sig i december 2001, då Olle var drygt 4 år och William 7 år. 
Pappan reste mycket. i augusti 2002 lades Olle, då 5 år, in på iVA efter att, 
enligt pappan, ha ramlat från en kontorsstol hos pappan. Olle förlorade 
medvetandet under lång tid. Olle berättade för sin mamma på sjukhuset 
då han vaknade och hon var vid hans sida att det var William som knuffat 
honom. Han avkrävde mamman att lova att inte berätta den hemligheten, 
Olle var rädd.

Under perioden närmast efter separationen i slutet av 2001, umgicks 
parterna tidvis med varandra, vilket medförde att det växelvisa boendet 
fungerade hjälpligt, bl.a. brukade pappan lämna Olle och William hos 
mamman när han var på tjänsteresa. Även när pappan hade andra åtagan-
den som golf lämnade pappan båda pojkarna hos Olles mamma.

Under somrarna 2002–2004, då parterna var separerade, hade pappan 
inte något längre umgänge med Olle, midsommar och nyår hade pappan 
inte efterfrågat att ha Olle hos sig.

1 i detta fall kontaktades jag av mammans tillfälliga advokat, förmedlad genom en 
kvinnojour, om att inför hennes ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen 
göra en utredning. Jag åtog mig att pro bono, inom ramen för mitt forskningsprojekt, 
analysera dokumenten i målet, och att göra ett skriftligt utlåtande om barnets bästa, 
som om det utföll till advokatens huvudmans fördel, kunde åberopas av  advokaten i 
samband med hennes ansökan till HD (Högsta domstolen).
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År 2003 inledde Olles pappa och en grannkvinna med många barn ett 
samboförhållande. Olle och William gick mellan husen, en granne gjorde 
orosanmälan till socialtjänsten då hon tyckte att pojkarna var ute sent, var 
tunnklädda och verkade fara illa. Denna anmälan föranledde ingen utred-
ning. 

Olle berättade för sin mamma att han vid denna tid kissade på sig hos 
pappan för att han var rädd, han sa att ”dom var dum med han”. Olle bad 
sin mamma om hjälp. Mamman fick ta emot Olles nedkissade kläder från 
pappan för att tvätta dem efter Olles pappaveckor. Detta har en granne som 
varit och sett och luktat på de nedkissade kläderna pappan kom med berät-
tat om i rätten. Mamman ville att Olle skulle bo kortare tid varje vecka hos 
sin pappa, tills han blivit lite äldre. Olles pappa hade inte märkt att något 
var fel, skrev hans advokat i sitt svar till Olles mamma i oktober 2003. 

Mamman tog initiativ till samarbetssamtal i december 2003, pappan 
var inte intresserad, och de blev inte av.

Anmälningar från vårdcentralens läkare och sjuksköterska 

Olle berättade senhösten 2003 för personal på Vårdcentralen att han blev 
slagen, nypt och hotad av William. Vårdcentralens läkare och sjuksköter-
ska dokumenterade Olles skador och gjorde orosanmälan. Läkaren skrev i 
sin journalanteckning efter Olles besök:

”Olle berättar att han bråkat med sin bror William i samband med att han 
varit hos pappa. 

Olle berättar också att han brukar kissa på sig när han är hos pappa. Han har 
också nu fått lämna sitt rum till ett annat barn i familjen och när han är hos 
pappa får han sova ensam på en madrass i källaren. Berättar att William 
brukar nypa honom i snoppen när han har kläder på sig, också komma och 
ta honom i stjärten och snoppen när han sover nere i källaren. Olle säger 
också att pappa inte lyssnar när han berättar utan bara blir arg.”

Socialtjänsten inledde inte någon utredning. 
Vårdcentralens läkare och sjuksköterska gjorde ytterligare en anmälan 

om oro för Olle hos sin pappa: 
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”Anmälan dat. 031124 inkommer från Vårdcentralen angående att Olle far 
illa hos sin pappa gjord av sjuksköterska samt läkare. De har träffat Olle 
tillsammans med mamman.”

(Ur Journalanteckning från Socialtjänsten gällande Olle den 15 december 
2003.)

Socialtjänsten beslutade efter denna andra anmälan från Vårdcentralen att 
inleda en utredning, som dock inte kom igång förrän Olles pappas styvfar, 
som är läkare, hade smutskastat Olles mamma i en ”Anmälan angående 
skadlig psykisk påverkan av Olle … genom modern”, daterad 8 januari 
2004. 

Olle fortsatte att berätta om hot och slag, enligt mamman. Den unga 
juristen återgav vad mamman berättat om att Olle sagt, bl.a. att William 
hotat att slå in skallbenet på Olle. En annan gång hade William sagt att 
han skulle ta en sån kniv som han som mördade Anna Lind haft, och 
sticka ihjäl Olles mamma. Pappan och hans nya sambo hade skrattat, 
hade Olle sagt till sin mamma, och berättat att han själv hade drömt mar-
drömmar. 

En benägenhet att ta till våld och komma med hot om allvarligt våld var 
inte något övergående för William; det visar den dom för allvarlig miss-
handel och hot mot två jämnåriga som William fick sju år senare, 16 år 
gammal (dom 2011-04-11 i Mål nr B NNN-11, X-stad tingsrätt, Målenhet 1).

Förlikning våren 2004 

i mammans ombuds inlaga till tingsrätten den 15 januari 2004 står att man 
under den muntliga förberedelsen hade kommit överens om att Olle skulle 
tillåtas av sin pappa att under de veckor han bodde hos pappan få tala med 
sin mamma i telefonen, men att denna överenskommelse inte efterlevts. 

i den unga juristens stämningsansökan om längre boende varannan 
vecka hos mamman står: 

”Olle har berättat för mamman hur han kissat i sängen vid ett flertal 
tillfällen de senaste veckorna och hur pappan mitt i natten reagerat med 
ilska och skrikit åt honom. Mamman upplever att problemet, som inte 
förekommer när Olle bor hos henne, har förvärrats den senaste tiden …
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Av vad Olle berättat drar mamman den slutsatsen att såväl pappan som 
övriga medlemmar i den nya familjen talar öppet illa om Olles mamma och 
att detta förvärrats sedan hon kontaktade juridiskt ombud …

Under de veckor som Olle bor hos sin pappa tillåts han inte att tala med sin 
mamma i telefonen … Mamman har varit i kontakt med familjerätten som 
uppmanat henne att försöka tala med pappan om Olles situation. Hon har, 
både dessförinnan och därefter, gjort upprepade försök att komma till tals 
med Olles pappa, då det är nödvändigt att de kan samarbeta kring Olle. 
Sedan en tid tillbaka talar pappan överhuvudtaget inte med mamman, trots 
försök från hennes sida.”

Mamman var glad för att Vårdcentralen remitterat Olle till BUP för en-
skilda samtal. Dessa blev inte av, Olles pappa var emot dem; BUP-läkaren 
noterade i Olles journal den 7 januari 2004: 

”Då far motsätter sig att vi träffar Olle ställs samtalen in tills vidare.”

Olles pappa föreslog strax innan den planerade huvudförhandlingen i april 
2004, att föräldrarna skulle fortsätta som tidigare med växelvis boende. 
Han talade då väl om Olles morbröder. Olles mamma trodde att det nu 
skulle fungera bättre, också för att Olles pappa då flyttat ihop med den nya 
kvinnan och bosatt sig i ett gemensamt hus, så att Olle inte behövde flytta 
mellan tre hus längre (Olle blev hos sin pappa granne med socialdirektören 
i kommunen).

socialtjänstens första utredning 

Utredarna skrev efter att ha träffat förskolans personal:

”Olle är en kille som verkar tycka om både sin mamma och pappa. Han blir 
glad när de kommer och kramar och skojar …

Personalen upplever att mamman är väldigt mån om sin son och har en nära 
och mjuk relation till honom”.

Utredarna träffade Olles pappa fler gånger än mamman och hade också 
flera underhandskontakter med pappan än med mamman. i utredningen 
står att Olle är 
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”trygg med sin pappa”, och att de har ”ett öppet och varmt samspel”. 

Utredarna talade inte med William och/eller Olle. Mamman skrev i april 
2004 en lång kommentar till utredningen, en kommentar som kan ha retat 
upp socialtjänstens handläggare; mamman skrev bl.a. (min kursivering):

”När skall man börja ta Olle på allvar. Pappan försöker anklaga mig och 
vänder på allt jag berättar och försöker på detta sätt dölja att han själv 
kontinuerligt och ständigt påverkar Olle i form av hot: att han aldrig skall 
få träffa mamma igen om han berättar saker.”

Mammans oro för Olle höll i sig, nedan citat från socialtjänstens journal-
anteckning den 14 april 2004:

”Träffar mamman på kontoret. Mamman tycker att situationen kring 
Olle är ohållbar. Han är fortfarande mycket ledsen när han skall till sin 
pappa. Klagar över att halvbrodern nyper honom i snoppen, att fadern 
skriker m.m.”

BUP-psykologen ansåg att Olle inte ”är fri att prata om det som är viktigt 
för honom”. Mamman avbröt mot denna bakgrund BUP-samtalen som 
då kommit igång igen på socialtjänstens initiativ, och som mamman varit 
så glad för. BUP-psykologen som hade hunnit ha några samtal med Olle, 
skrev i ett remissvar till socialtjänsten (citerat i brev till Olles föräldrar 
daterat 27 september 2004):

”Jag kan utifrån de samtal jag haft med Olle inte uttala mig om han varit 
sexuellt ofredad av sin halvbror William då han både berättar detta och 
dementerar detta.

… Då det är oklart om Olle blivit sexuellt ofredad av William är det viktigt 
att pappan som förälder i familjen försöker skydda Olle från att sådana 
situationer ska kunna uppstå och inte lämnar dem ensamma”.

olle skadad hos sin styvfarfar sommaren 2005 

Den första sommaren som Olle skulle vara mer än en vecka hos sin pappa 
var sommaren 2005. Pappan lämnade både Olle 8 år och William 11 år 
hos Olles pappas styvfar (läkaren som anmält Olles mamma utifrån för-
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talsuppgifter i januari 2004) en vecka. När Olle kom hem till sin mamma 
därifrån var han förtvivlad och enligt mamman generad. Olle sa, enligt 
mamman, att han aldrig mer ville dit, och berättade snyftande att han och 
William tvingats vara nakna, och att deras nakna styvfarfar stått bakom 
honom för att lära honom hur man simmar fjärilsim. Mamman ringde 
polisen för att få råd hur hon skulle göra. Polisen instruerade henne att se 
till att få Olles skador dokumenterade och fotograferade av läkare snarast 
möjligt. Läkaren noterade i Olles journal:

”Mor kommer med son på anmodan av Polismyndighet för att dokumentera 
blåmärke på vänsters lårs insida 13 × 4 cm. Olle klagar av och till över smärta 
vid beröring men vill idag på inga villkors vis uppvisa yttre genitalia.”

Polisen gjorde en orosanmälan till socialtjänsten. i ett beslutsmeddelande 
till Olles mamma den 26 juli 2005 från en enhetschef inom socialtjänsten, 
står:

”Kriminalinspektör PP, Polismyndigheten, anmäler till Socialtjänsten 
misstanke om barn som far illa 050720 gällande Olle. Med hänvisning till 
den utredning gällande Olles situation som genomfördes 031215–040423 är 
inte uppgifterna av den art att en ny utredning enl. 11:1 SoL inleds.”

Den utredning socialtjänsten hänvisade till var drygt ett år gammal.

ny skada på olle dokumenterad av läkare i oktober 2005

i oktober 2005 då mamman hämtade Olle i skolan på måndagen, efter att 
Olle varit en vecka hos sin pappa, hade Olle en ny skada. Han hade levrat 
blod i näsan, var svullen och hade utslag. Mamman tog Olle till läkare, i 
Olles journal skrev läkaren: 

”Storebror slog till Olle över näsan med knytnäven. Började blöda ur näsan. 
Även blött näsblod under natten mot måndag den 3:e oktober hemma hos 
fadern … Odling visade växt av stafylokocker.”

Mamman reagerade på att pappan inte tagit Olle till undersökning redan 
då Olle fått slaget, eller senare under helgen då Olles näsa fortsatt att blöda. 
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Hon gjorde nu sin andra orosanmälan till socialtjänsten. När hon avvisats 
av en socialsekreterare där vände sig mamman till länsstyrelsen. (Svar kom 
nästan ett år senare i slutet av juli 2006, då socialtjänsten fattat beslut om 
omedelbart omhändertagande av Olle då han var på utredningshemmet 
– sin fjärde dag med mamman – under ständig observation av personal, 
Olle omplacerades till pappan.) Pappan sa att William hade varit i Norge, 
därefter i Nordmaling, d.v.s. pappan förnekade först att William slagit Olle 
och orsakat Olles skada. Senare framhävde pappan att Olles näsben inte 
var knäckt, d.v.s. pappan bagatelliserade Olles skada och försvarade hans 
äldre halvbror William.

Att Olles mamma reagerat på att Olle skadats av William, väckte pap-
pans irritation, visar ett journalnotat från den 19 december 2005:

”Pappan uppger att han vet vad som är bekymret för Olle, det är att 
mamman ideligen anmäler allt till både socialtjänst, polis och länsstyrelsen.”

Fakta i målet är: Olles mamma hade två gånger gjort orosanmälan, hösten 
2003 och hösten 2005. i samband med sin anmälan 2005, då inget hände, 
hade mamman vädjat till länsstyrelsen som då var tillsynsmyndighet om 
hjälp. Vårdcentralen och polisen hade på eget initiativ gjort orosanmälan: 
vårdcentralen två anmälningar 2003, och polisen en anmälan 2005. 

det dröjde innan socialtjänsten inledde en utredning

En utredning inleddes av socialtjänsten några veckor efter Olles nässkada 
i oktober 2005. Den slutfördes nästan ett år senare, den 16 augusti 2006. 
Det var två dagar innan planerad tingsrättsförhandling om Olles vårdnad. 
Pappan hade begärt att få ensam vårdnad den 18 juli 2006, dagen efter att 
social tjänsten beslutat om att omhänderta Olle jml LVU och placera Olle 
hos pappan. Omplaceringen från utredningshemmet till pappans hem gjor-
des samma dag som det akuta LVU-beslutet togs, den 17 juli 2006. Sedan 
den dagen har Olle inte haft någon kontakt med sin mamma (undantaget 
två gånger då Olle lyft telefonluren när mamman ringt och då han uttalat: 
’ring int hit’ – inspelat av mamman på band).

Det var endast pappan som upptogs som vårdnadshavare, då utredningen 
kommunicerades samma dag som den färdigställts, den 16 augusti. Den 15 
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augusti skrev pappans advokat fax till tingsrätten och begärde anstånd med 
att yttra sig till tingsrätten över utredningen med följande motivering:

”Utredningen enligt SoL är färdigställd i morgon förmiddag. innan jag 
yttrar mig till tingsrätten måste jag gå igenom utredningen med pappan.” 

Domaren beviljade pappans advokat anstånd till kl. 16 den 16 augusti. 
Mamman fick inte se utredningen förrän i samband med förhand-

lingen, som sköts upp några dagar av domaren som ansåg att mamman 
borde få tid att läsa utredningen. Mamman fick hämta utredningen hos sitt 
dåvarande tillfälliga juridiska ombud.

socialtjänstens journalnoteringar våren 2006

Socialtjänstens journalnoteringar under tiden december 2005–juni 2006, 
se utdrag nedan, dokumenterar ingångna överenskommelser som visar att 
Olles bekymmer var att han pressades av att hans pappa inte tillät Olle att 
hälsa på sin mamma under pappaveckorna, inte fick tala med sin mamma i 
telefon under pappaveckorna, av att pappan inte hjälpte Olle med läxor, av 
att pappan försvarade William och inte tog Olles rädsla för det han utsat-
tes för av William på allvar. Detta dokumenterades i journalanteckningar 
förda av socialtjänstens handläggare under våren 2006, här några nedslag:

”Vi övk pappan skall följa Olle fram till mamma efter handbollsmatchen.” 
(Socialtjänstens journalanteckning gällande Olle den 1 februari 2006.)

”Handbollscupen flyttad. Övk med mamman att hon funderar på någon 
annan situation eller tillfälle då pappan kan visa på att han inte förnekar 
mamman som Olles mamma.” (Socialtjänstens journalanteckning den 8 
februari 2006.)

”Ännu ett steg till att det skulle bli bättre för Olle hos pappan skulle vara att 
Olle skulle få sitta inne på sitt rum och prata ostört. Övk att pappan 
fortsättningsvis gör läxorna med Olle och att inte mamman gör dom också.” 
(Socialtjänstens journalanteckning den 9 mars 2006.)

”Tel samtal med mamman … Hon undrar kring utredningen, om vi skall 
diskutera detta med att Olle blivit slagen av William och att William ryckt 
honom i snoppen m.m. Hon säger att Olle ofta är ledsen över att William är 
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så dum mot honom och att han kallar honom mongo och att han säger att 
han ska slå in pannbenet på honom … Hon känner även ett obehag vad 
gäller Olles umgänge med sin styvfarfar, att han och William tvingats bada 
nakna i hans stuga m.m. Hon känner en oro att styvfarfadern överskrider 
vissa gränser gentemot Olle och William. (Socialtjänstens journalanteckning 
den 7 april 2006.)

”Olle sa att pappa lovat honom nya leksaker om han sa det han sa till oss (att 
det var jobbigt att mamma tjatade på honom om att han skulle säga saker om 
pappa, William, pappans sambo och hennes barn). 

Han berättade att William brukade vara dum med honom, ta tag i Olles tröja 
och trycka upp honom mot väggen. 

Olle berättade att pappa brukar slänga in honom på sitt rum, att han blivit 
inlåst en gång …” (Socialtjänstens journalanteckning den 17 maj 2006.)

Dokumenten från senvåren 2006 visar att Olle under maj kom in i en allt-
mer upptrappad lojalitetskonflikt, och att han levde under en stor press, 
nedan från ljudbandsinspelat samtal som en diakon, en arbetskollega till 
Olles mamma, hade med Olle den 19 maj 2006:

”Pappa sa allt jag skulle säga, och då gjorde jag det.
Han kom till skolan och tittade mig i ögonen. Då blev jag rädd …”

olles pappas bild

i journal från den 2 maj 2006 stod:

”att Olle sagt till pappan att mamma blir glad om han säger att William varit 
dum med honom. Pappan uppfattar att Olle lärt sig vad han ska säga för att 
mamma ska bli glad”.

Detta var den bild pappan skapade och som socialtjänstens anställda, tidi-
gare underställda Olles farfar, socialnämndens ordförande och s-ledare, 
från och med den 22 maj 2006 anammade som sin bild av Olles mamma; 
det visar den fortsatta händelseutvecklingen. 

i stället för att utreda Olles livsvillkor hos pappan och hos mamman, 
och låta en oberoende erfaren utredare ha samtal med Olle, beslutade 
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social tjänsten att Olle skulle placeras med sin pappa och hans nya familj på 
ett utredningshem i sex veckor. Pappan skulle avlösas av mamman för att, 
som man sa, föräldrarnas föräldraförmåga skulle utredas. 

Olles mamma framförde då hon kallats till socialkontoret den 22 maj 
2006, att det var Olles sommarlov, att Olle och hon sedan lång tid pla-
nerat att göra en utlandsresa i juni, samt att det bara var vikarier utan 
utredningsvana och inte ordinarie personal på utredningshemmet under 
sommaren. Hon fick ett ultimatum: antingen acceptans av den med Olles 
pappa uppgjorda planen, eller tvångsomhändertagande av Olle jml LVU. 

Att planen med placering av pappan under sex veckor direkt i början av 
juni gjorts upp med pappan, framgår av att pappan samma dag, den 22 maj 
2006, ringt till skolan, för han ville träffa personalen. Samtidigt som mam-
man var på möte med socialtjänsten, för att få henne att acceptera den med 
pappan uppgjorda planen, berättade pappan på det av honom initierade 
skolmötet, att de skulle läggas in på ett utredningshem. 

Efter detta möte skrev personalen en anmälan till socialtjänsten om att 
mamman tjatade m.m. Mamman var ovetande om både mötet i skolan och 
om anmälan. Först sommaren 2007, då mamman fick ut de journalanteck-
ningar från socialtjänsten som hon hade begärt ut ett år tidigare, förstod 
hon att Olles pappa förberett avskiljandet av Olle från henne genom att tala 
negativt om henne och hitta allianspartners också i skolan.

olle förlorade mormor, sin hund, sitt hem och sin mamma 

Olles mormor dog i cancer den 4 juni 2006. Olle hade hälsat på henne till-
sammans med sin mamma ofta på det hospice där mormodern fick pallia-
tiv vård, Olle stod henne nära. 

”Mamman meddelar att hennes mamma avlidit under helgen. Hon anser 
inte att det är möjligt att lägga in Olle på utredningshemmet förrän om en 
vecka. Jag framför att det inte går att genomföra utredningen om den för-
kortas ytterligare.” (Citat från handläggande socialsekreterares journal-
anteckning den 5 juni 2006 gällande Olle efter samtal med mamman.)

Mamman berättade att handläggaren inte beklagat Olles mormors död. 
inte heller pappan ansåg att denna förlust för Olle var något som pap-
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pan borde ta hänsyn till; handläggaren gjorde följande journalanteckning 
samma dag, den 5 juni 2006, gällande Olle, efter samtal med pappan: 

”Telefonsamtal med pappan. Jag berättar om mitt samtal med mamman.
Pappan vill åka och hämta Olle idag, eftersom det är hans vecka.”

Att Olle skulle delta då mormodern begravdes var bestämt redan då mam-
man, enligt uppgift mot Olles vilja, körde Olle till utredningshemmet den 
7 juni 2006. Olles pappa, som inte hade med saken att göra, bestämde dock 
lång tid innan begravningen tillsammans med personalen på utrednings-
hemmet att Olle inte skulle få delta i familjemiddagen efter sin mormors 
begravning, utan endast i själva begravningsakten. Mamman kunde då 
inte heller delta, eftersom hon var tvungen att köra Olle tillbaka till utred-
ningshemmet till kl. 16. 

När mamman kom för att hämta Olle till mormoderns begravning på 
morgonen den 1 juli 2006 sa Olle upprepade gånger ”vill inte”, och satte 
sig gråtande i sin mammas knä. Det beskrivs samstämmigt, också av per-
sonalen som sedan den 7 juni fått höra pappans baktalande uppgifter om 
mamman, till personalen.

Mamman anklagades av en i personalen, för att denna begravnings-
morgon inte ha lyssnat på Olle, och för att ha pressat honom. Denna per-
sonal anmälde till socialtjänsten att Olles mamma inte lyssnar på Olle och 
pressar Olle. Detta var också den bild som framfördes i socialtjänstens 
utredning den 16 augusti 2006, där man skrev att:

”det inte fanns någon tvekan om att det är Olles egen uppfattning att han 
inte vill åka på begravningen, men att mamman inte låter honom komma 
till tals”.

Socialtjänsten beslutade efter denna anmälan att Olle, då mamman skulle 
komma den 14 juli, endast skulle få träffa sin mamma under bevakning all 
Olles vakna tid, och med restriktioner. Den 12 juli 2006 förelades mam-
man att acceptera de av socialtjänstens handläggare formulerade restrik-
tionerna, vilket hon inte gjorde. Se utdrag ur restriktionerna nedan: 

”Förutsättningar för utredning på utredningshemmet gällande Olle och hans 
mamma under inskrivningstiden 060714–060825
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Utöver att personal finns med dagtid på utredningshemmet närvarar även 
personal vid morgon- och kvällsrutinerna i hemvistet då Olle ska kliva upp 
respektive gå och lägga sig. Om personalen under inskrivningstiden bedömer 
att ovanstående förutsättningar inte efterföljs, eller att Olle far illa under 
inskrivningstiden, kan de besluta att utredningen måste avbrytas.” 

i en rapport daterad den 31 juli 2006 från utredningshemmet underskriven 
av två unga vikarier på utredningshemmet står (min kurs.): 

”i början av inskrivningstiden på utredningshemmet var Olle orolig över att 
förlora någon av sina föräldrar, han sa vid ett flertal tillfällen att han ville bo 
hos båda sina föräldrar och att hans största önskan var att mamma och 
pappa skulle vara vänner. Olle sa i slutet på vistelsen att han inte ville träffa 
mamma förrän hon blivit snäll och slutat tjata.”

Olle hade således under de sex veckorna på utredningshemmet, liksom 
personalen, kommit att se den frånvarande mamman, som en som tjatade. 
Enda förklaringen till att de bibringats en sådan bild är att de påverkats 
av Olles pappa, som under lång tid påstått att mamman tjatade. Olle hade 
dessutom, enligt ovanstående notat, påverkats till att inte vilja bo med sin 
mamma ”förrän hon blivit snäll och sluta tjata”, något som är oförenligt 
med dokumentationen som finns om att Olle under hela sitt liv tidigare 
ansett sin mamma snäll – och alltid uttryckt att han ville bo hos båda för-
äldrarna.

i socialtjänstens utredning, färdigställd efter att kammarrätten upphävt 
LVU, men socialtjänsten vägrat efterfölja domen, framkom att Olle pres-
sats att se sin mamma som tjatig, bl.a. stod det: 

”Vid ett annat tillfälle berättar Olle att han ljugit om att han kissat ner sig i 
sängen för att då slutar mamma tjata.”

Olle hade kissat på sig hos sin pappa, det finns belagt från olika källor, inte 
minst från Olle själv, framförda till Vårdcentralens personal. Olle kissade 
också på sig då han var på utredningshemmet med sin pappa, enligt per-
sonalens anteckningar. Olle ljög inte, men Olles pappa påstod att Olle ljög 
– ”för att göra sin mamma glad”.
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olle fick vara tre dagar med sin mamma på utredningshemmet

Olles mamma kom till utredningshemmet den 14 juli 2006. i referat av för-
hör med en erfaren färdigutbildad socionom som vikarierat på utrednings-
hemmet de dagar Olles mamma var där:14, 15, 16 juli 2006, står i tingsrät-
tens senaste dom från februari 2009:

”Hon fick höra att andra tyckte att mamman var besvärlig och ringde mycket 
bland annat. 

Olle blev glad när mamman kom och de spelade fotboll och lekte med 
hunden. 

Dagen därpå åkte hon, mamman och Olle och badade. Det fungerade 
jättebra. Olle tydde sig till mamman.”

Personal på utredningshemmet hade gjort följande observation enligt jour-
nal den 16 juli 2006:

”På kvällen hjälper mamman Olle i säng, de ligger tätt ihop i dubbelsängen 
och mamman läser för Olle, de småpratar och skrattar tillsammans. Olle 
läser också en stund för mamman. Olle ser avslappnad ut.”

olle avskiljdes från sin mamma den 17 juli 

Morgonen därpå, den 17 juli, ville Olle, då nyss fyllda 9 år, åka och bada 
med sin mamma så som de gjort de andra dagarna – det var ju mitt i Olles 
sommarlov! 

Den mycket erfarna socionom som intygat tre gånger i rätten att det 
rådde ett kärleksfullt gott förhållande mellan Olle och hans mamma var 
ledig denna dag. Olle och hans mamma fick inte åka och bada som tidigare 
för det fanns inte personal som kunde följa med, sa de unga vikarierna. När 
mamman ändå ville åka och bada med Olle, tog två unga vikarier med sig 
Olle, som grät, in till ett kontor, de skrev i sin journal: 

”Olle är rädd att han inte ska få träffa mamma mer. Personal försöker lugna 
och trygga Olle genom att berätta att mamma inte kommer att försvinna och 
att han kommer att få träffa henne igen.”
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Detta löfte har fortfarande efter drygt fem år inte infriats. 
Personalen frågade sig inte hur ett 9-årigt barn kunde vara rädd för 

att förlora sin mamma, när han en dag inte fick åka och bada med henne. 
Någon – och det kan inte vara mamman som varit borta från Olle under 
pappans sex veckor med Olle på utredningshemmet – måste ha gjort 
honom skrämd och rädd att förlora sin mamma. 

Olles mamma väntade på telefonsamtal från en ansvarig för att dis-
kutera varför hon inte fick åka och bada med sin son. När hon väntade 
utanför utredningshemmet fick hon intalat på sin mobiltelefon ett med-
delande från en specialinkallad enhetschef, som aldrig träffat henne och 
Olle. Meddelandet var att Olle omhändertagits enligt LVU, och placerats 
hos sin pappa. 

lVu-beslut taget av enhetschef som aldrig träffat olle och hans mamma

Det var en specialinkallad enhetschef som fattade LVU-beslutet formellt 
undertecknat av socialnämndens ord förande, Olles farfars efterträdare. 

Nedan citeras ur denna enhetschefs PM daterat dagen efter det omedel-
bara omhändertagandet: 

”Olle lever i en mycket utsatt situation där han förväntas säga dumma saker 
om sin pappa och hans nya familj för att mamma skall sluta pressa honom. 
Med den kännedom undertecknad har om mammans inställning till Olles 
pappa och hans nya sambo bedömer undertecknad att Olle behöver lagens 
skydd för att kunna placeras hos pappa.”

En socialsekreterare skrev till Skattemyndigheten och intygade i september 
2006 att inskrivningsdagen för Olle med pappan den 7 juni 2006 på utred-
ningshemmet var början på Olles stadigvarande boende hos sin pappa. 
Nedan citat ur socialsekreterarens skrivelse till Skatteverket:

”På uppdrag av Olles pappa intygas att Olle bott stadigvarande hos pappan 
sedan 060607. 070717 fattade socialtjänsten ett beslut om LVU och Olle 
placerades hos fadern. Därefter har en vårdnadsprocess inletts och den 29:e 
augusti fattade Tingsrätten ett interimistiskt beslut att Olle skall bo 
stadigvarande hos fadern. Huvudförhandling kommer att hållas i okt/nov.” 
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Socialsekreteraren, som skrev detta intyg på pappans begäran till Skatte-
verket, så att han fick barnbidragen samt underhållsbidrag från mamman, 
underlät att nämna att LVU hade upphävts av kammarrätten redan den 4 
augusti 2006, och att det var pappan som inlett vårdnadsprocess.2

Kammarrätten upphävde lVu-beslutet den 4 augusti 2006 

i beslutet från kammarrätten den 4 augusti 2006 stod:

”Kammarrätten förordnar att socialnämndens beslut om omedelbart 
omhändertagande tills vidare inte skall gälla.”

Socialtjänsten protesterade den 7 augusti 2006 mot kammarrättens beslut, 
som de inte tänkte rätta sig efter, framgår det. En enhetschef3 skrev i ett 
”Yttrande till kammarrätten angående beslut 4 augusti 2006”: 

”Socialnämnden i NN kommun vidhåller beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt LVU med hänvisning till PM 2006-07-18. Modern 
behöver hjälp att se hur hennes ageranden påverkar sonen och har inte 
kunnat se att utredning kring Olle även avser hans relation till henne och 
därmed brister hon i sin föräldraförmåga.”

Det var mammavecka för Olle då beslutet från kammarrätten om upp-
hävande av LVU kom. Trots det hölls Olle kvar hos sin pappa – med stöd 
av socialtjänsten. En arbetskamrat till Olles mamma ringde Olles pappa 

2 Olles far skrev den 11 november 2006 till Skatteverket som svar på ”Förfrågan Barns 
folkbokföring”: ”Det är ostridigt att Olle bott hos mig heltid from 7/6-06 och framåt. 
Det är föga troligt att Olles boende kommer förändras efter huvudförhandling i tings-
rätten, då Hovrätten avslagit mammans överklagande om stadigvarande boende hos 
mig samt fastställt beslutet om skyddat umgänge.” Det hade då inte ännu varit huvud-
förhandling i tingsrätten – och följaktligen hade inte hovrätten ”avslagit mammans 
överklagande”.

3 Det var samma enhetschef som 2010 förklarade för mamman att socialtjänsten enligt 
tingsrättens dom i februari 2009 inte hade skyldighet att låta Olle tala i telefon med 
sin mamma, så som mamman då hade föreslagit som en möjlig väg att återknyta 
kontakten för Olle med sin mamma. Denna enhetschef hänvisade till domen om två 
timmar två gånger i månaden under dagtid av socialtjänsten övervakat umgänge i 
socialtjänstens lokaler.

978-91-44-07542-6_01_book.indd   412 2012-02-21   08.43



413

16  Barnet avskiljs från en mamma eller pappa …

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

måndagen den 7 augusti 2006. Mamman hade försökt ringa efter kammar-
rättens beslut, men Olles pappa hade lagt på luren. Arbetskamraten skrev 
ned anteckningar från sitt samtal med pappan:

”Jag framför mitt ärende och får till svar att det inte är så att beslutet är 
ändrat. Om mamman vill ha en ändring skall hon vända sig till länsrätten 
och begära verkställighet. Jag svarar att jag sett papper på kammarrättens 
beslut men pappan menar att det är en missuppfattning.

Pappan säger att han och Socialtjänsten är överens om att det inte är lämpligt 
för Olle att träffa sin mamma eftersom han då blir utsatt för psykisk 
misshandel. Det finns faktorer som ni inte känner till. Ni som känner henne 
kan inte veta, menar han. Jag svarar att om vi känner mamman kan vi 
faktiskt veta något. Det spelar ingen roll, det går ändå inte att ändra något 
blir pappans svar.

En stund senare talar jag med YY, länsrätten i NN. Han ger besked att det 
beslut som kammarrätten tagit gäller med omedelbar verkan enl. LVU § 40.” 

i kammarrättens dom med slutgiltigt beslut den 10 augusti 2006 står:

”Med ändring av länsrättens beslut upphäver kammarrätten det omedelbara 
omhändertagandet av Olle.”

Pappans advokat skrev till tingsrätten samma dag, den 10 augusti 2006. 
Pappans advokat ifrågasatte kammarrättens dom och argumenterade för 
ensam vårdnad för pappan, så här skrev hon:

”Kammarrättens beslut gör Olle i ännu högre grad i behov av skydd.
Detta kan nu endast ges honom om pappan får ensam vårdnad.”

efter en månads isolering

Den 16 augusti 2006 noterades av socialtjänstens handläggare i Olles jour-
nal:

”Personal på utredningshemmet (en inte riktigt färdigutbildad socionom 
som aldrig haft barnsamtal tidigare, min anm.) har träffat Olle idag. Hon 
berättar att han är mycket orolig. Han vet att det ska avgöras den 18/8 om 
han ska börja bo hos mamma igen.
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Han säger till henne att han absolut inte vill det, och att han ska ta livet av sig 
om de vuxna bestämmer att han ska tillbaka till mamma.”

Den 16 juli, en månad tidigare hade Olle legat i storsängen och myst och läst 
sagor med sin mamma (se utdrag ur journalnotat ovan). 

Tusen varningsklockor borde ha ringt hos socialtjänstens handläggare, 
om detta 9-åriga barn efter en månads total isolering från sin mamma 
hos sin pappa uttryckte sig så att han hellre ville ta livet av sig än komma 
tillbaka till sin mamma; enda förklaringen utifrån den dokumentation 
som finns är att Olle hade skrämts och pressats till att ta avstånd från sin 
mamma av sin pappa. 

Den 18 augusti 2006 stod i socialtjänstens journalnoteringar rörande 
Olle: 

”Telsamtal med //namnet på tingsrättsdomaren i planerad förhandling//
angående framskjutandet av dagens inbokade förhandling. /Förnamnet på 
domaren/ förklarar att hon beslutat om framflyttning utifrån den utredning 
som kommit in (soctj. 11 kap. 1) och att hon anser att modern måste få 
tillfälle att yttra sig utifrån detta …

Pappan på besök på kontoret utifrån att Tr beslutat att skjuta fram 
förhandlingen till kommande vecka (torsdag). Pappan är uppgiven och 
bekymrad vad som händer när Olle ska börja skolan nästa vecka. Han är 
säker på att mamman kommer att komma till skolan och hämta Olle. Vidare 
är pappan orolig att Tr beslutar om fortsatt gemensam vårdnad samt växelvis 
boende. Olle vill inte gå på fotbollsträning eller matcher för att han är rädd 
att mamman ska komma dit.”

Fortsatt gemensam vårdnad och besöksförbud för mamman 

Samma dag som tingsrätten beslutat om fortsatt gemensam vårdnad om 
Olle, ringde Olles mamma till pappan. En diakon som åhörde mammans 
samtal med pappan per högtalartelefon skrev ned följande om det han åhört:

”Hon frågade pappan när hon kunde få träffa sin son Olle. Pappan svarade 
att Olle inte ville träffa mamman och att mamman inte hade rätt till 
umgänge med Olle.

Hon skulle inte heller få besöka Olle på skolan. Om hon gjorde det skulle 
hon polisanmälas för egenmäktigt förfarande.”
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Rektorn, som på pappans begäran och socialtjänstens anmodan, givit Olle 
ledigt från skolan fram till att den planerade tingsrättsförhandlingen hade 
avklarats, skrev till Olles mamma den 14 september 2006:

”Efter att ha gått igenom tingsrättens protokoll med beslut från den 29 
augusti 2006 och utifrån min kännedom om rådande förhållanden har jag 
beslutat följande.

Ni har ej tillstånd att beträda skolområdet utan att i förväg beviljas särskilt 
tillstånd till detta av skolledning (rektor) på skolan. Detta har Ni tidigare 
meddelats muntligen den 30 augusti 2006.”

Detta olagliga besöksförbud infördes, trots att kammarrätten den 4 och 
10 augusti 2006 beslutat om omedelbart upphävande av LVU, och trots att 
tingsrätten beslutat om fortsatt gemensam vårdnad den 29 augusti 2006. 
En professor i folkrätt, Göran Lysén, polisanmälde rektorn utan att det 
ledde till något annat än att rektorn själv förhördes.4 

domarbeslut på pappans advokats begäran 

Efter att tingsrätten den 29 augusti 2006 hade beslutat att föräldrarna 
skulle fortsätta att ha gemensam vårdnad, utan några umgängesrestriktio-
ner, fick Olle, för sin pappa, inte ha någon kontakt alls med sin mamma. 
Pappans advokat skrev ett fax till tingsrätten den 10 november 2006 (min 
kursivering):

4 Professor Lysén gjorde senare en analys av bristerna i den rättsliga handläggningen, 
denna rättsanalys avvisades av domstolarna (av hovrätten i december 2007 och av 
tingsrätten i januari 2009) då mamman åberopade den som bevisning. Också förhör 
med professor Lysén som vittne (samt två övriga sakkunniga vad gäller påverkan på 
barn i svåra vårdnadskonflikter som åberopats av mamman) avvisades. Mamman 
gjorde jävsinvändning mot den tingsrättsdomare som avvisat så stor del av hennes 
åberopade bevisning och dessutom, enligt mamman, innan förhandlingen klargjort 
att det endast kunde bli fråga om övervakat umgänge. Tingsrätten beslutade samma 
dag, den 9 januari 2009, att (mammans namn ersatt med ”mamman”): 

  ”domarens beslut att avvisa delar av den bevisning som åberopats av mamman  
 ger inte uttryck för något ställningstagande till den sak som målet gäller. inte heller  
 i övrigt har det framkommit något som är ägnat att rubba förtroendet för domarens  
 opartiskhet i målet. Mammans jävsinvändning avslås därför.” 
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”Det hade självklart blivit tydligare vad som gäller om beslutet om 
gemensam vårdnad kopplats samman med ett beslut om skyddat umgänge. 
Oavsett hur ofta mamman ringer till pappan kommer hon inte få tala med Olle.”

En tingsrättsdomare, en annan än den som dömt till gemensam vårdnad, 
fattade samma dag som han mottagit detta fax beslut om skyddat umgänge, 
utan kommunikation med Olles mamma (hon hade då inget juridiskt 
ombud). i december 2006 hölls huvudförhandling i tingsrätten och Olles 
pappa tilldömdes då ensam vårdnad. 

hovrättsförhandling i oktober 2007

Pappans advokat hade i en inlaga åtta månader innan förhandlingen (den 
22 februari 2007) skrivit en inlaga till hovrätten och förklarat varför pap-
pan inte tillät Olle att ha någon kontakt med sin mamma:

”Redan i november 2006 skrev jag till /namnet på mammans dåvarande 
advokat/ och bad henne förklara för mamman att hon inte fick tala med Olle 
på telefon, eftersom pappan befarade att Olle även vid sådan kontakt skulle 
känna sig pressad. Soc. Sekr. /namnet på en socialsekreterare/ bekräftade i 
sitt vittnesmål i tingsrätten att risken att Olle skulle ta skada var lika stor vid 
telefonsamtal som vid personlig kontakt …

Från att Olle inledningsvis var tämligen aningslös om konsekvenserna av de 
negativa uppgifter han tvingats lämna, har han med växande ålder börjat må 
allt sämre av att behöva ljuga om pappa och hans familj.” 

Pappan kallade således det Olle berättat för vårdcentralens medicinska 
personal om sin rädsla, hoten och slagen hos pappan och Olles medicinskt 
dokumenterade skador för lögner, lögner som Olles mamma skulle ha pres-
sat Olle att framföra. 

inför hovrättsförhandlingen hade pappan hämtat Olle i skolan och 
skjutsat Olle tio gånger till en skolpsykolog med kontor intill socialtjäns-
tens företrädare. Skolpsykologen intygade i rätten i oktober 2007 att det var 
Olles genuina vilja att inte träffa sin mamma eller tala med henne. 

Orsaken uppgav han var att mamman ringt så mycket och tjatat på Olle. 
Detta var, liksom uppgifterna i PM:et från den 18 juli 2006, och styvfarfa-
derns uppgifter i januari 2004, påhittade negativa uppgifter; dessa påstådda 
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telefonsamtal hade aldrig ägt rum. Det vet vi bl.a. genom pappans katego-
riska förbud mot all slags kontakt, inklusive telefonkontakt, för Olle med 
sin mamma, se citaten strax ovan. 

Mamman begärde att man skulle kontrollera telefonlistor, så att det 
skulle bevisas att de telefonsamtal skolpsykologen talade om aldrig hade 
ägt rum. Hovrätten nekade att göra en sådan kontroll. Hovrätten fastställde 
den dom från tingsrätten i december 2006 som ändrat den gemensamma 
vårdnaden till ensam vårdnad för pappan.

7 maj 2008 ny domare beslutar att olle ska få träffa sin mamma 

En kvinnlig domare beslutade den 7 maj 2008, efter mammans stämning om 
ensam vårdnad i mars, att Olle skyndsamt måste få träffa sin mamma ett 
par gånger i veckan inför slutförhandling hösten 2008, samt få ta emot tele-
fonsamtal från sin mamma varje torsdag kväll. Torsdagen den 8 maj ringde 
mamman, Olle lyfte på luren och sa samma sak som han sagt den 23 decem-
ber 2007, den första av de två gånger han svarat i telefonen: ”ring int hit mer”.

i stället för att efterleva överenskommelsen om att Olle snarast skulle 
få komma hem till sin mamma, och sin hund icke att förglömma, fortsatte 
pappan att förhindra all kontakt för Olle med sin mamma. 

Efter överenskommelsen den 7 maj om att Olle skulle vara hemma med 
sin mamma två gånger i veckan samt sammanhängande tid under som-
maren 2008, skrev pappans advokat, den 30 maj 2008, ett fax till hovrätten, 
om att Olles mamma inte borde beviljas rättshjälp – som hon då redan 
beviljats. Detta fax citeras nedan i sin helhet:

”Mål Ö NNN-08 rt 1

Jag biträder pappan i vårdnadsmålet vid NN tingsrätt och vill, trots att jag 
vet att jag strikt juridiskt inte har något med Olles mammas rättshjälp att 
göra för kännedom inge min skrivelse till tingsrätten den 23 april 2008. 
Möjligheterna för mamman att fortsätta med processer påverkar självklart 
pappan men i ännu högre grad Olle. Han borde nu äntligen få vara det barn 
han har rätt att vara istället för att på nytt genomgå utfrågningar och tvingas 
ta ställning.

Med vänlig hälsning 
Pappans advokats namn”
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Hovrätten beslutade i enlighet med pappans advokats önskemål5; mam-
mans tidigare beviljade rättshjälp efter hennes stämning om ensam vård-
nad i mars 2008, drogs in. 

olle fick inte träffa sin mamma, ny domare fattade nytt beslut

i stället för att efterleva överenskommelsen från 7 maj 2008, om att Olle 
snarast möjligt skulle få komma hem till sin mamma och sin hund, åkte 
pappan på utlandssemester med Olle sommaren 2008. Han sa därefter att 
Olle inte ville träffa sin mamma. Den nya handläggande socialsekreteraren 
(nyutexaminerad socionom som skrivit bok om sitt hat mot sin mamma) 
stöttade pappan; pappan och denna nya handläggare var överens om att det 
inte går att ”tvinga ett barn att träffa sin mamma mot barnets vilja”. 

En ny domare, från Miljödomstolen, fattade nytt beslut i enlighet med 
detta. Den planerade tingsrättsförhandlingen i november 2008 sköts upp; 
man hade glömt att kalla mammans vittnen. 

Till förhandlingen i januari 2009 avvisades de flesta av mammans åbe-
ropade vittnen: professorn i folkrätt, en socionom och en psykolog, sak-
kunniga om skador på barn i samband med separation från en förälder 
(det som kallats PAS). Mycket av mammans åberopade bevisning avvisades 
också, t.ex. det inspelade förhöret med den unga socionomen som varit 
pappans huvudvittne i tingsrättsförhandlingen i december 2006, och som 
pappan inför hovrättsförhandlingen 2007 begärt omförhör med, ”då hen-
nes uppgifter är av avgörande betydelse”. Ett av pappans styvfar färdigställt 
band som uppgavs vara ett bandat mobiltelefonsamtal mellan mamman 
och Olle på bilfärd i november 2003 åberopat av pappan tilläts dock som 
bevis. Detta bands autencitet har aldrig undersökts. 

5 Pappans advokat hade redan den 8 april 2008 några dagar efter att tingsrätten i slutet 
av mars 2008 beslutat ge rättshjälp åt Olles mamma, ringt JK, enligt tjänsteanteck-
ning från JK. Pappans advokat hade uppmärksammat JK på beslutet om rättshjälp och 
uppgivit att ”förhållandena inte ändrats” efter två rättsliga prövningar, varpå JK gick 
in på den ena partens sida i den lokala vårdnastvisten. JK agerade som partiskt ombud 
för Olles pappa med mamman som motpart och begärde att tingsrätten skulle dra in 
den beslutade rättshjälpen till mamman, ett förhållande som vare sig hovrätten eller 
tingsrätten kunde negligera.
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utdrag ur tingsrättens dom från den 5 februari 2009

Tingsrättens domare hade, enligt Olles mamma, uttalat innan förhand-
lingen att hon inte behövde någon ytterligare information från mammans 
advokat, och att hon, socialtjänsten och pappan var överens om att det 
umgänge det kunde bli fråga om skulle ske i socialtjänstens lokaler. Mam-
man ville att förhandlingen skulle ställas in på grund av jäv, vilket hennes 
dåvarande advokat inte gick med på. i domen står att läsa:

”… Tingsrätten kan bara hoppas, för mammans och hennes sons skull, att 
mamman har förmåga att ta till sig de bedömningar som gjorts av 
socialtjänsten och domstol, så att hon kan lägga sina egna intressen och krav 
åt sidan för att istället försöka förstå och respektera sonens känslor och ta 
emot det stöd och hjälp hon kan behöva i att återupprätta deras relation. Det 
handlar ju om pojkens rätt till sin mamma och inte om mammans rätt till 
sin son.”

Under rubriken ”tingsrättens bedömning” står:

”Mamman har gjort gällande att pappan utsätter Olle för stark påverkan för 
att han skall ta avstånd från henne, s.k. PAS. Tingsrätten anser inte att det 
har framkommit några uppgifter som över huvud taget styrker detta 
påstående eller att pappan på något annat sätt skulle vara olämplig som 
vårdnadshavare. Tvärtom finner tingsrätten att det framgår av 
socialtjänstens utredningar, som tingsrätten inte finner skäl att ifrågasätta, 
att mamman har stora brister i sin förmåga att lyssna in Olle och respektera 
hans känslor och åsikter och att Olle genom hennes beteende mot honom 
riskerar att fara illa.”

Domaren beslutade på pappans advokats inrådan att mamman skulle be-
tala pappans rättegångskostnader. i domen står:

”Mammans yrkanden har föranlett en mycket omfattande skriftväxling och 
arbete för motpartsombudet. Huvudförhandlingen pågick i två dagar. På 
grund av det anförda finner tingsrätten att det föreligger särskilda skäl att 
ålägga mamman att ersätta pappan för hans rättegångskostnader. Vad som 
yrkats är skäligt.” (110 400 kr plus ränta, utan specifikation, min anm.)

Olles mamma fick inget krav på dessa pengar – förrän 2,5 år senare då hon 
ånyo hade yrkat ensam vårdnad, sommaren 2011. Då hade Olle hållits helt 
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avskild från sin mamma i fem år. Den 30 juni 2011 kontaktade pappans 
advokat försäkringsbolaget, som omedelbart krävde mamman på 88  320 
kronor med senaste betalningsdag den 15 augusti 2011. Samma dag som 
pappans advokat såg till att expediera detta krav mot Olles mamma, den 
30 juni 2011, svarade hon tingsrätten. Hon bestred då alla yrkanden samt 
krävde att mamman skulle stå för pappans rättegångskostnader. 

olles halvbror dömd för hot och misshandel 

Under hösten 2010 hotade och misshandlade William två jämnåriga poj-
kar, för vilket han dömdes i april 2011. William hade hotat dem, på samma 
sätt som han hotat Olle, om att han skulle slå in skallbenet och döda dem. 
Han hade slagit dem i ansiktet på samma sätt som han slagit Olle. Pappan 
bestred skadeståndet som åklagaren yrkat, enligt tjänsteanteckning den 
8 mars 2011, med motiveringen: ”Han tycker inte det är skäligt.” William 
ringde den han först misshandlat ”flera gånger samma vecka” och sa enligt 
förhörsprotokollet: 

”att om /namnet på den han misshandlat/ gör anmälan kommer Williams 
farsa att lacka ur och William måste flytta till sin mamma i Norge och det 
vill han inte”. 

Denna uppgift illustrerar att William, Olles halvbror, inte mår bra, och 
att han liksom Olle påverkats att ta avstånd från sin mamma, och att han 
hotats av sin pappa. Det är hot som påminner om de hot som Olle berättat 
att han fått av William, redan 2003 och 2004 och fram till avskiljandet från 
sin mamma i juni/juli 2006.

historien gjordes om 2011

i sitt svar på mammans stämningsansökan skrev pappans advokat i slutet 
av juni 2011:

”Av alla utredningar framgår att pappan medverkat att få ett umgänge till 
stånd. Det är mammans vägran att umgås med Olle i närvaro av tredje 
person som skapat situationen som idag råder. Jag är fullständigt övertygad 
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om att mamman idag skulle i vart fall ha haft ett fungerande umgänge med 
Olle om mamman haft förmåga att ta till sig de bedömningar som gjorts av 
socialtjänsten och domstol. Mamman har satt sina egna intressen i främsta 
rummet och inte velat förstå och respektera Olles känslor.”6

En familjerättssekreterare skrev i en snabbupplysning till tingsrätten 2011: 
”Handläggaren har haft enskilt samtal med Olle som därefter fått samtalet 
uppläst och gett sitt godkännade.” i referatet av samtalet står:

”Olle beskriver att /förnamnet på mamman/ har förstört för honom så länge 
han kan minnas och han anser att hon har förstört hans barndom … Olle 
beskriver att han inte har något minne av att hans relation med sin mamma 
har fungerat … Olle berättar att han minns att då han var yngre så har hans 
mamma hotat med att ta livet av sig om han inte ljög och sa till socialtjänsten 
att hans pappa hade slagit honom. Olle beskriver att han inte förstår hur man 
kan göra så mot sitt eget barn och att han inte tror att han någonsin kommer 
att kunna förlåta sin mamma för att hon satte honom i den situationen. Vid 
detta tillfälle gjorde Olle som hans mamma sa åt honom och ljög för 
socialtjänsten om att hans pappa hade slagit honom.” 

Varken Olle eller hans mamma har någonsin sagt att Olles pappa slagit 
Olle. Olles mamma har aldrig hotat att ta livet av sig.

Kommentar 

Dokumentationen över tid visar att Olles pappa konsekvent sedan maj 
2006 agerat för att eliminera Olles mamma ur Olles liv. Dokumentationen 
visar att han lyckades åstadkomma detta i och med LVU-beslutet den 17 
juli 2006 och den fortsatta totala isoleringen av Olle från mamman och allt 
som hör ihop med mamman. 

6 Olles far hade nästan fem år tidigare, den 11 november 2006 till Skatteverket, som svar 
på frågan ’Hur lång tid vistas barnet hos respektive vårdnadshavare?’ skrivit: ”0 %. 
Olle har rätt till skyddat umgänge med mamman 1 gång i veckan. Se bifogade domar 
från Tingsrätt o Hovrätt. Mamman har dock valt att förneka Olle detta.” Den 11 
november 2006 då Olles pappa uppgav detta fanns inga domar från vare sig tingsrätt 
eller hovrätt.
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Socialtjänsten har som pappans allierade samarbetat med och under-
stött pappan mot mamman sedan slutet av maj 2006. När ärendet, enligt 
av socialtjänsten förd journal ”avslutades” den 30 november 2006 gjordes 
följande notat i Olles journal, efter samtal med Olles pappa: ”det resultat 
arbetet fått är han nöjd med”.

Olle omhändertogs jml LVU utifrån icke saklig grund för omhänder-
tagande och i strid med intentionerna med LVU. Det har i detta fall genom-
gående varit icke saklig och/eller opartisk myndighetsutövning. Det fram-
går att avskiljandet av Olle från hans mamma var planerat. 

Handläggningen inom socialtjänsten har inte skett med hänsyn tagen 
till Olles bästa, inkluderande hans mänskliga rätt till familjeliv och till 
bibehållen identitet. Olle har själv aldrig fritt utan press fått uttrycka sin 
egen mening. 

FALL 22 K ARL oCH LoT TA

Mamman sa att pappan hjärntvättat barnen mot henne7

Bakgrund

Karl, född 1991, och Lotta, född i slutet av 1994, bodde sina första levnadsår 
med båda sina föräldrar i ett hus på landsbygden. Mamman arbetade fram 
till 1999 i hemtjänsten, pappan var ryggskadad och tidvis sängliggande, han 
genomgick 1997 en komplicerad ryggoperation som förbättrade hans till-

7 i detta fall hade jag fått ett utredningsuppdrag från socialnämnden i barnens hem-
kommun. Uppdraget var ”att rekonstruera och dokumentera två barns livs- och 
familjehistoria och komma med rekommendationer för barnens framtid”.

  idén att anlita mig som utredare hade en handläggande socialsekreterare fått efter 
att hon varit på en föreläsning på en låst behandlingsinstitution i augusti 2008, dit jag 
varit inbjuden att föreläsa om hur barn i svåra vårdnadskonflikter kan påverkas att ta 
avstånd från en förälder och vilka skador det kan ge. En tid innan jag skulle föreläsa 
blev jag uppringd av en person jag aldrig haft kontakt med tidigare. Hon talade om 
att hon var mamma till två barn som barnens far påverkat att vända sig emot henne. 
Han hade kontrollerat dem och isolerat dem, sa hon. Mamman sa att hon visste att jag 
skulle föreläsa på institutionen, hon sa att hon ville ha min hjälp att få kontakt med 
sina barn som placerats där. Jag klargjorde att vi kunde tala mer, om det blev så att jag 
skulle göra en utredning. Så blev det.
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stånd, men var fortsatt ordinerad smärtstillande medicin. Pappan arbetade 
med att rusta upp bilar och hade en period hästar. Barnen gick på dagis. 

Karls och Lottas mamma flyttade från familjen i december 1999, då 
Karl var 7 år och hade börjat skolan, och Lotta just hade fyllt 4 år. Pappan 
fick i februari år 2000 ensam vårdnad om barnen, något som föräldrarna 
då var överens om var det bästa, mot bakgrund av mammans dokumente-
rade psykiska besvär.

Mamman kom därefter hem då och då till familjen, och stannade ibland 
över natten. Så var det fram till februari 2005. 

I februari 2005 berättade barnen om övergrepp

Karl var 13 år och Lotta var 10 år då de i februari 2005 för första gången 
berättade för sin pappa, och sedan för polisen, om hot, misshandel och 
sexuella övergrepp från sin mammas sida. 

Den 5 februari 2005 skrev Lotta i sin dagbok:

”igår brakade det lös. Mamma bråkade som fasen!! Hon ändrade först röst 
som till ett monster. Och slog mig sedan i pannan med en klacksko!! GUD 
(!!) vad ont det gjorde!!! Pappa tog hand om mig (Karl hade sprungit ut), och 
då blev det ett himla hallå ute på gården och pappa öppnade dörren (allt 
hände i hallen). Vi gick ut och fick se mamma KÖRA PÅ KARL!!!!!!! Hon 
siktade in sig på honom och trampade ner botten!!! Karl blev träffad på 
knäna. 

Hon sa också att hon skulle gå dit hon hörde hemma, på andra sidan vägen 
(brodern)!!! Vi är ensamma nu. Det är svårt att fatta allt detta.”

Den 10 februari 2005 skrev Lotta i sin dagbok:

”Händer inget speciellt. Mår faktiskt prima! Det är lugnt och skönt och ingen 
som bråkar och skriker! Livet leker!!”

Den 17 februari skrev Lotta i sin dagbok:

”Mår en aning bättre … känner som att jag skulle kunna strypa 
kärringjäveln (ursäkta språket, men när det gäller Henne finns inga gränser 
anser jag). Men jag väntar på klart besked … att hon ej får komma …”
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Den 19 februari skrev Lotta i sin dagbok:

”idag sa pappa att nu får det vara nog. inga fler besök!! Gode gud, tänkte jag 
och sedan bara flödade allt ur mig. Karl berättade också. Det kändes sedan 
som att ett gift hade tömts ur mig, som om jag bärt på en stor, gigantisk 
jättesten i alla år, och som jag nu slapp bära på. Det var som frihetens 
sekund! Den bästa stunden i mitt liv …”

Dagen därpå, den 20 februari, skrev Lotta i sin dagbok:

”Det känns så ovant, att slippa ha ’den stora hemligheten’ för sig själv. 
Att hon slog oss och hotade oss kunde ju ingen gissa – hon var ju så RAR 
och GOD … ja … nu skulle jag kunna ha ihjäl henne med mina bara 
händer …!!!! Jag kan inte rå för ilskan …”

Mammans väninnor gjorde orosanmälningar till socialtjänsten

Den 15 april 2005 träffade mammans väninna Karl och Lotta, som hon ald-
rig tidigare träffat. Hon skrev ned vad som hände, ur hennes text citeras 
(min kurs.):

”Mamman ringer och vill ha skjuts. Jag åker till hennes lägenhet i X-stad. 
Hon berättar att hon fått reda på att pappan träffat en annan kvinna. Enligt 
ryktena på stan skall det vara en x-ländsk kvinna som han blivit sedd med på 
iCA under föregående helg!!! Mamman packar några tillhörigheter. Jag sitter 
och tittar på kort som hon har uppsatta på barnen i lägenheten och tänker på 
vilka stora och fina barn hon har. Jag har aldrig träffat dem …

Hör mamman säga ”men det är ju Lotta och Karl”. Jag ser då två barn 
komma fram till mamman och flickan säger: Du är ju sjuk. Vi vill inte träffa 
dig och inte när vi blir vuxna heller. Du är psykiskt sjuk fattar du det!”

Denna väninna till barnens mamma, plus den väninna mamman åkte till, 
som träffat barnen då de var små, gjorde orosanmälningar till socialtjäns-
ten. De beskrev verkligheten så som barnens mamma beskrev den för dem. 
Vid den tidpunkten hade pappan på barnens begäran polisanmält deras 
mamma, och barnen hade varit på läkarundersökning.
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Polisförhör

Den 16 juni 2005 förhördes Lotta en andra gång på Länskriminalen med 
anledning av sina uppgifter om sin mammas sexuella övergrepp. Barnens 
ombud var inte med i detta andra förhör – och inte heller i det första förhö-
ret. Nedan citat ur förhöret:

Fhl:  Och när hon håller på, om du kan ta det igen, vad är det hon gör?
L:  Ja, hon stoppar in fingrarna i slidan då och håller på och gnuggar där.
…
Fhl:  Men hon hade en tröja på sig säger du.
L:  Ja. Och så håller hon på så då med mig som jag berättade, stoppar in 

fingrarna och gnuggar och så där. Och hon … ja, liksom flåsar …
Fhl:  Ser du om hon gör nånting med sig själv?
L:  Ja, hon gnuggar sig själv gör hon …
Fhl:  Har du protesterat nån gång?
L:  Jag har ju frågat henne en gång vad hon gjorde, och då sa hon bara att 

”berättar du det här för pappa så dödar jag dig”. 

Den 21 juni 2005 hämtades mamman hos sin väninna till polisförhör som 
misstänkt för ”grov fridskränkning och grovt sexuellt utnyttjande” av båda 
sina barn. Samma polis som förhört barnen förhörde mamman, ur förhöret 
citeras:

Fhl:  Hur känns detta?
Mamman:  Fruktansvärt, för det är inte jag. Det är inte jag som ska sitta här 

utan det är han. Han är ju sjuk. Det här har ju pågått i många år. 
Och jag har inte utnyttjat mina barn sexuellt.

Fhl: Neej …
Mamman:  Och Karl har ringt till mig klockan tre på morronen och sagt att 

jag ska knulla vidare.
Fhl: Att du ska knulla …
Mamman:  Knulla vidare, och jag ska gå ut och slicka fitta för jag är lesbisk 

… Nu går han med en x-ländska. Och det här lever barnen i. Det 
är en stor socialutredning på gång hemma är det. Så jag ringde 
till socialchefen nu och talade om för henne vad jag skulle iväg 
på. Men jag hade inte en aning om att jag var misstänkt för 
sexuellt utnyttjande. Han påverkar barnen så barnen säger som 
han tycker … 
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Fhl: Är det nånting du känner att du har gjort det här?
Mamman:  Neej, det har jag inte. Jag har aldrig … Jag har varit precis som 

en mamma ska vara. Jag har aldrig hotat, jag har aldrig slagit 
mina barn. Men mina barn säger det på grund utav att pappan 
säger det. Det är ju så det är. … 
 Varför är det dom här sexuella övergreppen och vart kommer 
det ifrån? Jo, för att pappan säger naturligtvis det. Man kan 
påverka barn till att säga såna här saker. Det är ju så klassiskt så 
det är snuskigt är det tycker jag att man hittar på såna här grejer. 
För jag har ju sagt till socialchefen, för jag ringde henne innan 
jag åkte hit, ’ta barnen ifrån pappan. Han ska inte ha barn’. 
Alltså dom har inte varit i skolan på fyra år. Neej.”

Förhöret fortsatte till kl. 11.30, men utan dokumentation genom dialog-
utskrift. Mamman upprepade sina uppgifter om att det var pappan som 
hjärntvättat barnen mot henne. 

nytt förhör med barnens mamma som målsägande 

20 minuter efter att polisen avslutat förhöret med barnens mamma som 
misstänkt, inledde samma polis ett nytt förhör med barnens mamma. 

i detta förhör var barnens mamma målsägande i ett helt nytt mål gäl-
lande grov kvinnofridskränkning med barnens pappa som angiven gär-
ningsman. Från detta förhör citeras vad mamman uppgav:

”Han har ju tagit ifrån mig precis allting har han ju gjort. Och jag kan ju säga 
så här NN som är socialchef, henne har jag jobbat ihop med …”

Socialchefen gav sitt stöd till barnens mamma på olika handfasta sätt. 
Den förhörande polisen gjorde det till sin uppgift att bevisa att det 

barnens mamma uppgav om barnens pappa var korrekt. En handskriven 
tjänsteanteckning från förhörsledaren, en tid efter förhören med barnens 
mamma, citeras nedan:

”Förnekar
Skyller allt på pappan.
Rädda för honom
Tvingad att skriva när hon ligger på psyket.
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Aldrig slagit, hotat, kränkt eller sexuellt utnyttjat dottern.
Förnekar psykisk sjukdom. Blivit förtryckt av mannen.
Barnen rabblar. Generella utsagor.
Flickan fått övertagit hennes plats i sängen enl. mamman.”

Mamman hävdade att barnen hade hjärntvättats av sin pappa; pappan hade 
enligt mamman genom sin programmerande påverkan av barnen fått dem 
att berätta om övergrepp, hot och misshandel från sin mammas sida. Denna 
bild av verkligheten blev den som mamman fick socialtjänsten, polisen m.fl. 
att omfatta. Mamman beskrev pappan som en man som förtryckt, kontrol-
lerat och misshandlat henne och barnen, och dessutom tvingat dem att leva 
isolerat under pappans kontroll, och utan sociala kontakter. Detta var mam-
mans bild av verkligheten efter att barnen börjat berätta om övergrepp.

Barnens uppgifter på BuP våren 2006

BUP-utredning, på socialtjänstens begäran, inleddes i januari 2006. Det 
var efter att socialnämnden fattat beslut om LVU under hösten 2005, något 
mamman hade begärt med hänvisning till sina egna och sina väninnors 
påståenden om att barnen for illa med sin pappa, som låtit en ny kvinna 
flytta in i huset.

Barnen vägrade träffa sin mamma. Mamman kallades till individuella 
samtal på BUP, sedan hon i december 2005 genom att få socialtjänstens 
stöd, tilldömts gemensam vårdnad. Mamman uttalade på BUP att hon 
misstänkte pappan och Karl för att ha förgripit sig sexuellt mot Lotta. 

Den 13 januari 2006, var barnen på BUP, i journalen står:

”Karl säger att mamma har haft incest med honom och slagit honom sedan 
han var liten … Båda barnen säger att de fortsatt vill bo hos pappa. Till detta 
säger både Karl och Lotta att pappa alltid har varit snäll och rättvis och brytt 
sig om.”

Den 15 februari 2006 skrev överläkaren i Lottas BUP-journal: 

”Lotta säger att när pappa hade somnat så gned mamma Lotta mellan benen, 
mamma stoppade in ett finger i Lottas slida, gned sig själv mellan benen … 
Lotta säger att pappa inte såg när mamma slog henne eller Karl.”
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Samma dag hade BUP-behandlarna haft samtal med barnens mamma, de 
noterade:

”Mamma säger att allt är styrt av pappa … Mamma menar att både för 
henne och för Karl och Lotta gäller ’våldets normalisering’. Man tänker ”det 
är så här det är och det är så här det skall vara”.

Den 20 februari 2006 skrev överläkaren i Karls BUP-journal:

”Karl har vaknat av att mamma har sugit på hans snopp. Karl säger att 
mamma har gjort så nästan varje natt under flera år, nästan varje gång hon 
kom på besök.”

BuP efterlevde inte sin anmälningsplikt

Karls uppgifter om mammans sexuella övergrepp mot honom föranledde 
ingen anmälan från BUP. inte heller Lottas uppgifter till BUP, om sin 
mammas sexuella övergrepp, föranledde någon anmälan från BUP, trots 
att anmälningsplikt8 råder.

Den 20 april 2006 gjorde kammaråklagaren en utredningsanteckning 
ur vilken citeras:

”Torsdagen den 13 april, sen eftermiddag (skärtorsdag) ringer pappan och 
uppger, bland annat, att hans barn Karl och Lotta varit hos BUP för 
utredning och att Karl numer berättar om att även han varit utsatt för 
sexuella övergrepp av mamman. Eftersom den brottsmisstanken inte var 
aktuell i den tidigare utredningen meddelar jag honom att jag kommer att 
kontakta polis för att någon från familjevåld ska kunna hålla ett förhör med 
honom och senare Karl. Han uppger att han inte vill att det skall vara den 
som höll förhör med honom såsom misstänkt för grov kvinnofridskränkning 

8 i lagen, SoL 14 kap. 1 §: ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.” 
BUP arbetade på socialtjänstens/socialnämndens uppdrag. Socialchefen hade valt att 
tro på mamman, varför BUP borde ha gjort anmälan till polisen. Detta hade kanske 
inte förändrat något eftersom socialnämndens ordförande var f.d. polis som samar-
betade nära med socialchefen och var halvbror till den polis som hade förhört pappan 
efter mammans anklagelser mot honom, vilka av polis och åklagare hade rubricerats 
som grov kvinnofridskränkning. 
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mot mamman, eftersom denne är jävig med hänsyn till att dennes hustru 
haft del i utredningar avseende barnens skolgång.”9 

Något ytterligare förhör med Karl om de sexuella övergreppen som han 
berättat för BUP-personal att hans mamma utsatt honom för, kom aldrig 
till stånd.

Barnen flyttade med sin pappa till norge

Barnen och deras pappa registrerades som inflyttade till Norge i april 2006. 
Pappan hade kommit fram till att en flytt till annat land var hans enda sätt 
att hjälpa sina barn ur den situation de försatts i, då ingen myndighetsper-
son tog barnens berättelser om mammans övergrepp mot dem på allvar, 
och ville hjälpa dem. Karl och Lotta skrev i brev till länsrätten daterat den 
27 april 2006:

”Vi har nu flyttat till Norge, och vi har det jättebra här, det är mycket lugnare 
nu när man inte har socialen som jagar en, och vi mår väldigt bra.” 

Mamman sa att pappan gömde barnen, mamman fick socialtjänst och polis 
att också se det så, i enlighet med mammans bild av att pappan kontrol-
lerade barnen, och även tidigare skulle ha isolerat dem från omvärlden. 
Socialnämndens bild, som var ett återgivande av mammans bild, återfanns 
i länsrättens första dom om att bifalla socialnämndens ansökan om att 
bereda barnen vård jml LVU.

Barnens ombud, som barnen inte hade förtroende för och hade begärt 
att få utbytt10 anförde enligt länsrättens dom den 4 maj 2006 att:

”Frivilliga lösningar går inte att genomföra på grund av konflikten mellan 
föräldrarna. Kriterierna för LVU får därmed anses vara uppfyllda.”

9 Denne förhörsledare var gift med den lärare som tillsammans med mammans brors 
fru, också lärare, och den som enligt Karls uppgifter dokumenterade av BUP, gjort 
honom illa i skolan och skrämt honom.

10 Detta ombud för barnen, som inte deltagit i polisförhören, trots att barnen då hade 
velat ha hennes hjälp, beviljades enligt länsrättens dom den 4 maj 2006 86 010 kr i 
ersättning inkl. moms. i länsrättens dom den 29 september 2006 tillerkändes hon 
122 580 kr.
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Kammarrätten undanröjde i juni 2006 länsrättens lVu-dom 

i maj 2006 när länsrätten hade förhandling om att barnen skulle bere-
das vård enligt 2 § LVU hade pappan och barnen, som nämnts, flyttat till 
Norge. Domen kunde inte verkställas.

Kammarrätten meddelade i dom i slutet av juni 2006 att

”länsrättens dom skall undanröjas och målet visas åter för ny behandling”.

Pappan åkte med denna dom i bagaget med barnen till Sverige för att 
utreda möjligheter till distansundervisning för barnen. 

Socialnämndens ordförande fattade den 4 juli 2006 beslut om omedel-
bart omhändertagande enligt 6 § LVU, ny handräckningsbegäran skicka-
des till vakthavande polis. 

i socialjournalen noterades att barnen och deras pappa påträffades den 
14 juli efter anonymt tips i (ortens namn). Barnen (som var folkbokförda 
i Norge, min anm.) fördes av polisens insatsstyrka till BUP. Deras pappa 
fördes till häktet. 

ingen av poliserna läste kammarrättsdomen så som pappan bett dem 
göra.

Barnen placerades på en låst institution 

Den 16 juli avvek barnen från familjehemmet där de placerats. De place-
rades på 

”ett låst SiS hem. Detta efter beslut av soc.nämndens ordförande pga. 
bedömning om stor rymningsbenägenhet samt oro för deras välbefinnande, 
självskaderisk.”

Samma dag upprättades ett ”PM incestutredning” bl.a. signerat av en polis 
som ”haft uppdrag att åka och hämta Lotta då hon stuckit från familjehem-
met”. Han skrev att Lotta uppgivit att hon

”blivit utsatt för incest av sin mor samt blivit misshandlad av henne. Hon 
säger att den personen som talade med henne först trodde på henne och hon 
trodde att polisen skulle göra något åt saken. Men det blev inte så.”
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Personalen på den låsta institutionen fick inte rapporten från polisen som 
kört Lotta. Personalen fick begränsad och vinklad information. Det mate-
rial som överlämnades av socialtjänsten till personalen på den låsta insti-
tutionen var: 

1 ”Ansökan vård jml § 2 LVU ansökan om vård jml § 3 LVU,
2 Mammans redogörelse, efter egen begäran. Syfte: att de ska kunna 

bemöta barnen utifrån barnens förförståelse av omvärlden.”

Nedan citat ur mammans redogörelse om vad hon önskade:

”Få hjälp att närma mig Karl och Lotta …

Jag vill vara i närheten av barnen så att de vet var jag finns …

Att barnen får klara besked om hur världen ser ut, verklighetsförankra. 

Barnen måste få träffa mig för att bli av med sin ilska över att jag försvann. 
Veta om att jag står kvar även fast de anklagar mig för de grövsta brott. 

Barnen går att nå igen, det har jag gjort efter att ha varit utslängd så många 
gånger. Därför är det för mig mycket viktigt att få börja träffa barnen.” 

Uppdraget som socialtjänsten gav till personalen på den låsta institutionen 
var att ”mamma ska få närma sig barnen i små steg”. Personalen såg som 
sin uppgift att hjälpa barnen att omfatta sin mammas verklighetsbild. 

Pappan hölls utanför. Barnen tilläts till en början att tala med sin pappa 
i telefonen vissa tider, men ganska snart förbjöds det. Upplysningar från 
barnens pappa ansågs störa behandlingsarbetet. 

Mamman ringde ofta till de två hus i vilka barnen var placerade bakom 
skottsäkra larmade glas, och där de kom i kontakt med kriminella ungdo-
mar på glid i tillvaron, d.v.s. med en helt annan bakgrund än de själva. Karl 
låg orörlig på sängen, han vägrade gå i skolan som fanns inom institutions-
området.

Lotta var förtvivlad, hon skrev om sin förtvivlan och sin längtan efter 
sin pappa i många, många brev till pappan. 

Mamman talade med personalen och gav sin bild och erbjöd sin hjälp, 
så småningom började hon regelbundet, i sällskap med en ny handläggande 
socialsekreterare, besöka den låsta institutionen. Barnen vägrade dock 
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under ett drygt år att ens hälsa på sin mamma. Detta förklarade mamman 
berodde på pappans hjärntvätt av barnen för att de skulle ta avstånd från 
henne, d.v.s. hon hänvisade till PAS som förklaring till att barnen inte ville 
träffa henne. 

Personalen blev ännu mer övertygade om att deras uppgift var att få 
barnen att omfatta mammans verklighetsbild, och att hålla barnen avskilda 
från pappan, för att undvika att han fortsatte att påverka dem negativt mot 
mamman. 

Barnen fick gå hos psykolog för att som man sa ”avprogrammeras”. 
Syftet var att de skulle lära sig se verkligheten i enlighet med mammans/
socialtjänstens/personalens verklighetsbild. Detta blev således innebörden 
i mammans krav på att personalen skulle ”verklighetsförankra” Karl och 
Lotta.

Den 1 september 2006 noterades i socialtjänstens journal, efter ”samtal 
med behandlingshemmet”:

”Karl kör ett spel där han använder matstrejk för att få som han vill. Han 
säjer nu att han ska äta om han får träffa Lotta ensam …

Psykologsamtal ska köras igång omgående eftersom de kommer att må dåligt 
av att se att verkligheten inte stämmer med den de har fått sig intalad.”

Pappan ville att barnen skulle få vara i hemmiljö 

Den 27 oktober 2006 noterades i sociala journalen efter ”möte med ansva-
rig personal på institutionen”:

”Fortfarande inga genombrott vad gäller skolan … Prioritering vad gäller 
Karl är att få upp honom ur sängen.”

Den 22 december 2006 noterades:

”Fax från pappan. Ytterligare begäran om att Karl och Lotta ska placeras 
tillsammans i lämplig familj hos familjeverksamheten i X-köping.” 

Pappans förslag för att snabbast möjligt få barnen ur den institutionsmiljö 
där de inte hörde hemma till en hemmiljö togs inte upp till övervägande.
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Barnen, som hölls isär från varandra och med restriktioner, enligt 
dokumentationen, skrev brev till sin pappa om hur mycket de tyckte om 
honom och att de längtade efter honom. Lotta skrev den 1 januari 2007, då 
hon precis hade fyllt 12 år:

”Det har varit den hemskaste jul och nyår/födelsedag någonsin … i stället för 
att vara hemma med dig o Karl o må bra, har jag varit inlåst här och mått 
som pesten.”

Den 5 april 2007 gjorde en gruppledare inom Familjerätten på socialför-
valtningen i X-köpings kommun en ”Anmälan gällande placering av barn 
under 13 år på institution” till länsstyrelsen. Hon hade haft utredningsupp-
drag av tingsrätten i X-köping gällande Karl och Lotta. Hon skrev efter 
samtal med barnen:

”De har inte förstått varför de placerats på en sluten institution med 
ungdomar som begått brott. Själva känner de sig som de bestraffas för det 
som deras mamma utsatt dem för … De upplever sig övergivna och helt 
ensamma.” 

Denna anmälan hjälpte inte barnen att komma ur institutionsmiljön. 
Anmälan avvisades av de för placeringen ansvariga handläggarna inom 
social tjänsten i barnens hemkommun.

PAs blev ett tema på den låsta institutionen

Den 18 april 2007 skrev barnens mammas väninna ett sju sidor långt brev 
till personalen på den låsta institutionen, ur detta brev citeras:

”Jag bifogar några filer om föräldraalienation, har ingen tänkt i de banorna?”

Så småningom trodde alla utom en eller två i personalen att Karl och Lotta 
hjärntvättats av sin pappa mot sin mamma. De uppfattade att det var deras 
uppgift, så som socialtjänsten också formulerat den, att hjälpa barnen att 
närma sig sin mamma – och hålla dem undan påverkan från sin pappa.

Lotta skrev i brev till sin pappa den 21 oktober 2007:
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”Hej Pappa,

Kändes bra att prata med dig idag. Men det känns verkligen skit att behöva 
vänta i sju dagar till nästa gång …

Men det är bara att härda ut … Dag efter dag … och vänta på att den här 
skiten ska ta slut … Men ger upp gör jag aldrig, Jag SKA tillbaks till dig, så är 
det bara.”

Lotta, och också Karl, berättade om sin pappa som sin trygghet och om sin 
rädsla och avsky för mamman på grund av de övergrepp hon enligt deras 
berättelser utsatt dem för, när jag hösten 2009 hade tre timmars samtal var-
dera med dem. Karl visade huset där han bodde, och berättade om den cell 
med skottsäkra larmade fönster han bodde i. Det enda ”privata” utrymme 
han hade var en liten box på receptionen innanför skottsäkra glas, som 
personalen hade nyckeln till. 

gav samtidsdokument stöd för mammans verklighetsbild?

Ett mycket stort antal dokument från barnens tidiga år fram till och med 
2005 som jag läst och analyserat motsäger entydigt mammans verklighets-
bild, den bild av verkligheten som blev styrande för alla åtgärder gällande 
barnen efter sommaren 2005. Här nedan redovisas några nedslag.

Den 21 december 1999, då Karl var 8 år och Lotta nästan 5 år, står i 
Ärende blad från socialförvaltningen gällande Karl och Lotta:

”Mamman klarar inte av hemmet eller barnen … Mamman säger själv att 
hon blir arg och upprörd och skriker till barnen. Det har också vid något 
tillfälle hänt att hon tagit hårt i barnen. 

Mamman säger själv att hennes psykiska ohälsa bottnar i hennes tidiga 
barndom.”

Den 4 januari 2000 i Ärendeblad står denna dag noterat:

”Pappan påpekar att hans högsta önskan är att de skall bli en hel familj igen 
men att mamman först och främst måste få hjälp eftersom barnen far så illa 
när hon mår dåligt. Han ber att u t verkligen skall försöka trycka på så att 
mamman får den hjälp hon behöver. U t överenskommer med pappan att u t 
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även skall kontakta BUP för att höra när de får komma igång med samtal för 
barnen …”

31 januari 2000 står i Ärendeblad:

”Tel från pappa. Han berättar att mamman vid ett tillfälle förra veckan 
skulle natta barnen och att det slutade med att Lotta var vaken och orolig 
hela natten … U t diskuterar med pappan om att det är hans ansvar att se till 
att mamman inte skrämmer barnen.”

15 april 2000: Barnens mamma undertecknade denna dag en handskriven 
redogörelse, skriven på uppmaning av en psykolog, om hur hon själv blivit 
misshandlad av sin mamma och sexuellt utnyttjad av en släkting på sin 
mammas sida som barn. Mamman skrev i denna berättelse som hon visade 
för flera personer, bl.a. inom socialtjänsten:

”När jag var liten så visste jag aldrig när och varför min mamma blev arg …

Mamma blev sur om jag satt i min pappas knä …

Jag har mått så dåligt under många år och det har gått ut över barnen och 
deras pappa. Det har varit kaotiskt …

Jag har skrikigt och bråkat med barnen. Dragit in dom på toa och hållit för 
munnen för att dom ska vara tysta. Jag har tagit i armen och klämt det har 
gjort ont så dom har gråtit. Sagt till Karl om han berättar för pappa så ska jag 
vrida nacken av honom. Skrämt Lotta … 

Hur skulle det ha gått för barnen om dom inte haft sin pappa i detta, när jag 
har mått så dåligt. Han är barnens stora trygghet.”

(Denna berättelse hävdade mamman efter 2006 att hon under hot hade 
tvingats av barnens pappa att skriva ned, och att det som stod där inte var 
sant.)

2 maj 2000: i socialtjänstens utredning står om denna dag:

”Den 2/5 kontaktar pappan utredaren, han berättar att han mordhotats av 
mammans bror och att detta nu har polisanmälts. Han berättar att han ej 
törs släppa iväg Karl till skolan då mammans bror vikarierat i Karls klass vid 
ett tillfälle och att han då frågade ut Karl om vart mamman finns.”
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Socialtjänstens utredare skrev i sin rapport:

”Då utredaren träffade barnen tillsammans med föräldrarna uppfattade 
utredaren att barnen hade en bra och nära kontakt med sin far, de sökte sig 
även till viss del till modern …

De önskemål pappan har om socialförvaltningens hjälp med olika kontakter 
med skolan m.m. står utanför socialförvaltningens ansvarsområde.”

Verksamhetsledare iFO noterade den 15 augusti 2000:

”Torsdagen den 10/8 kom mamman hem till familjen. Hon hade permission 
från Vuxenpsyk. Vid tillfället var hon instabil och uppträdde på ett sätt som 
gjorde barnen både ledsna och rädda. Hon sparkade på dörrar och skrek. 
Pappan är starkt kritisk till att mamman erhöll permission med hänvisning 
till att hon en vecka innan hade uttryckt suicidtankar på avdelningen. 
Pappan önskar hjälp att få kontakt med BUP.”

Barnens pappa fick veta att han själv skulle ta kontakt med BUP, vilket han 
gjorde. 

BuP dokumenterade barnens rädsla för sin mamma då de var små

i barnens BUP-journaler dokumenteras att båda barnen mår dåligt av sin 
mammas besök, och att de är rädda för henne. 

Den 17 augusti 2000 skrev familjeassistenten i Lottas BUP-journal:

”Barnen bekräftar rädsla och ledsenhet i samband med besöket från 
modern.”

En överläkare på BUP noterade den 7 september 2000, då Lotta var 5 år, i 
Lottas BUP-journal:

”Vårdbegäran av pappan. Pappan berättar att hans dotter Lotta gråtit i flera 
timmar och han har ingen möjlighet att trösta henne. Behöver akut hjälp … 
Pappan hade ingen möjlighet att trösta henne. Någon direkt utlösande orsak 
till Lottas förtvivlan är lite svårt att få fram men slutligen framkommer det 
att Lotta krävt av fadern att han aldrig mer skulle prata med barnens mor. 
Pappa har inte kunnat lova detta och därav Lottas förtvivlan. 
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Observation i rummet:

Lotta och Kalle äter på var sitt päron. Lotta berättar att hon är rädd för att gå 
ut och hon berättar att mamma varit mycket arg och sett ut som ett 
”monster.” Karl fyller i och säger att mamma var som någon hemsk film på 
teve. Båda barnen svarar adekvat på frågor och berättar om egna otäcka 
upplevelser. Båda barnen säger att de blivit slagna av både mormor och 
mamma.”

Karl och Lotta fick i januari 2001, efter att barnens pappa uttryckt att den 
hjälp barnen dittills fått varit otillräcklig, börja en serie krissamtal på BUP 
för barn som varit vittne till eller utsatts för våld.

Mammans psykolog skrev intyg den 3 september 2001 om att mamman 
bett henne bekräfta 

”att de problem som föranlett henne söka psykiatrisk hjälp inte är kopplade 
till pappan. Snarare har pappan varit en person mamman har kunnat förlita 
sig på och hämtat stöd och råd hos”.

i Lottas BUP-journal, då Lotta nyligen fyllt 8 år den 7 februari 2002, har en 
psykolog skrivit:

”Lotta uttrycker att hon är rädd för att gå ut på gården ensam, rädd att 
mamma ska komma och hämta henne.”

år 2001 anmälde BuP oro för barnens sexualiserade skolmiljö

Den 17 oktober 2001 anmälde BUP, genom kuratorn, till socialtjänsten att 
Karl for illa i skolan och krävde att socialtjänsten skulle utreda den sexu-
aliserade skolmiljön. 

Den 2 november 2001 gjorde förvaltningschefen och rektorn en mot-
anmälan till socialtjänsten, de skrev att barnen for illa på grund av att de 
inte varit i skolan. Skolans ansvariga svarade således inte på oron utan för-
svarade sig och gick till angrepp mot pappan som var ensam vårdnads-
havare, men hade stöd av barnens mamma vad gällde kritiken mot skolan 
(de var eniga i kritiken mot barnens skola fram till våren 2005).
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Kuratorn på BUP skrev den 13 december 2001 i Karls BUP-journal:

”Första delen av samtalet handlar om Karls skolsituation. Karl säger att han 
önskar återgå till skolan, men att de fyra lärare han är rädd för måste bytas 
ut innan han vågar sig dit. Karl har nu slutat innebandy utifrån sexuella 
trakasserier i omklädningsrummet. Han är ledsen för detta och tycker att han 
på så vis får färre kamratkontakter.” 

Den 10 januari 2002 skrev en BUP-överläkare i Lottas BUP-journal:

”Lotta säger att hon försöker att inte tänka på skolan …

Berättar om en pojke som ”juckat med mig.” Uppger att hon är rädd för att 
de ska bli tvångshämtade …

Någon form av mjuk övergång från hemundervisning eventuellt med lärare 
som sen kan fortsätta vara barnens lärare i skolan åtminstone under en 
övergångsperiod vore önskvärd.”

Den 16 januari 2002 gjorde BUP en andra anmälan till socialtjänsten. 
BUP:s anmälan är undertecknad av en överläkare, en kurator och läns-

verksamhetschefen, där står:

”Vi är djupt oroade att barnen far illa i nuvarande situation. Barnen uppger 
att de ej gått i skolan på grund av upplevda kränkande och hotfulla händelser 
i skolan … Karl har också berättat om sexuella trakasserier, var god se 
tidigare anmälan 01-10-17.”

Föräldrarna var eniga i kritiken 

Den 16 mars 2002 undertecknade båda barnens föräldrar en anmälan av 
socialtjänsten till länsstyrelsen, där klagade de bl.a. på att socialtjänsten 
inte brytt sig om BUP:s anmälningar och inte tagit mormoderns miss-
handel av barnen på allvar. Den 25 mars 2002, på ett möte på BUP där 
moderns psykolog deltog, berättade båda föräldrarna om, enligt doku-
mentationen: 

”de trakasserier de varit utsatta för från olika medlemmar i moderns släkt”. 
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Den 31 maj 2002 avslutade socialsekreterarna utredningarna enligt 11 kap. 
1 § SoL gällande Karl och Lotta utan ytterligare åtgärd. De skrev:

”Då det i materialet ej framkommer något som talar för att barnen far illa i 
hemmiljön så utesluts kontakter med familjen … Hemläraren berättar vidare 
att Karl träffar andra barn i hemmiljön … Hemläraren talar också om att 
Lotta träffar kamrater under tiden hon är hemma.”

i väntan på en lösning för barnens skolgång skötte fadern undervisningen 
av barnen, till en början med stöd av specialpedagogen på BUP, som också 
utredde båda barnen pedagogiskt. BUP-kuratorn lovade vara med vid skol-
placering av Karl och Lotta.

Den 7 februari 2003 inkom en anmälan från skolan till socialförvalt-
ningen undertecknad av skolchefen och rektorn. Pappans advokat skrev 
den 14 februari 2003 till kommunens advokat:

”Att barnen inte kommit i åtnjutande av en kommunal skolgång under en 
längre tid får tillskrivas skolledningens närmast absurda inkompetens, 
ingenting annat.”

De socialsekreterare som bedömde skolans anmälan kontaktade en psyko-
log och pedagog, som på barnens pappas uppdrag hade utrett barnens skol-
situation och föreslagit medling. i socialsekreterarnas arbetsanteckningar 
efter samtal med denna psykolog och pedagog, den 1 mars 2003 skrev dessa 
socialsekreterare:

”Hon bedömer att Lotta kunskapsmässigt ligger över sin åldersnivå och att 
Karl ligger helt i nivå med vad han skall prestera. Det är hennes uppfattning 
att pappan tillgodoser barnens kunskapsbehov på ett anmärkningsvärt bra 
sätt. Hon uppger vidare att barnen har kamratkontakter och flera 
fritidsaktiviteter.”

Den 31 mars 2003 skrev en socialsekreterare anteckningar från sitt ”Samtal 
med socialkonsulent NN, länsstyrelsen” ur vilka citeras:

”Frånvaro från skolan är inte i sig något som rör socialtjänsten. Det är en 
skolfråga som det är skolans plikt att lösa.”
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Den 22 april 2003 tillskrev ordföranden i Föreningen mot mobbning verk-
samhetsledaren iFO och frågade varför socialtjänsten inte utrett skolför-
hållandena för barnen efter anmälningarna från BUP. 

Sommaren 2003 avslutade mamman behandlingskontakten med sin 
psykolog. i september 2003 fattade BUP åter beslut om vitesföreläggande 
mot fadern för att barnen inte var i skolan. Den 2 oktober 2003 talade en 
ny psykolog, på barnens pappas initiativ, med båda barnen och deras för-
äldrar. Efter att också ha läst det skriftliga materialet rörande mobbning i 
barnens skola skrev denne psykolog ett intyg. Där skrev han:

”Någon anledning till att hävda skolplikt i detta läge finns inte och är utifrån 
beskrivna problematik att betrakta som absurt och starkt retraumatiserande 
ur ett kliniskt behandlingsperspektiv.”

En lång rad notat över lång tid dokumenterade barnens rädsla för sin 
mamma på grund av olika konkreta för barnen otäcka saker hon gjorde 
med dem, och sådant hon sagt eller skrikit. 

Mammans bild att pappan hjärntvättat barnen att säga att hon utsatt 
dem för hot och övergrepp får inget stöd av den massiva dokumentationen 
över tid. Mammans bild av verkligheten måste således konstateras vara en 
icke verklighetsbaserad konstruktion. 

De socialsekreterare som arbetade som handläggare efter att Karl och 
Lotta hade berättat om sin mammas övergrepp tog sig inte tid att läsa 
gamla dokument. De hade således inte det livshistoriska perspektiv, som 
hade kunnat vägleda dem att ge barnen adekvat skydd och hjälp. 

Mamman fick ensam vårdnad efter rättegång som barnen, då 17 och 14 år, 
inte visste om

i december 2008, då Lotta skulle fylla 14 år och Kalle fyllt 17 år, och de 
båda vistats på den låsta institutionen i 2,5 år, och de rymt två gånger, hölls 
tingsrättsförhandling i vårdnadsfrågan. Barnens mamma fick, med social-
tjänstens oreserverade stöd och stödet från sin psykolog, som då ändrat 
uppfattning helt och hållet, ensam vårdnad. Barnen var inte kallade till 
förhandlingen, de var inte heller företrädda av ombud. 
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Efter att mamman fått ensam vårdnad beslutade socialtjänsten, att 
barnen skulle släppas ut från den låsta institutionen. Karl flyttades till en 
lägenhet med sin mamma, ett arrangemang som upphörde nästan direkt. 
Lotta flyttades till en fostermamma, och började reguljär skolgång i sin 
egen årskurs – och förberedde sig för att kunna börja gymnasiet. Lotta 
avvek då mamman hotat att ta sig in i fostermammans lägenhet med hjälp 
utifrån av några hon anlitat. 

KoMMENTAR TiLL DET TA T YPFALL

PAS-begreppet kan missbrukas, och har missbrukats, vilket dessa båda fall 
illustrerar. 

Olles ingifta styvfarfar, läkare, hävdade att Olles mamma hade hjärn-
tvättat Olle att säga att dumma saker hände hemma hos pappan. Denna 
uppfattning om mamman som en som pressade Olle att ljuga om att det 
hände dumma saker hos pappan upprepades av Olles pappa, av pappans 
advokat, socialtjänsten och så småningom av domstolen. 

Läser man innantill i de dokument som föreligger blir det tydligt att 
Olle blivit slagen av sin äldre halvbror; det finns fotodokumentation av ska-
dorna. Halvbrodern hade förlorat kontakten med sin mamma, pojkarnas 
pappa hade svartmålat henne och fått ensam vårdnad om William, som 
enligt dokumentationen uppenbarligen inte mådde/mår bra. Dokumenten 
över tid visar att Olle farit illa då han varit i sin pappas vård och utsatts för 
våld och hot från Williams sida. Men det blev pappans bild av verkligheten 
som kom att gälla som verklighet.

Karls och Lottas mamma hävdade att barnens pappa hade hjärntvät-
tat barnen att ljuga om att hon misshandlat, hotat dem och utsatt dem för 
sexuella övergrepp. All dokumentation från barnens uppväxt bekräftade 
barnens berättelser om sin mammas övergrepp. De motsade mammans 
bild. Men mamman fick socialtjänsten, sin advokat, barnens ombud, så 
småningom domstolen, att omfatta hennes bild av att det var pappan som 
hjärntvättat barnen. 

Läser man dokumenten innantill finner man att Karl och Lotta farit illa 
då de varit i sin mammas vård. Men det blev mammans bild av verklighe-
ten som kom att gälla som verklighet.
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Det går att se likheter mellan dessa två fall där PAS-begreppet mycket 
grovt har missbrukats:

1 Den förälder som lyssnat på barnen, trott på det de berättat, och för-
sökt hjälpa dem har av den andra föräldern beskyllts för att ha hjärn-
tvättat barnen att ljuga om att de farit illa.

2 Den förälder som kommit med beskyllningar om att det är den lyss-
nande föräldern som hjärntvättat barnen att komma med osanna 
uppgifter har framgångsrikt fått andra att dela denna uppfattning. 

3 Den förälder som anklagat den andra föräldern för att ha hjärntvättat 
barnen mot dem har fått hjälp att avskilja barnet från den förälder de 
anklagat för hjärntvätt. 

4 Den förälder som uppmärksammat och brytt sig om vad barnen sagt 
har av den andra föräldern framställts som en opålitlig person.

5 Som en förälder som påverkat barnen att berätta att den andra för-
äldern gjort dumma saker.

6 Därför som en person som ingen behöver ta hänsyn till.
7 Den förälder som uppmärksammat vad barnen sagt, är den förälder 

som barnen stått närmast och visat förtroende.
8 Denna förälder har avskilts från barnen med socialtjänstens stöd.
9 Denna förälder har utsatts för något som närmast kan kallas vuxen-

mobbing.
10 Den avskilda föräldern har genom omgivningens stöd till den andra 

föräldern gjorts maktlös, oförmögen att hjälpa barnen.
11 Barnen har varit utlämnade till den avskiljande, och i realiteten hårt 

manipulerande, föräldern.
12 Den föräldern har fått igenom omhändertagande av barnen enligt 

LVU, lagen om Vård av Unga, utan att det varit befogat.
13 i båda fallen har kammarrätten upphävt LVU med omedelbar 

 verkan.
14 i båda fallen har ansvarig socialtjänst struntat i att kammarrätten 

upphävt LVU – och fortsatt att hålla barnen avskilda från mamman i 
det ena fallet, från pappan i det andra fallet – till men för barnen.

15 Socialtjänsten har i båda fallen bildat allians med den avskiljande för-
äldern.
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16 i båda fallen har det faktum att den avskiljande föräldern fått social-
tjänstens stöd inneburit att domstolarna, förutom kammarrätten, 
dömt så som den avskiljande föräldern velat. 

17 i båda fallen har barnens bästa, definierat som deras behov och rätt 
till nära kontakt med båda sina föräldrar (men inte med den förälder 
som dokumenterat utsatt barnen för övergrepp) glömts bort.

18 i båda fallen har jävförhållanden underlättat för den avskiljande/
manipulerande föräldern att vidmakthålla avskiljandet av barnet/
barnen.

19 i båda fallen har de involverade myndighetspersonerna tagit partisk 
ställning för den avskiljande föräldern mot den andra, agerat mot gäl-
lande lagar, och försvarat egen prestige.

20 i båda fallen är de skador som barnen fått irreversibla. 

Gemensamma drag och mönster kan ses vad gäller de avskiljande föräld-
rarna i dessa fall och hur de bemötts:

Dessa föräldrar har fått andra, inte minst personer i myndighetsposi-
tion, att tro på dem, d.v.s. de har uppfattats som trovärdiga då de sagt att 
barnen säger att dumma saker hänt hos dem därför att den andra föräldern 
hjärntvättat dem att säga så – att ljuga.

1 Dessa föräldrar har bedömts som trovärdiga, men den bild av verklig-
heten de förmedlat är oförenlig med samtidsdokumentationen, inte 
minst motsägs dessa avskiljande föräldrars bilder av journalnotat över 
lång tid som gjorts av socialtjänstens egna handläggare. Dessa föräld-
rar har manipulerat handläggare och beslutsfattare. 

2 Handläggarna har inte tagit sig tid att arbeta med ett historiskt perspek-
tiv, d.v.s. de har inte tagit in dokumentation över tid och analyserat den 
systematiskt. De har inte heller tagit in grundliga anamnestiska uppgif-
ter, och arbetat sakligt och opartiskt, så som grundlagen föreskriver.

3 Den förälder som setts som ”trovärdig”, pappan i första fallet, och 
mamman i det andra fallet, har sökt och funnit bundsförvanter bland 
olika myndighetspersoner. Dessa har tagit ställning för den ”trovär-
diga”. i och med det har myndighetspersonerna agerat mot den andra 
föräldern, och på så sätt har dessa personer i myndighetsställning fått 
egen prestige att försvara.
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4 Barnets behov och barnets bästa, barnens lagliga och mänskliga rätt 
till familjeliv, har inte beaktats i denna prestigekamp.

5 De avskiljande föräldrarna har gentemot socialtjänst och andra myn-
digheter stärkt sina positioner. Olles pappa har total kontroll över Olle. 
Karls och Lottas mamma har inte direkt kontroll över dem, men hon 
fjärrkontrollerar dem genom att hennes bild av deras verklighet – och 
inte deras – är den som fortfarande gäller.

6 De föräldrar som barnen avskilts från har försvagats av den dagliga 
tortyr det innebär för dem att tvingas leva utan kontakt med sina 
barn och av den nedlåtande och icke inför lagen lika behandling de 
fått och får erfara fortsättningsvis. Dessa föräldrar har behandlats 
alltmer förödmjukande och nedlåtande ju mer de försvagats. Social-
tjänsten har negligerat dem och allt de framfört. Det har lett till att de 
upplevt att socialtjänsten, som allierat sig med den avskiljande för-
äldern, likt denna oförsonligt fientliga förälder, också önskat livet ur 
dem. 

Försök att få hjälp till barnen 

Olle avskiljdes 9 år gammal från sin mamma, som han hela sitt liv dittills 
haft ett nära kärleksfullt förhållande till. Han avskiljdes från sin mamma 
med hänvisning till det hans pappa hävdade, och fick andra att tro, att 
mamman pressat Olle att ljuga om att han for illa hos sin pappa. Olle skulle 
ha pressats till detta, antingen för att göra mamma glad, enligt pappan, 
eller för att få mamman att sluta tjata.

Lotta avskildes 11 år gammal från sin pappa, som tagit hand om henne 
sedan mamman, då akut psykiskt sjuk, flyttade då Lotta var 4 år gammal, 
och därefter bara kommit ibland och bott över. Lottas mamma hade hänvi-
sat till PAS och anklagat Lottas pappa för att ha hjärntvättat Lotta och hen-
nes bror mot henne, mamman. Detta påstod mamman då barnen fem år 
efter mammans flytt hade börjat berätta om hot, misshandel och övergrepp 
från sin mammas sida under sin uppväxt.

Olles pappa och Lottas mamma fick sin omgivning att tro på den bild 
av verkligheten som de presenterade och som innebar en nedvärderande 
svartmålning av Olles mamma, respektive av Lottas pappa. Deras verklig-
hetsbild motsades, som nämnts, av en massiv dokumentation över lång tid. 
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om försöken att få hjälp av tillsynsmyndigheterna för olle

Länsstyrelsen har varit den myndighet dit föräldrar och närstående som 
inte får träffa sina barn, eller oroar sig över att deras omhändertagna barn 
far illa, kunnat vända sig. 

När jag utrett vad som hänt Olle gjorde jag år 2009 en anmälan till 
länsstyrelsen. Svaret jag erhöll var samma svar som givits Olles mamma i 
juli 2006. 

Mamman hade hösten 2005 vänt sig till länsstyrelsen i sin förtvivlan 
över att Olle for illa av att hans pappa inte tagit Olle till läkare då hans äldre 
halvbror misshandlat honom och ingen åtgärd vidtogs av socialtjänsten, dit 
mamman först hade vänt sig. 

Svaret till mamman var undertecknat av dåvarande chefen för läns-
styrelsen. Det var daterat den 27 juli 2006, d.v.s. tio dagar efter den 17 juli 
2006, det datum då Olle tvångsomhändertogs av socialtjänsten genom ett 
ogrundat LVU-beslut, och omedelbart placerades hos sin pappa. i svaret 
från länsstyrelsen står att:

”Socialtjänsten har genomfört ett stort antal barnavårdsutredningar, och i 
samtliga fall inte kunnat konstatera att sonen far illa på det sätt som 
mamman anser …

Länsstyrelsen har förståelse för den vanmakt som fadern gett uttryck för, då 
han menar att sonen plågats av ständiga nya utredningar, vilka enligt faderns 
mening endast genomförts för att tillfredsställa moderns behov.” 

Det är felaktiga uppgifter i sak. Korrekta sakuppgifter är att två barna-
vårdsutredningar (SoL 11 §) under åren 2003–2006 gjordes av socialtjäns-
ten, den första färdigställd 2004, den andra som inleddes då William slagit 
Olles näsa blodig i oktober 2005, färdigställd först den 16 augusti 2006. Då 
hade LVU upphävts med omedelbar verkan av kammarrätten genom beslut 
den 4 augusti. Beslutet hade inte efterlevts av vare sig pappan eller av social-
tjänsten, de hade deklarerat att denna dom inte gällde. Olle hölls isolerad i 
sin pappas hem från och med den 17 juli 2006 från sin mamma, sin hund 
och alla som hade med mamman att göra. 

Länsstyrelsens svar användes av pappan som bevis i vårdnadsrätte-
gångarna, som följde efter hans stämning för att få ensam vårdnad om 
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Olle, en stämning pappan gjorde dagen efter att Olle omhändertagits jml 
LVU medan han var på utredningshemmet.

Samma svar som länsstyrelsen avgav den 16 augusti 2006 fick jag så-
ledes ta emot 2009 – och senare också år 2010. 

Årsskiftet 2010 då Socialstyrelsens övertagit tillsynsansvaret, gjorde 
jag anmälan till den aktuella regionala tillsynsenheten. Det visade sig att 
samma person som varit länsstyrelsens chef 2006 och 2009 år 2010 blivit 
chef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. Han skickade samma svar 
som han avgivit 2006 och 2009. i detta svar uttryckte han sympati för Olles 
pappa och antipati mot Olles mamma, och baserade sitt partiska uttalande 
för pappan på felaktiga uppgifter i sak. 

Att samma chefsperson kunnat avge samma svar 2010 och 2009 som 
år 2006 ansåg jag vara märkligt; mycket förändras för ett barn under 3–4 
år, varför det hade varit motiverat med en utredning av de då aktuella 
förhållandena för detta barn. Vidare tänkte jag att en myndighetsperson 
som tydligt tagit partisk ställning för den ena föräldern i en vårdnadskon-
flikt inte borde vara den som skulle bemöta nya anmälningar rörande just 
denna förälders handhavande av barnet. Jag trodde att detta var en uppen-
bar jävsituation, som skulle kunna föranleda kritik mot tjänsteutövningen 
till gagn för barn i liknande situationer som Olle. Mot denna bakgrund 
tillskrev jag generaldirektören för Socialstyrelsen. Han svarade i april 2010:

”Jag har fullt förtroende för att Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter, i 
det här fallet region XX, gör korrekta bedömningar utifrån det mandat som 
Socialstyrelsen har.”

om försöken att få hjälp av tillsynsmyndigheten för lotta

Den 1 april 2010 gjorde jag en anmälan till en av Socialstyrelsens regionala 
tillsynsenheter gällande flickan Lotta. Jag citerar min anmälan (där jag fel-
aktigt skrivit att Lotta fyllt 15 år, hon hade fyllt 14 år):

”BRÅDSKANDE!

Missförhållande som snarast bör utredas av den som utövar tillsyn över 
socialtjänsten:

Lotta, 15 år fyllda den sista december 2009, ringde mig i går kväll, skräck-
slagen av rädsla och förtvivlan. Hon känner mig eftersom jag tidigare gjort 
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en mycket omfattande utredning av hennes och hennes broders uppväxt-
förhållanden, på uppdrag av socialnämnden i X-stad. Efter att socialsekrete-
rare NN, X-stads socialtjänst meddelat Lotta, att hon kunde åka till sin 
pappa och vara där, åkte Lotta till sin pappa. 

Väl där fick hon besked av samma socialsekreterare att hon inte fick vara där, 
utan skulle hämtas därifrån, det hade socialchefen bestämt. När Lotta ringde 
hade hon låst in sig i ett sovrum i sin pappas hus, på grund av att det var folk 
som bultade på och uppenbarligen ville ta sig in i huset. Hon grät och sa att 
hon hellre var inlåst till sin 18-årsdag än fortsätta att förföljas av sin mamma 
och socialtjänsten. 

Så här sa Lotta gråtande:

– Är jag inlåst som jag var på X-institutionen i 2,5 år, vet jag ju att det bara är 
skit. Men är jag ute och som nu börjar få hopp, jag var på väg att klara skolan 
och få fullständiga betyg så jag skulle ha kunnat komma in på hundgymna-
siet, och de slår till, mamma och socialtjänsten, och förstör allting för mig – 
ja då blir det så mycket värre. Jag orkar inte längre förföljas av min mamma, 
jag orkar inte och jag är rädd för vad hon kan göra. Soc. hjälpte henne att få 
ensam vårdnad, nu får de f-n i mig se till att ta bort den.

Några dagar tidigare hade Lotta ringt mig och då berättat att hon var i sin 
fostermammas lägenhet i N-stad, och att hon inte fick lämna den, det hade 
hon fått besked av genom socialsekreteraren NN. Skälet var att Lottas 
mamma hade fått ett utbrott och hotat med att hon skulle skaffa fram två 
killar och komma och ta Lotta. 

Mamman hade enligt Lotta begärt att få nyckeln till fostermammans 
lägenhet och koden till porten. Fostermamman hade vägrat detta. 
Socialtjänsten hade utfärdat besöksförbud för mamman, och bestämt att 
Lotta – för att vara skyddad – skulle stanna inne i lägenheten, men 
socialtjänsten hade inte ringt till skolan, ett missförhållande, liksom det 
bristande skyddet för Lotta mot sin mamma. Jag bad Lotta att själv ringa 
skolan och förklara varför hon inte kom, samt att be om matteböckerna. 
Hon hade berättat att hon efter påsklovet skulle ha nationellt prov i matte 
(hon tyckte negativa tal och ekvationer var sådant hon behövde träna).

För att få ett skydd och för att kunna känna sig tryggad åkte Lotta till sin 
pappa. Ska hon då utsättas för nya hämtningar, polisingripanden, förföljelse 
av en socialtjänst vars chef nu och tidigare fattar sakligt ounderbyggda beslut 
som är MOT Lottas bästa?
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Jag begär att den konkreta felbehandling som socialtjänsten i X-stad nu 
senast utsatt Lotta för i samband med hennes mammas senaste hot utreds av 
Socialstyrelsen.”

Vad hände?

Tre veckor efter anmälan kom ett brev med besked från Socialstyrelsens 
tillsynsenhet om vem som utsetts till handläggare. Hon var inte anträffbar 
på telefonen. När handläggaren efter ytterligare en månad blev tillgänglig 
sa hon att hon skickat min anmälan till den socialtjänst som felbehandlat 
Lotta. 

Handläggaren på Socialstyrelsen, dit jag vände mig med min oro för att 
socialtjänsten felbehandlat Lotta, sa att om det var så att jag hyste oro för 
denna flicka, så var det till socialtjänsten/socialnämnden jag skulle vända 
mig. 

Kunde och ville de ansvariga socialnämnderna hjälpa barnen?

Vid direkt hänvändelse till socialnämndens ordförande hänvisade denna 
till Socialstyrelsen. Socialstyrelsens generaldirektör hänvisade till social-
nämnden. 

Socialnämndens ordförande skrev som svar på mina allmänt formule-
rade frågor, utifrån handläggningen i Olles fall, följande i ett svar till mig 
under 2010 (min kursivering):

”Handläggarna ska i sitt arbete arbeta enligt gällande lagstiftning och enligt 
de råd och anvisningar som Socialstyrelsen ger. Socialstyrelsen är även vår 
tillsynsmyndighet och kan granska handläggningen i enskilda ärenden. Som 
stöd i arbetet finns även rutinhandböcker och stöd ges också av erfarna 
handledare. Det är dock många gånger svåra och komplexa bedömningar 
som måste göras av handläggarna. Då skälen för besluten och bedömningarna 
inte är offentliga kan det därför ibland vara svårt för utomstående att förstå 
de ställningstaganden och beslut som fattas.”

”icke offentliga”, d.v.s. hemliga, uppgifter har således legitimerat att Olles 
behov av, samt lagliga och mänskliga rätt till nära och god kontakt med 
båda sina föräldrar, och till bibehållen identitet, liksom hans rätt att fritt få 
uttala sin mening, har tillåtit kränkas, och får fortsätta att kränkas.
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icke offentliga skäl för beslut och bedömningar, inga sakligt och opar-
tiskt utredda skäl som anges i gällande lag, har underbyggt det som går att 
likställa med mord av Olles mamma för Olle.

Kommunalrådet i Olles hemstad, i opposition mot det parti som social-
nämndens ordförande företräder, svarade på vädjan om hjälp till Olle då 
hans äldre halvbror våren 2011 dömts för hot och misshandel mot jämn-
åriga, av samma slag han utsatt Olle för, den 7 juni 2011: 

”i den här frågan måste du vända dig till företrädare för socialnämnden.”

Det är samma svar, också vad gäller Lotta, som upprepas: Oro för ett barn 
som far illa vilket socialnämnden beslutat omhänderta på felaktiga grun-
der kan inte framföras till någon annan instans än socialnämnden. 

Alla hänvisar således till den socialnämnd som ansvarar för den fel-
aktiga hanteringen; klagomål mot socialnämnden för att ha skadat ett barn 
kan och skall endast tas om hand av samma socialnämnd som ansvarar för 
rättsövergreppen mot barnet.

Fick barnen hjälp genom anmälan till Jo och JK?

Jo

Riksdagens justitieombudsman, JO, ”övervakar att myndigheter och tjäns-
temän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. JO övervakar särskilt att 
god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättig-
heterna respekteras”. 

Som svar på den anmälan jag gjorde till JO angående handläggningen 
av den minderåriga Lotta, skrev JO i augusti 2009:

”JO:s huvuduppgift är att granska att myndigheter och andra som står under 
JO:s tillsyn följer lagar och andra författningar i sin verksamhet. Syftet med 
denna granskning är i första hand att undersöka om myndigheterna har följt 
de regler som gäller för förfarandet, d.v.s. att myndigheterna har agerat 
korrekt i formellt hänseende. JO är däremot återhållsam med att anlägga 
synpunkter på myndigheternas bedömningar i sak.
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Mot den bakgrunden ger inte det som Lena Hellblom Sjögren har anfört mig 
skäl att inleda en utredning. Jag vidtar endast den åtgärden att jag till 
socialförvaltningen översänder en kopia av den aktuella anmälan och av 
detta beslut.

Ärendet avslutas.”

JK

Justitiekanslern, JK, är ”regeringens högste ombudsman.” JK:s uppgift är att 
värna

”integriteten och yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga 
verksamheten. 

Justitiekanslern ska medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av 
hög kvalitet.” 

Göran Lysén, professor emeritus i folkrätt reagerade år 2006 då rektorn, 
en person i offentlig tjänst, i Olles skola förbjudit Olles mamma, den ena 
av Olles vårdnadshavare, att beträda skolans område utan rektorns till-
stånd. Professor Lysén polisanmälde rektorn, vilket ledde till att rektorn 
förhördes och inget mer. i två domar från tingsrätten och en från hovrätten 
redovisades inte vad Olles mammas vittnen oberoende av varandra sagt 
om Olles och hans mammas goda relation. När Olles mamma begärt och 
tillerkänts rättshjälp i samband med att hon år 2008 varit utan kontakt med 
Olle i nästan två år, och stämt pappan för ensam vårdnad, skrev pappans 
advokat till hovrätten om att det vore bra att dra in mammans rättshjälp 
så hon inte kunde hålla på och processa. Det gjorde hovrätten. i en omfat-
tande begäran om skadestånd ställd till JK i november 2008 tog juridikpro-
fessorn för Olles mammas räkning upp en lång rad av de rättsövergrepp 
och kränkningar som skett gällande Olle och hans mamma.11 

11 Den 16 november 2008: ”Framställan om utgivande av skadeståndsersättning från 
staten med anledning av grova och systematiska kränkningar av främst artikel 6 (1) 
i EKMR begångna av domstolarna i … genom underlåtenheten att ange domskäl i 
beslut och domar. Saken gäller vårdnad och umgänge med eget barn (artikel 8), var-
för EKMR är tillämplig i fallet.”
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Svaret från JK, som år 2008 agerat som mammans motpart och krävt 
indragning av mammans rättshjälp, var i juni 2010:

”Justitiekanslern har vid sin granskning av de ifrågasatta avgörandena inte 
kunnat finna något stöd för bedömningen att dessa vare sig till innehåll eller 
utformning skulle innefatta någon kränkning av Olles mammas rätt till en 
rättvis rättegång enligt artikel 6 eller hennes rätt till skydd för privat- och 
familjeliv enligt artikel Europakonventionen.”

i augusti 2010 hemställde professor Lysén att JK skulle ompröva sitt beslut 
och ange de rättsliga bedömningar JK gjort i sakfrågan. i juni 2011 kom 
samma svar som skickats 2010: inga kränkningar hade skett.

Den anmälan jag gjorde till JK i augusti 2009 gällande handläggningen 
av Karl och Lotta, med bl.a. hänvisning till att domstolsförhandling om 
vårdnaden av dem hållits år 2009 utan deras vetskap, trots att de var så 
gamla att de enligt lag borde ha varit företrädda eller personligen kallats, 
ledde till följande svar i september 2009 från JK:

”Justitiekanslern ska enligt lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn vaka 
över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och förordningar 
och i övrigt fullgör sina åligganden. Denna tillsyn är dock begränsad i 
åtskilliga avseenden. En sådan begränsning är att Justitiekanslern normalt 
inte uttalar sig om de bedömningar som en domstol har gjort i ett mål. 
Sådana bedömningar ska domstolen göra självständigt.”

diskussion

Svaren på anmälningar som gjorts i båda dessa fall från både JO och JK 
innehåller formuleringen att JO och JK som tillsynsmyndigheter, inte 
granskar andra myndigheters bedömningar i sak.

Om JO och JK inte anser sig kunna granska sina myndighetskollegors 
bedömningar i sak, vilket ju måste betyda deras tillämpning av lagar och 
förordningar, vem finns då som en granskande instans? ingen, vad jag vet.

Brita Sundberg-Weitman, tidigare lagman i Solna tingsrätt, har i sin 
senaste bok12 efter granskning av 169 klagomål till JO från maj 2002–febru-
ari 2005 konkluderat att JO:

12 Sundberg-Weitman, Brita: Sverige och rättsstaten på 2000-talet, Jure 2008. 
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”varit mycket välvilligt inställd till myndigheter som förutsätts vara ’goda’, 
dit hör exempelvis myndigheter som arbetar med sociala frågor. Den 
inställningen går ut över medborgare som har klagomål på området. 

… i många fall (där JO överhuvudtaget gör något för att utreda klagomålen) 
har myndigheten en annan version av vad som hänt. 

Bexelius (JO under åren 1956–72) ansåg på sin tid att sådana frågor måste 
utredas av JO, eventuellt genom förhör. Nutida JO bryr sig inte ens om att 
försöka utreda om klagomålen har fog för sig utan utgår från att 
myndigheternas uppgifter är korrekta. Bexelius ansåg vidare att JO inte får 
avfärda klagomål med motiveringen att beslut kan överklagas till domstol. 
Med en sådan praxis, menade Bexelius, kommer frågan om tjänstefel begåtts 
inte under bedömning. Nutida JO har en annan inställning.”

Brita Sundberg-Weitman skrev att JO anser att: ”Sådana tvångsåtgärder som 
här är i fråga prövas av domstol och den part som anser att det finns fel aktig-
heter och brister i nämndens uppgifter kan påpeka detta för domstolen.”13

Erfarenheterna i de fall jag utrett, och då påpekanden gjorts om felak-
tigheter och kränkningar av barnets mänskliga rättigheter, visar att sådana 
påpekanden blir avvisade, ofta både i domstolar, och av tillsynsmyndighe-
terna, inklusive JO. 

Ett exempel är då Karins mamma fick svår cancer och ville berätta det 
för Karins två äldre halvsystrar som var placerade av socialtjänsten hos 
en familj inom pingströrelsen. Jag skrev ett brev till flickorna om att deras 
mamma var angelägen om att få kontakt med dem och angav telefonnum-
mer till prästen och bvc-sköterskan, förutom till mamman. Efter två veckor 
kom ett svar från handläggande socialsekreterare i placeringskommunen 
om att jag inte skulle skriva brev till dessa flickor som var under LVU-vård, 
och att flickorna självklart inte hade fått ta del av mitt brev. Jag tog genast 
kopia på socialsekreterarens brev, gjorde anmälan till JO om kränkning av 
dessa barns mänskliga rättighet att få ta emot brev ställda till dem. Svaret 
från JO kom med vändande post: ”Föranleder ingen åtgärd.”

13 Citerat från en artikel av Brita Sundberg-Weitman i Expressen den 7 juli 2008.
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Kunde Barnombudsmannen, Bo, hjälpa barnen?

i boken Mänskliga rättigheter, 2008 och i Barnombudsmannen, BO:s pre-
sentation av BO läste Olle mamma att man kan framföra klagomål gäl-
lande kränkningar av mänskliga rättigheter till Barnombudsmannen, BO. 
Olles mamma vände sig till BO för att hon ville ha BO:s hjälp att agera med 
anledning av att Olles mänskliga rättigheter kränktes. Då hon efter många 
telefonförfrågningar fick svar var svaret att BO inte engagerar sig i enskilda 
fall. Hon önskades lycka till.14 

Eftersom det finns en möjlighet för BO att göra anmälan i ett enskilt 
fall, om BO får vetskap om att ett barn far illa, informerade jag sommaren 
2011 BO om vad som hänt Olle i hopp om att BO skulle göra en anmä-
lan som kanske skulle kunna hjälpa Olle ur den övergreppssituation han 
tvingas leva i. Det är en situation som inkluderar oro för att hans äldre 
bror, som våren 2011 dömts för misshandel av samma slag som han enligt 
medicinsk dokumentation utsatte Olle för, skall utsätta Olle för igen på 
likartat sätt med knytnävslag i ansiktet och mot huvudet. Svaret var att 
BO måste ha aktuell information om barnets mående för att kunna göra 
anmälan. Det är inte möjligt att erhålla. Olles pappa har total kontroll över 
Olle. Olles mamma är avstängd från alla möjligheter att få insyn; hon vet 
bara det andra mammor rapporterar till henne, senast i februari 2011 om 
att Olle varit okontaktbar, inte hälsat, bara stirrat rätt ut, och varit apatisk, 
och en likartad observation från sommaren 2011.

Karls och Lottas pappa var mer lyckosam i sin kontakt med dåvarande 
BO, då han i juni år 2002 kontaktat BO och fick till svar:

”Som du redan vet får barnombudsmannen inte ingripa i enskilda ärenden. 
Vi får heller inte utöva tillsyn över andra myndigheter. De uppgifter om dina 
barns skola, samt den information om särskolan i X-stad, som du har skickat 
är emellertid så allvarliga att vi kommer att kontakta Skolverket direkt, med 
en kopia till kommunledningen för kännedom.”

14 BO gör betydelsefulla insatser för att uppmärksamma flera barns levnadsförhållanden 
och brister i dessa. Ett viktigt inslag i arbetet är, den på regeringens initiativ genom-
förda granskningen av 100 omhändertagna barns villkor i HVB-hem och familjehem, 
redovisad den 4 mars 2011. 
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i brevet till Skolverkets generaldirektör skrev BO:

”Barnombudsmannen (BO) har fått uppgifter om att bland annat grova 
sexuella trakasserier och våld mot ett antal elever som har pågått på skolan 
under en lång period. Uppgifterna, som kommer från flera föräldrar, 
förefaller ytterst allvarliga.” 

Efter genomförda utredningar ändrades ingenting, trots BO:s resoluta 
handlande.
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Avskiljande barn–förälder utan 
saklig grund med dödlig utgång

Då ett barn och en förälder påtvingas en separation, utan naturlig eller 
saklig grund, är känslorna som finns bakom avskiljandet mycket starka. 
En oförsonlig fientlighet utvecklas. Drivkraften kan vara hat, hämnd, 
svartsjuka, rädsla, makt. En oförmåga att särskilja egna behov från barnets 
behov är genomgående. Den avskiljande föräldern säger sig vilja skydda 
barnet mot den andra föräldern. Allt den avskiljande föräldern gör är för 
barnets bästa, säger denna förälder – och får ofta som vi sett i flera fallstu-
dier stöd för denna uppfattning då en tid gått och barnet till synes av fri 
vilja vänder sig mot den förälder barnet avskilts från. 

Det osakliga avskiljandet skadar dock barnet som avskiljs. ibland kan 
det gå så långt att barnet eller en förälder dör. Det är tre sådana exempel 
som nu skall presenteras.

FALL 23 EMMA

Emma 5 år ”skyddad” av sin mamma och mormor mot sin pappa1

Bakgrund

Emmas föräldrar träffades 1985 och gifte sig 1989. Deras dotter Emma föd-
des 1990. Föräldrarna separerade då Emma var fyra år, men de hade kon-
takt med varandra om vad som hände Emma, bl.a. berättade mamman för 
pappan om att hon knuffat Emma så att Emma ramlat och slagit ut en tand. 

1 i detta fall har jag förutom att ha läst det Emmas farfar skrivit, haft personlig kom-
munikation med Emmas farföräldrar, Ulla och Björn Elmér, som också förmedlat 
uppgifter från Emmas pappa och från dokument i saken.
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innan Emma i maj 1995 skulle fylla fem år och hade varit med sin pappa 
en helg, berättade hon när hon kom hem till sin mamma att hon hade sex 
läppar, inte bara de två hon hade i ansiktet. Bakgrunden var att Emma hade 
bläddrat i en bok om människokroppen, pappan hade skojat och sagt att 
när pojkarna på dagis pratar om sina snoppar kunde Emma säga att flickor 
har flera läppar.

Emmas mamma blev mycket upprörd, och anmälde till socialtjänsten 
oro för att pappan utsatt Emma för sexuella övergrepp. Mamman ville inte 
att Emma skulle träffa sin pappa. Så blev det, med hänvisning till att det 
utvecklats en sådan praxis. Familjerätten som kopplades in föreslog att 
Emma skulle gå i samtal på BUP. De samtalen ägde rum 10 juli–29 augusti 
1995. BUP filmade Emma och hennes far i en leksituation och talade om 
att använda inspelningen som exempel på ett bra och normalt förhållande 
mellan förälder och barn. 

BUP-psykologen övertalade Emmas mamma att låta Emma få vara med 
sin pappa och farföräldrarna en knapp vecka på sommaren 1995. Farfa-
dern har berättat att det var uppenbart att Emma stortrivdes, hon hade en 
mycket god kontakt med sin pappa. 

Emmas och hennes fars kärleksfulla relation bröts av Emmas mamma, 
då Emma kom tillbaka efter sommarveckan med sin pappa och sina far-
föräldrar.

Polisanmälan och polisförhör

En socialsekreterare gjorde en polisanmälan i september baserad på mam-
mans uppgifter. Emma togs av sin mamma till förhör hos polisen.

Mammans och mormoderns föreställningar om att Emma utsatts för 
sexuella övergrepp av pappan växte. Mamman krävde att en läkare skulle 
sjukskriva Emma så att mamman kunde vara hemma för vård av sjukt 
barn. Läkaren gjorde som mamman ville, men krävde att Emma skulle 
få gå på dagis, när mamman var hemma. Emmas farmor har berättat att 
Emma var på dagis, men inte alla dagar. 

Mamman fick mycket tid att läsa incestlitteratur, vilket framkommit 
att hon gjort. Det framkom genom att hon insände en hel del av det hon 
läste till åklagaren med referenser till sina föreställningar om att det gällde 
Emma, berättade farfadern. 
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Efter några månader visste Emma berätta om grymma övergrepp hen-
nes pappa skulle ha utsatt henne för, bl.a. under sommarveckan med far-
föräldrarna då också farfadern skulle ha deltagit i övergreppen, bl.a. skulle 
han ha kittlat Emma i underlivet med sin mustasch – som han hade tagit 
bort tre år tidigare. Farmodern skulle ha tittat på medan övergreppen 
pågick.

Emma förhördes av polisen första gången i oktober 1995. inför det 
andra förhöret i december föreslog pappans advokat att polisen skulle fråga 
Emma om hon slagit ut en tand och hur det i så fall gått till. Av Emmas 
svar blev det uppenbart för polisen att Emma till varje pris ville skydda 
sin mamma. Det var nämligen när Emmas mamma knuffat till Emma och 
hon ramlat på golvet som hon slagit ut en tand. Det hade mamman berättat 
för Emmas pappa, innan hon började anklaga pappan för sexuella över-
grepp. Tandläkaren hade sagt, enligt farmodern som utgör min källa, att 
han egentligen var skyldig att anmäla mamman för barnmisshandel, men 
han hade avstått.

Mamma och mormor ville ”skydda” emma

När mamman och mormodern fick klart för sig att Emmas pappa inte 
skulle bli åtalad och fälld, utan att Emma måste få ha kontakt med sin 
pappa, ville de fortsätta att, med deras terminologi, skydda Emma från 
sin pappa; de var fortfarande övertygade om att Emmas pappa hade utsatt 
henne för sexuella övergrepp. 

Emma, som skulle fylla sex år den 12 maj 1996, mördades av sin mamma 
och mormor den 7 eller 8 maj (rohypnol och kvävning), de tog sedan sina 
egna liv. 

Emmas pappa friades av polis och åklagare från alla misstankar om 
sexuella övergrepp först efter Emmas död, åklagarbeslutet om Emmas pap-
pas oskuld är daterat den 14 juni.

Morfadern, som i mammans och mormoderns avskedsbrev uppma-
nats att fortsätta kampen mot ”pedofilerna”, ville inte tillåta Emmas pappa 
att begrava Emma; han ville att hon skulle begravas med sin mamma och 
mormor i en minneslund. För den sörjande fadern var detta faktum att han 
i två år måste kämpa mot den som var den närmast allierade till dotterns 
mördare för att få rätten att begrava sin dotter, ett ytterligare trauma.
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emmas farfar skrev om emmas död 

Emmas farfar Björn Elmér skrev om sin och Emmas farmors smärtsamma 
erfarenheter:2

”Sedan Emmas mamma helt skurit av all kommunikation gjorde min fru 
och jag flera försök att få något slags kontakt. En dag på hösten ringde vi 
oanmälda på dörren till det radhus där de bodde. ingen öppnade, men 
eftersom vi hörde viskande röster inifrån stod vi kvar en stund och ringde 
på ett par gånger till och ropade deras namn. Vi fick senare veta att ett 
gömställe förberetts under trappan, där Emma skulle ta skydd om hennes 
pappa eller någon från vår familj skulle försöka komma åt henne. Vår 
tillitsfulla och glada sondotter från ett halvår tidigare kröp nu alltså in och 
gömde sig för sina farliga farföräldrar.

Vi kände givetvis inte till begreppet PAS, men dess existens och verkningar i 
Emmas fall var synnerligen påtagliga Det är ingen överdrift att säga att PAS 
kostade henne livet. Utan den plötsliga isoleringen från pappan skulle hon 
aldrig ha producerat de ”minnen” som gav näring åt mammas och mormors 
föreställningar.

Rättsäkerhetsaspekten: Vid anklagelse om brott finns det i princip två 
hypoteser som står mot varandra, nämligen att antingen är anklagelsen 
berättigad eller också inte. i praktiken sätts denna princip ur spel i mål som 
handlar om påstådda övergrepp mot barn av en förälder.”

i en helsides DN-debattartikel den 15 mars 1998 skrev Björn Elmér:

”När de förstod att utredningen var på väg mot slutsatsen att dessa 
anklagelser var helt utan grund, såg mamma och mormor ingen annan 
utväg än att döda Emma för att hon inte skulle behöva råka i händerna på 
sin far och dennes ’psykopatiska familj’. En utlösande faktor var att de fått 
kännedom om den nya vårdnadslag som var på väg. De skrev i avskedsbrev 
att den bevisade att samhället regeras av pedofiler …

2 Björn Elmér i skrivelse till Torsten Söderbergs Stiftelse den 25 oktober 2009, då han 
som referensperson förordade stöd till mitt forskningsprojekt ”Barnets bästa och 
 barnets mänskliga rättigheter i svåra vårdnadskonflikter”.
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i kraft av att ha anklagat pappan för övergrepp hade Emmas mor, tydligen i 
enlighet med praxis, samhällets stöd för att hundraprocentigt isolera Emma 
från hennes far. Modern fick interimistisk ensamvårdnad utan umgängesrätt 
för fadern. Pappan motsatte sig inte detta, då all erfarenhet (bland annat 
enligt hans egen advokat) sade att detta vore utsiktslöst.

Motivet för en sådan praxis är förstås att barnet kan påverkas/skrämmas av 
fadern att hålla tyst om övergrepp. Javisst, detta är en risk om nu fadern är 
skyldig. Men motsatt hypotes finns trots allt också, nämligen att fadern är 
oskyldig. Varifrån kommer då barnets påståenden om utnyttjande etcetera? 
Knappast ur dess egen helt fria fantasi. Någon har påverkat och suggererat 
barnet. Troligen är denna någon den förälder som fört fram anklagelserna. 
Det är den föräldern som påverkar – och skadar – barnet.

Om ett litet barn som suggererats till allvarliga men ogrundade anklagelser 
lämnas kvar, helt utlämnat i dens våld som suggererar, då utsätts barnet för 
ett kontinuerligt mentalt övergrepp i en djupt osund, perverterat 
sexualfientlig miljö. Detta var alltså Emmas öde under hösten, vintern och 
våren. Hon utvecklade mycket riktigt ångestsymtom, vilka hennes mor 
beskrev för polis och åklagare som nya bevis för de hemskheter hon skulle ha 
utsatts för.

Om man vill undvika att störa utredningen kan det inte vara en bra lösning 
att ge den anklagande föräldern monopol beträffande påverkan på barnet.

i fallet Emma var säkerligen isoleringen från kontakt med pappan en helt 
avgörande faktor, utan vilken de bisarra anklagelserna aldrig kommit till och 
utan vilken Emma inte hade behövt bli mördad …

Emmas mormor hade nu i praktiken flyttat in hos sin dotter för att ge henne 
stöd och hjälp. På så sätt kunde Emmas mamma ägna huvuddelen av sin tid 
åt att studera olika böcker och artiklar om incest. Av allt att döma lät hon sig 
inspireras av dessa studier till bekymrade och förfärade förhör med Emma, 
som kände vad som väntades av henne och snart ’mindes’ de gräsligaste ting. 

Det framgår uttryckligen av efterlämnade avskedsbrev att mor och mormor 
såg sig själva som ensamt kämpande mot ett manssamhälle, dominerat av 
pedofiler. i svärmiskt kvasireligösa vändningar skriver de om sin sista utväg, 
att fly tillsammans med det skändade barnet i ’en annan dimension’ …

Det är nog inte bara i detta fall och inte heller bara i Malmö som det 
upphetsade intresset för sexuella övergrepp mot barn fått de ansvariga 
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instanserna att tappa sinnet för proportioner. i en mera sansad atmosfär 
skulle de lättare kunna hålla barnets intresse i fokus snarare än byråkratisk 
ryggtäckning för den egna myndigheten och den egna personen.

En specifik punkt är att det ter sig stötande att barnets rätt till båda sina 
föräldrar lättvindigt suspenderats på grundval av obevisade anklagelser. i 
fall av incestanklagelser från en förälder mot en annan kan totalisolering 
enbart från den anklagade parten inte väntas ge en påverkansneutral miljö 
för barnet.

Om nu inte domstolarna orkar med en reell prövning utifrån det 
individuella fallet borde schablonen inte få vara att barnet för ett obestämt 
antal månader berövas en förälder (och den andra föräldern tillerkänns 
påverkansmonopol). i normalfallet borde interimsbeslut om ensamvårdnad 
även innefatta beslut om umgängesrätt (eventuellt med kontaktperson 
närvarande).”

Kommentar

Det blev ingen offentlig diskussion om de psykiska övergrepp Emma 
utsatts för av sin mamma och mormor då de höll Emma avskild från sin 
pappa och påverkade henne att bli rädd för honom och farföräldrarna. 
Det blev inte någon diskussion av om socialtjänsten, BUP och tingsrätten 
borde ha handlat annorlunda, t.ex. ha utrett snabbt om det fanns substans 
i mammans anklagelser, och under tiden ha hållits undan sin mammas 
påverkansmonopol och fått träffa sin pappa. Det blev ingen diskussion av 
om Emma borde ha fått återförenas med sin pappa så snabbt som möj-
ligt om det inte fanns substans i anklagelserna. Och kanske fått övervakat 
umgänge med sin mamma.

En dag nu 15 år senare hittade pappan ett brev på Emmas grav, det var 
från en dagiskompis som skrev att hon aldrig skulle glömma Emma. 
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FALL 24 DANiEL

Daniel Sigström 11 år avskildes helt från sin mamma av socialtjänsten3

Bakgrund

Daniels mamma var ensamstående och hade lungproblem, hon sökte hjälp, 
hon ville ha avlastning. Fadern var borta ur bilden sedan Daniel var nyfödd 
pga. dokumenterad psykisk sjukdom. Socialtjänsten trodde inte på att Daniel 
var så sjuk som han enligt sin mamma och medicinska journaler var. Han 
hade ett medfött hjärtfel, en tumör på hypofysen som gav hormonföränd-
ringar, vilka gjorde att han kom i pubertet i förtid och såg ut som en vuxen 
man när han var 11 år. Daniel hade också epilepsi som han fick 5 år gammal. 

De handläggande socialsekreterarna diagnosticerade mamman som 
överbeskyddande och skadlig för Daniel. Socialtjänsten beslutade att 
Daniel, då han var 11 år, skulle flyttas från sin mor, för att i stället få sam-
hället som förälder. Socialsekreteraren som handlade utredningen och 
verkställde det LVU-beslut hon föreslagit i sin utredning, skrev:

”Daniel har sina speciella svårigheter och handikapp vilka tonats upp och 
förstärkts av moderns överbeskydd och ständiga oro. Han har ringa insikt 
eller förmåga att hantera sin situation och sitt motoriska perceptiella (det står 
så, min anm.) handikapp. Liksom modern önskar han hjälp och service, men 
enbart detta hjälper inte. Daniel måste få stöd i att själv börja angripa sin 
utsatta situation. Han måste lära sig att hantera sitt liv och sin situation. Han 
måste ha harmoni och ro kring sitt boende så han kan påbörja en 
personlighetsmässig utveckling.”

Det är mycket tveksamt om socialsekreteraren som skrev detta själv  visste 
vad hon menade med det hon skrev om att ”Daniel måste lära sig att hantera 
sitt liv och sin situation.” Så brukar inte professionella hjälpare uttrycka sig 
om ett barn med flera svåra sjukdomar, ett barn som vårdats av sin mor, 
utan anmärkningar från de läkare och sjuksköterskor som mött dem båda 
i vården.

3 Daniels mor Marianne Sigström har deponerat allt material rörande sonen Daniel 
hos mig, också de brev Daniel skrev till sin mamma under den tid han var omhänder-
tagen och for illa. Jag har under nästan 20 års tid haft kontakt med Daniels mor, och 
påbörjade i samband med moderns process mot Gottsunda kommundelsnämnd en 
bok om vad som hände Daniel och hans mor, ett manuskript som blivit liggande.

978-91-44-07542-6_01_book.indd   461 2012-02-21   08.43



462

17  Avskiljande barn–förälder utan saklig grund …

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

daniels mamma vräktes 

Daniels mamma hade under en längre tid upplevts som svår att samarbeta 
med av socialtjänsten. Daniel tvångsomhändertogs och placerades 40 mil 
från sin mor. Samtidigt vräktes mamman, hon var efter med en månads-
hyra. Daniel hade inte längre något hem att återvända till. 

Daniels mamma kritiserades för att hon ansågs inte kunna hantera 
pengar. Hon hade haft onödiga utgifter ansåg socialförvaltningen. Hon 
hade begärt bidrag för att kunna köpa penicillin till Daniel, göra någon 
mindre resa med honom, gå på bio och hamburgerrestaurang med honom. 
Under fem år hade Daniels mamma fått lika mycket totalt i socialbidrag och 
hyresbidrag från kommunen som Daniels fosterhemsföräldrar senare fick 
ut i arvoden under knappt tre månader för att ha Daniel boende hos sig. 

Dessutom betalade kommunen, efter avskiljandet från modern, en 
lärare för Daniel i hans nya skola. En extra lärarresurs var det s.k. familje-
hemmets villkor för att ”orka” ha Daniel boende hos sig. 

daniel utsattes för sexuella övergrepp i fosterhemmet

Vid efterforskning visade det sig att Daniels fosterfar, den som skulle ge 
Daniel ”harmoni och ro” var tidigare straffad för att ha kört alkoholpåver-
kad med ett barn i bilen. Han hade träffat en f.d. behandlingshemsflicka 
när han avbrutit heroinavgiftning på ett behandlingshem, och fått barn 
med henne. Dessa båda hade gift sig och strax efter deras barns födelse, 
hade detta par godkänts av socialtjänsten som s.k. kvalificerat fosterhem 
för Daniel och ytterligare tre äldre pojkar. 

Daniel fick bo hos detta par mot en betalning av 26  680 kronor per 
månad. 

Efter Daniels mors första besök hade fosterföräldrarna meddelat social-
sekreterarna sitt missnöje med hans mamma, bl.a. sa de att hon hälsat på 
Daniel på ett sexuellt gränsöverskridande sätt, när hon återkommit ensam 
utan socialsekreteraren dagen efter deras gemensamma besök. Mammans 
plan var att börja folkhögskola där Daniel placerats i fosterhem, för att på 
så sätt kunna ha kontakt med honom. i och med anklagelserna från foster-
föräldrarna bröts kontakten, mamman fick inte besöka Daniel.

Till slut förbjöds all kontakt mellan den sjuke Daniel och hans mor. 
Fosterhemmet ansåg inte Daniel sjuk, det viktiga ansåg de, liksom den 
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handläggande socialsekreteraren, var att han skulle bli som andra, han 
skulle äta mindre så att han kunde ha jeans. Han fick allt oftare epileptiska 
anfall, också seriekramper. Fosterhemmet skyllde dessa på hans mor och 
hennes benägenhet att alltid klaga och ”göra anmälningar”. 

Fosterföräldrarna fick gehör för att förbjuda all kontakt från modern, 
inklusive telefonsamtal. När fosterhemmet bröt ihop, och Daniel och de 
övriga pojkarna där fick tillsyn av en f.d. alkoholist, utsattes Daniel för 
sexuellt övergrepp av en av dessa äldre pojkar. Daniel fick då flytta hem till 
den f.d. alkoholisten. 

daniel flyttades till en f.d. alkoholist där han dog 

Denne man, som av socialtjänsten utsågs till ny fosterfar för Daniel, var 
lika lite som tidigare fosterföräldrar insatt i Daniels alla sjukdomar, och 
hans behov av vård, rätt medicin och övervakning. Enligt de för samhälls-
vården ansvariga var det mamman, och hon ensam, som var stressfaktorn 
i Daniels liv. 

Detta motsägs av dokumentation i journaler m.m.; Daniel förklarade 
för läkaren ett anfall han fick den 21 november 1991 med ”ökad oro i natt i 
det fosterhem där han bor.”

Den nya fosterfadern hade varit ute då Daniels ep-anfall började på 
kvällen den 23 april 1992. Daniel dog på morgontimmarna den 24 april i ett 
stort epileptiskt anfall (grand mal). Han var 14 år gammal. Det var strax 
innan han skulle ha konfirmerats.

rättsligt efterspel

Daniels mamma hade sörjt Daniel i flera år då hon fick advokathjälp att 
stämma Gottsunda kommundelsnämnd för Daniels död och för kränk-
ningarna mot honom och de kränkningar som hon också själv utsatts för. 
Varken tingsrätt eller hovrätt fann att socialtjänsten gjort några fel. 

Mamman dömdes i både tingsrätt och hovrätt4 att betala Gottsunda 
kommundels advokatkostnader. Den motpart Daniels mamma försökt 
ställa till svars för kränkningarna av sin sons mänskliga rättigheter och för 

4 Se dom i mål nr T 4989-00, Svea hovrätt 2001.
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sin sons död skulle hon ersätta. Daniels mamma dömdes att betala sam-
manlagt cirka 1,5 miljoner kronor.

ingen beklagade Daniels död. Den handläggande socialsekreteraren 
som gjort karriär och blivit föreståndare för ett utredningshem för miss-
brukande mödrar och deras barn, framhävde i rätten att Daniels första fos-
terhem hade varit utmärkt. Hon hade bara beröm för fosterföräldrarna och 
bara fortsatt förakt för Daniels mor, som hon fortsatte att kritisera för att 
ha varit överbeskyddande och för att ha betett sig fel mot Daniel.5

Kommentar

Daniels mamma sökte avlastningshjälp eftersom både Daniel och hon själv 
var sjukliga. Hon ansågs skadlig för sitt barn av socialtjänsten som blev 
föräldrapart, efter beslut om LVU. Sonen avskildes helt från sin mamma. 
Motivet var detsamma som för Emmas mamma (och mormor); Daniel 
skulle skyddas från den förälder som ansågs farlig för honom.6

Brita Sundberg-Weitman, tidigare lagman, som också varit ordförande 
i Medborgarrättsrörelsen, skrev 1994, då hon kritiserade JO för att efter sin 
utredning ha varit alltför överslätande, och för att inte ha väckt åtal mot 
den ansvariga socialtjänsten:7 

”en mors krav på hjälp åt sin handikappade son leder till att samhällets 
företrädare, i strid mot lagen, isolerar pojken från henne och överlåter 
omvårdnaden av honom till främmande människor som inte har 
förutsättningar att skydda honom mot de risker som är förenade med 
hans sjukdom”.

5 Av mig åhört vittnesmål och paussamtal i Svea hovrätt den 3 december 2001.
6 Zaremba, Maciez: Varför dog Daniel 14 år? En berättelse om fosterhem, socialvård 

och maktutövning, DN 30 maj 1993. Pressens opinionsnämnd klandrade DN för att 
ha publicerat namnen på de handläggande socialsekreterarna, efter anmälan från 
ordföranden och vice ordföranden i Gottsunda kommundelsnämnd.

7 DN Debatt den 22 juni 1994.
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FALL 25 K AjSA

Kajsa förlorade sin pappa som var åklagare 

Bakgrund

Sally och Stefan8 träffades på våren 1996, de gifte sig i slutet av oktober 
samma år. Redan till midsommar hade Sally flyttat in i Stefans hus på lan-
det med sin dotter Jenny, då nästan fem år gammal. Sally hade kommit 
till Sverige från ett land i Asien, och fått barn med en svensk man, Jennys 
pappa. Stefan hade häst och hund, något som var svårt för Sally som var 
rädd för djuren och för baciller. Dottern Jenny tyckte om djuren och bör-
jade med ponnyridning på helgerna med Stefans stöd.

Den 9 augusti 1997 föddes Sallys och Stefans dotter Kajsa. Stefan skrev:9

”Kl. 06.44 föddes Kajsa efter akut kejsarsnitt. Hon hade navelsträngen tre 
varv hårt runt halsen och ett varv löst om kroppen. Hon var fullt frisk. Runt 
kl. 07.30 lämnade barnmorskan över detta underverk. Jag gick omkring med 
henne stolt och lycklig i ett par timmar. Jag var oerhört tacksam att mor och 
barn hade klarat sig och var friska. Kl. 10.00 transporterades Sally från iVA 
till avdelningen där hon någon timme senare för första gången fick se sin 
dotter.”

Stefan tog hand om Jennys inskolning till förskoleklassen, under de sju 
veckor han tagit ledigt för att hjälpa till hemma i samband med nedkom-
sten. Under hösten detta år intensifierades problemen mellan Sally och 
 Stefan, Sally ville flytta från landet in till tätorten. Samstämmiga uppgifter 
finns om att det blev bråk mellan Sally och Stefan. 

8 Efter samråd med Stefan Holmlins föräldrar har jag beslutat att använda hans riktiga 
namn. Det är ett sätt att försöka hedra hans minne i en förhoppning att han inte skall 
glömmas, och att det som hände Stefan Holmlin och hans barn skall lära oss som 
lever kvar något. Hans f.d. hustrus, samt barnens namn är fingerade.

9 Åklagaren Stefan Holmlin skrev detta i det bokmanus ”Åtalad åklagare” han och jag 
arbetade med under 2001, ett år efter att han frigivits. Hans arbetstitel på sin del var 
”Myten om den goda modern”.
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Mamman flyttade med barnen 

Sally, med aktivt stöd av Stefans moster och Jennys pappa, flyttade utan 
Stefans vetskap, den 19 december 1997 och tog båda flickorna med sig. Sally 
sökte bidrag till hyra och till flytthjälp, Hon sa till socialförvaltningen då 
hon sökte ekonomiskt bidrag att hon var tvungen att ”fly”. Hon uppgav, 
den 15 december 1997, enligt journalnotering från socialförvaltningen att:

”Kajsas pappa dricker, hotar med pistol att ta sitt liv eller hennes om hon 
lämnar honom, hotar också med att bränna hennes tillhörigheter, skrämmer 
henne med att hon skall få lämna landet om hon går från honom. Hon sa att 
hon var rädd för sitt liv och för barnens situation och att hon även blivit 
slagen av honom.” 

Jenny tvingades i och med sin mammas plötsliga beslut flytta från kam-
rater och djur som hon tyckte om. Jenny fick bryta upp från den förskole-
grupp där hon börjat finna sig väl till rätta, efter att förut inte ha varit på 
vare sig dagis eller lekskola.

Det finns uppgifter om att Jenny efter flytten inte mådde bra. Kajsa var 
så liten att det var svårt att avläsa hennes reaktioner på separationen från 
den vardagliga kontakten med fadern. 

Kajsa var regelbundet hos Stefan varannan helg under våren 1998 och 
det fungerade bra. Hennes mamma Sally och pappa Stefan hade under 
denna period en intensiv telefonkontakt, vilket finns belagt med samtals-
specifikation. Kajsa var hos sin pappa över hela påskhelgen 1998.

Kajsa avskildes plötsligt från sin pappa 

En dramatisk förändring inträffade plötsligt efter påsken 1998. Sally mot-
satte sig då att Stefan skulle få träffa Kajsa, först med hänvisning till sin 
tidigare overifierade uppgift om att han drack för mycket, och därefter till 
att han var farlig; hon påstod plötsligt att han då Kajsa var nyfödd, hösten 
1997, hade försökt kväva Kajsa. Stefan hade, då dessa helt nya anklagelser 
från Kajsas mamma formulerades, nyligen träffat en ny kvinna, det var ett 
förhållande som dock upphörde efter kort tid. 

Mamman ville efter sina nya anklagelser endast godta övervakat um-
gänge för Kajsa med sin pappa. 
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Stefans mamma, Kajsas farmor, berättade om ett besök hos mamman 
Sally våren 1998 i ett brev till en socialsekreterare daterat den 22 juni 1998:

”Vid mitt besök hos Sally den 28 maj 1998 vidhöll hon att Stefan försökt att 
kväva sin dotter vid två tillfällen och därför inte fick ta hand om henne. Jag 
tror inte på dessa anklagelser från hennes sida. Det som gjorde mig så 
bestört var att äldsta dottern Jenny satt under köksbordet och berättade om 
detta för hon hade sett detta sa hon. Jag tyckte att Sally skulle polisanmäla 
detta i så fall så att det blir utrett, men det ville hon inte. Dessa hemska 
anklagelser har tagit min son mycket hårt. Jag blir mycket orolig när Sally 
blandar in Jenny i detta … 

Sally berättade för mig den 28 maj 1998 att Jennys pappa kommer och städar 
hos henne måndagar och torsdagar. På onsdagar hämtar han tvätten och 
tvättar den, samt sköter alla matinköp. Barnen tar all hennes tid, sa hon, så 
hon hinner inte sköta hemmet också.”

Stefan gjorde i juni 1998 en anmälan till socialtjänsten angående oro för 
Kajsa hos sin mamma Sally. Tidigare under våren, då han hyst oro, hade 
han uttalat till sin moster, som kom att alliera sig alltmer med Sally mot 
honom, att han ville ha ensam vårdnad om Kajsa, något som kan ha påver-
kat Sally att vilja framställa Stefan som en olämplig förälder. 

Jennys kontakt med sin styvpappa upphörde helt efter påsken 1998. Det 
var då Stefan klargjort att han ville skiljas och att han träffat en ny kvinna. 
Från och med denna tidpunkt fanns, förutom ett behov av att framstå 
som den bättre föräldern, också ett hämndmotiv för Sally. Hon hade strax 
innan sina kvävningsanklagelser föreslagit Stefan att de skulle fortsätta sitt 
samliv och då blivit avvisad. 

Kajsas mamma fick stöd av kvinnojour och socialtjänst 

Sally tog i april 1998 kontakt med en kvinna som varit verksam inom kvinno-
jouren sedan 1991. De hade telefonkontakt 2–3 gånger per vecka. i den hand-
läggande polisens referat av telefonförhör med denna kvinnojourskvinna, 
hållet den 14 september 1998, angavs:

”Sally har berättat att Stefan har hotat med vapen och att han även har skjutit 
inomhus. Stefan har misshandlat henne på kvällstid. Vid ett tillfälle troligast 

978-91-44-07542-6_01_book.indd   467 2012-02-21   08.43



468

17  Avskiljande barn–förälder utan saklig grund …

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

den gång då Sally sagt till dottern Jenny att de två skulle flytta, har Stefan 
slagit Sally med något tillhygge. Sally har sagt att Stefan har dragit henne i 
håret, givit henne örfilar och även slagit med knuten hand.” 

Kvinnojourskvinnan utgick från att det hon hört av Sally var sådant som 
verkligen hänt, hon uppmanade Sally att polisanmäla Stefan, nedan citat 
från refererad förhörsuppgift: 

”Hon upplyste Sally om att hon kunde göra anmälan mot Stefan eftersom 
han begått brott mot henne. Sally ville ej göra anmälan.”

Sally uppgav (utan grund) vid socialsekreterarnas besök den 17 juni 1998 
att Stefan missbrukar alkohol, misshandlar och hotar henne och barnen, 
utan att säga något specifikt om sexuella övergrepp mot Jenny, och inte 
heller något om våldtäkter mot sig själv, anklagelser som hon kom med 
senare. Nedan citat från socialsekreterarnas journalanteckningar från sitt 
besök hos Sally den 17 juni 1998 (direkt avskrivet med de språkfel som finns 
i originaltexten): 

”Vi frågar Sally varför hon inte har polisanmält Stefan för misshandel och 
hot – Sally berättar att Stefan har sagt att ingen kommer till att tro henne 
som är invandrarkvinna mot honom som är åklagare. Han har sagt att han 
har vänner överallt inom polisen och rättsväsendet och ingen kommer att tro 
henne. Vi säger att hon har lika stora rättigheter som honom. Om hon 
anmäler honom så får man koppla in polis och rättsfolk som han inte känner 
annars blir dem jäva.

Sally tycker det är bra och höra för hon vill gärna anmäla honom. Hon skall 
tala med sin advokat om det.”

sally fick hjälp att ”förstå” att Jenny blivit sexuellt utnyttjad 

Mellan den 28 juli och 21 augusti 1998 gick Sally till en sköterska på BVC 
för samtal. Efter dessa samtal, drygt sju månader efter att Sally flyttat från 
 Stefan, uppgav Sally, att hon förstod att Jenny varit sexuellt utsatt – av 
 Stefan. BVC-sköterskan hade, visar dokumentationen, tolkat det hon upp-
fattat som ”signaler” om sexuella övergrepp, och ställt frågor till Sally.
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Den 20 augusti skulle Stefan ha fått träffa dottern Kajsa för första gången 
sedan påsken, då han haft hand om Kajsa i fem dagar sammanhängande. 
Umgänget med en kontaktperson ställdes in, därför att Sally inte kom med 
Kajsa som avtalat. Socialsekreteraren skrev i sin journalnotering denna 
dag, efter att ha talat med flickornas mamma Sally:

”Sally har flera saker att berätta för undertecknad. Hon berättar om att dottern 
Jenny har berättat om sexuellt ofredande från Stefan. Sally har tidigare 
berättat om hur Stefan behandlade henne med nästan daglig misshandel. Hon 
hade länge funderat på att flytta och det som gjorde att hon till slut bestämde 
sig var att Jenny började säga att hon inte ville leva mer. Hon tyckte att Stefan 
gjorde konstiga saker och inte var särskilt snäll. Hon berättade för Sally att 
medan hon antingen ammade Kajsa eller gjorde andra saker fick Jenny vara 
med Stefan medan han tittade på porrfilm eller onanerade. Jenny mådde 
väldigt dåligt av detta då hon inte ville vara med på det.

Hon berättade också att när han duschade henne så höll han på jättelänge 
med att tvätta henne i underlivet. ibland så länge att hon blev sår.

Stefan skall ha hotat med att mörda dem om de berättade för någon annan 
Han har också sagt att ingen kommer till att tro på dem då han som är 
åklagare är mycket mer trovärdig än Sally och Jenny …

Sally ber om hjälp att anmäla Stefan dels för allt han gjort emot henne och 
dels för sexuellt ofredande/övergrepp av Jenny.”

Den 21 augusti hade BVC-sköterskan bokat tid med socialsekreteraren och 
Sally på BVC ’för att Sally var då redo att göra en anmälan’.” 

samma polis tog in alla uppgifter och skötte alla förhör

Polisanmälan gjordes först den 4 september, då den kvinnliga polis fanns 
på plats, som ansågs vara expert på att handlägga sexualbrott mot kvinnor 
och barn. Denna polis var ensam om att ta in alla uppgifter. Hon gjorde 
sig en bild av vad som inträffat, efter att ha talat med den ena av Kajsas 
föräldrar, Kajsas mamma. Från sitt första förhör med mamma Sally den 7 
september 1998, skrev polisen i sitt referat:

”Vid tre tillfällen i sept, nov, och december -97 har Stefan hållit sin stora 
handflata över munnen/näsan på parets lilla dotter då c:a ett halvt år 
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gammal. Barnet har legat i sin spjälsäng i parets sovrum. Barnet Kajsa har 
vaknat och gråtit och Sally har varit i tvättstugan sent på kvällarna och 
tvättat. Jenny som passar på sin lilla syster så att inget ont skall ske henne har 
rusat till mamma för att hon skall ’rädda’ Kajsa från pappan. Jenny har ropat 
till Sally ’mamma skynda dig, han mördar min syster’. Sally rusade in i 
sovrummet och har funnit barnet blå i ansiktet och Stefan över barnet i 
sängen. Vid ett av tillfällena så slog Stefan till Sally så att hon höll på att trilla 
ned för trappan i huset. Stefan skrek till Sally att hon skulle ’ta med din 
djävla horunge till badrummet’. Jenny tog hand om babyn.”

Så här skrev denna polis om en annan påstådd övergreppshändelse, efter 
det första förhöret med Kajsas och Jennys mamma, hållet den 7 september 
1998:

”Stefan har också sprutat tandkräm över huvudet och kroppen på Jenny och 
sagt att ’Nu har du fått tillräckligt med sperma på dig’. Sally hade blivit 
tillfrågad av Jenny vad sperma var och så hade händelsen sedan 
framkommit.”

Så här skrev samma polis efter det femte förhöret med Sally, hållet den 6 
oktober 1998, om denna påstådda duschhändelse:

”Sedan tog han tandkrämstuben och sprutade tandkräm i håret och på 
kroppen på Sally. Stefan sade ’Nu hora har du fått tillräckligt med sperma på 
ditt huvud och på din kropp’.”

Ovan kan vi se att Sally omväxlande påstått att det var Jenny som i sam-
band med duschning fått tandkräm i håret, respektive att det var hon själv 
som fått tandkräm sprutad på sig av Stefan, med kommentarer om sperma. 
Detta exemplifierar ett genomgående mönster av motsägelsefullhet och 
bristande konsistens.

Jenny förhördes tre gånger av samma kvinnliga polis, som förhörde 
mamman fem gånger. i början av första förhöret med Jenny den 8 sep-
tember 1998 sa Jenny till den förhörande polisen, enligt dialogutskrift, att 
styvpappan:

”’passade på att duscha’ henne då mamman var och ammade Kajsa och så 
sprutade han tandkräm sprutade han på mammas hår och så sa han ’nu har 
du fått sperma i hela din kropp och ditt huvud’, så sa Stefan till mamma.”
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Jenny har i sina förhör, som exemplifieras ovan, tydligt demonstrerat att 
hon påverkats av sin mamma. Flera direkta överensstämmelser av orda-
granna uttryck finns, men också exempel på att Jenny har försökt återge 
något hon hört de vuxna i sin närmaste omgivning tala om. Kajsa var för 
liten för att kunna utfrågas, hon var bara tretton månader gammal i sep-
tember 1998.

Pappan anhölls och häktades med restriktioner

Den 9 september 1998 körde en polisbil upp på gårdsplanen hos Stefan och 
han anhölls. Han fick tillstånd att ringa sin mor i närvaro av den chefså-
klagare som fått det handläggande ansvaret10, han fick bara säga att han 
anhållits, men inte för vad, och att han behövde hjälp med djuren på går-
den. 

Den kvinnliga polisen tog luren och sa till Stefans mor att hon skulle 
ringa nästa morgon kl. 10. Det gjorde hon också. Stefans mor har beskri-
vit att hon den morgonen frågade vad som hänt, och att polisen svarat att 
Stefan var misstänkt för sexuella övergrepp på sin styvdotter. Polisen sa 
att hon förhört flickan och att hon kunnat se på kroppsspråket att flickan 
varit utsatt, med hänvisning till att hon hade vana vid sådana här förhör 
med barn.

Stefan satt häktad i sammanlagt 219 dygn. Han fick inte ha några kon-
takter utåt, bara med den advokat som han tilldelats, och således inte hade 
valt själv. Till den handläggande åklagarkollegan skrev Stefan brev, där han 
vädjade om saklig och opartisk utredning. Den 20 september 1998 skrev 
han:

”Att sitta häktad är ingen sinekur men vetskapen om att jag är oskyldig 
stärker mig. Det värsta är att jag saknar min älskade dotter Kajsa.” 

innan omhäktningsförhandlingen den 25 september 1998 sa Stefan till sin 
advokat: Nu fattas det bara ett våldtäktspåstående också.

10 Denne chefsåklagare hade också ledningsansvaret för en arbetsgrupp tillsatt av riks-
åklagaren för att utarbeta riktlinjer för utredning av misstänkta sexuella övergrepp 
mot barn.
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nya våldtäkts- och kvävningsanklagelser i dagbok 

Den 22 september 1998 lämnade Sally en dagbok i form av en timkalender 
till åklagaren, Sally uppgav att denna sent inlämnade dagbok hade skrivits 
av henne under 1997. Där står om Stefan som ett monster och en plågo-
ande. Han påstods bli arg då Sally talade med Jennys pappa i telefon. Den-
nes telefonsamtal var oftast angivna med exakta klockslag, som om de var 
avskrivna efter den samtalsspecifikation från Telia som Jennys pappa, på 
egen begäran, fick löpande.

Under datumet 2 december 1997 hade Sally i dagboken skrivit:

”Jenny och jag var i vardagsrummet och pratade med varandra, jag frågade 
henne – vilket datum är det idag? Så hon svarade, igår var det den 1 
december och idag är det den 2 december, och jag berättade för henne att det 
är snart dags för att flytta ut. Det är bara en fråga om två veckor. Min man 
hörde vad vi pratade om, han tjuvlyssnar alltid. Han var så misstänksam. 
Han tog sitt vapen och höll det mot mitt huvud.”

Sally hänvisade således till att hennes då 6-åriga dotter skulle ha talat om 
för sin mamma vilka datum det var, något som är ytterst osannolikt. 

i Sallys dagbok för 11 december 1997 stod:

”Jenny ropade på mig därför att Stefan kvävde Kajsa.” 

Anklagelser om kvävning hade formulerats av Sally första gången efter 
 påsken 1998, inte i december 1997 då Sally flyttade från Stefan. De anklagel-
ser som Sally förde fram i december 1997 handlade om misshandel och hot 
mot henne själv. Det var detta som ledde till att Sally fick socialtjänstens 
hjälp att flytta från Stefan med båda barnen, utan att Stefan fick veta något, 
trots att Stefan hade gemensam vårdnad om Kajsa.

Det påstådda kvävningsförsöket den 11 december 1997, och tidigare bl.a. 
den 12 augusti 1997, samma dag som de kom hem från BB, är helt oförenliga 
med Sallys agerande. Efter sin flytt från Stefan i december 1997 träffade hon 
Stefan, och de hade intensiv telefonkontakt. i mars 1998 föreslog Sally att 
hon och barnen skulle flytta tillbaka. Sally lämnade utan några betänk-
ligheter Kajsa i Stefans vård varannan helg hela våren 1998 och över hela 
påsken samma år. 
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Man kan sammanfatta det så att den dokumenterade verkligheten falsi-
fierade den av Sally sent presenterade dagboken.

Samma dag som Stefan skulle träffat Kajsa för första gången, under 
övervakning på socialkontoret, den 20 augusti 1998, inhiberade Sally mötet, 
hon kom inte med Kajsa som avtalat. Sallys anklagelser om att Jenny skulle 
ha blivit sexuellt utnyttjad och ofredad av Stefan formulerades denna dag 
för allra första gången.

Allt värre anklagelser om sexuella övergrepp, inkluderande våldtäkt, 
hot, kvävning och misshandel, formulerades av Sally senare i den upptrap-
pande anklagelseprocessen.

utredning och domstolsförhandlingar

Tingsrätten hade den 25 september 1998 fattat beslut om att släppa Stefan 
ur häktet. Åklagaren som läst Sallys dagbok gjorde på eget initiativ samma 
dag en anmälan om våldtäkt och överklagade tingsrättens beslut att släppa 
den åtalade kollegan från häktet med hänvisning till: 

”den anmälan om våldtäkt som tillkommit på mitt initiativ sedan jag läst 
dagboken”.

Tingsrätten ändrade först inte sitt beslut utan släppte Stefan fri i två veckor, 
tills ny häktningsförhandling hölls och Stefan omhäktades, dock utan att 
han fördes till häkte omedelbart. 

Brottstiden för våldtäktsbrottet angavs av chefsåklagaren, som hand-
lade utredningen11, till första januari 1996 till och med 20 december 1997. 
Ett faktum att notera: den första januari 1996 hade Sally ännu inte träffat 

11 Efter att denne chefsåklagare tillåtit Stefan att efter omhäktningsbeslutet åter-
vända till sina föräldrars hem för att själv infinna sig i häktet dagen därpå, och detta 
beslut ändrats genom ingripande av riksåklagaren som beslutade att skicka en polis-
patrull att hämta Stefan senare samma kväll, polisanmäldes denne åklagare. Dock 
befanns han icke skyldig till något tjänstefel. Han avsattes som ledare för arbetsgrup-
pen som skulle utarbeta riktlinjer för hur misstänkta sexuella övergrepp mot barn 
skulle utredas. Han avsattes som chefsåklagare i oktober 2001. 
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Stefan, varför det måste vara en fysisk omöjlighet att Stefan skulle ha kun-
nat våldta Sally då.

Efter åklagarens beslut om att åtala Stefan för våldtäkt växte, som 
nämnts, Sallys uppgifter om Stefans våldsamhet och sexuella övergrepp 
ytterligare. i referat av förhör med den kvinnliga polisen som skötte alla 
förhör från den 25 september 1998 står:

”Sally berättar att efter Kajsas födelse så blev Stefan så förändrad. Det var 
som om han inte tålde att Kajsa kom i första hand och krävde så mycket 
uppmärksamhet. Således har Stefan var och varannan natt efter dotterns 
födelse våldtagit Sally i hemmet. Våldtäkterna har föregåtts av att Stefan 
först slagit Sally.”

Den 10–11 december 1998 hölls den första huvudförhandlingen i tingsrät-
ten. Tre dagar tidigare, den 7 december 1998 hade den sakkunniga, som för-
ordnats av domstolen, en skolpsykolog12, inlämnat sitt sakkunnigutlåtande. 
Under rubriken slutomdöme hade han skrivit:

”Genom den här företagna och redovisade utredningen finner jag ett 
övervägande stöd för Jennys utsaga i polisförhören och att den äger en hög 
grad av tillförlitlighet. Den kan i stor utsträckning betraktas som hennes 
egen beskrivning av egna upplevelser och med uppkomstbetingelser som 
inryms i det väsentliga innehållet.” 

Min källkritiska analys av utsagorna från Jenny, född 19 augusti 1991, och 
av vad som faktiskt hade hänt utifrån uppgifter som gått att finna yttre 

12 Denne skolpsykolog fanns med på en lista som inlämnades av kursledaren, psykologi-
lektorn Egil Ruuth, på de barnpsykologer som gått en kurs kallad vittnespsykologi för 
honom på iPP, institut för högre Psykologutbildning. Listan sändes ut av Socialstyrel-
sen via Domstolsverket och kom att kallas ”Socialstyrelsens lista”. Listan inkluderade 
således de kliniska psykologer som hade sanktion av Socialstyrelsen att utföra det 
de kallade vittnespsykologiska utredningar, men som enligt mitt m.fl. förmenande 
inte hade så mycket med vittnespsykologisk utredningsmetodik att göra, se t.ex. vad 
psykoanalytikern Klas Guettler skrev i PsykologTidningen 1990:13: Klinikers arbetssätt 
irrelevant vid utredning av sexuella övergrepp, PsykologTidningen 1990:15: Barnklini-
ker och vittnespsykologer.
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bekräftelse på, gav en annan bild. När Jenny förhördes i början av septem-
ber 1998, hade det gått nio månader sedan hon plötsligt avskilts från sin 
styvpappa Stefan. 

Polisen som förhörde Jenny efter denna långa tid som gått utan någon 
kontakt alls mellan Jenny och styvfadern, förhörde Jenny som om de av 
modern påstådda övergreppen varit dagsaktuella. Polisen undersökte inte 
om brott förekommit, utan hon sökte i sina frågor till Jenny få bekräftelse 
på att de allt flera påstådda brotten, som Sally berättade om efter påsken 
1998, verkligen hade inträffat.

Jennys svar på de mycket suggererande frågor hon fick var, både inom 
samma förhör och mellan de tre olika förhören, motsägelsefulla, icke kon-
sistenta, de innehöll vuxenuttryck och ord hon inte förstod. Jennys utsagor 
kunde inte bedömas som utsagor om något hon själv upplevt. Min slutsats 
var att hennes utsagor var otillförlitliga.

i den första tingsrättsförhandlingen fanns inte min utredning, eller 
 Stefans egna uppgifter om jourarbetstid på dagar då han, enligt Sally, skulle 
ha försökt kväva Kajsa, sexuellt ofredat Jenny, och/eller våldtagit Sally. 

Denna första tingsrättsförhandling dömdes Stefan skyldig till de av Sally 
påstådda brotten. innan påföljd kunde beslutas skulle Stefan genomgå liten 
sinnesundersökning. För första gången fick han då en möjlighet att själv 
göra efterforskningar, att ringa, och att tala med en advokat han kunde ha 
förtroende för. Denne advokat kopplade in mig som privat oberoende psy-
kologisk sakkunnigutredare. Chefsåklagaren, som var åklagare i detta fall, 
hade motsatt sig domstolsförordnande. 

Efter ny tingsrättsförhandling, som inte heller denna gång innehöll 
åtal gällande de av Sally påstådda kvävningstillfällena/mordförsöken av 
Kajsa hösten 1997, friades Kajsas pappa på alla punkter. Han släpptes ur 
häktet den 30 april 1999, dagen efter att tingsrättsförhandlingen avslutats. 
Den friande domen kom tre veckor senare. Redan den 25 maj meddelade 
chefsåklagaren att han skulle överklaga. Han yrkade sex års fängelse för 
Stefan i hovrätten, han trodde på Sally – förutom de av henne påstådda 
kvävningsförsöken av Kajsa, som den handläggande chefsåklagaren valde 
att bortse från.

Den 14 juli 2000 meddelade en enig hovrätt en friande dom. 
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efter de friande domarna

Kajsa, som efter sin pappas slutgiltiga frikännande hade hunnit bli fyra 
år, fick börja träffa sin pappa 1,5 timme i veckan under övervakning. Kajsa 
hade då utan sakligt och opartiskt utredd grund13 tvingats leva utan sin 
pappa, och sin familj på sin pappas sida, i drygt tre år, d.v.s. större delen av 
sitt liv. 

Stefan tillerkändes ett skadestånd om 650 000 kr av JK. Han kunde inte 
återvända till sitt arbete som åklagare, han började arbeta som advokat. 
Han var djupt kränkt av den behandling som chefsåklagaren med stöd av 
sina chefer hade utsatt honom för utifrån Kajsas mammas falska anklagel-
ser. 

Stefan väckte enskilt åtal mot Sally under hösten 2000 för falsk till-
vitelse, och yrkade gemensam vårdnad om Kajsa. Chefsåklagaren hade 
sagt ja till att vittna för mamman. Mamman och hennes tidigare advokat 
hittade nu på helt nya anklagelser. Mamman framförde anklagelser mot 
Stefan som olämplig förälder för Kajsa. i sin inlaga till tingsrätten den 12 
december 2000 skrev mammans advokat:

”Det hävdas att Stefan är olämplig som vårdnadshavare på grund av att han 
kontinuerligt tar antidepressiva medel och har blandat detta intag med 
alkohol. Det finns risk för att han inte kan tillgodose barnets behov av vård 
och omsorg.”

i den fortsatta processen fortsatte mamman och hennes advokat med sin 
smutskastning och svartmålning av Kajsas pappa, och återanvände de tidi-

13 Grundlagens krav på saklig och opartiskhet i myndighetsutövning hade kränkts, lik-
som rättegångsbalken 23 kap. 4 § som stadgar att omständigheter som talar mot, men 
även för, den misstänkte skall tillvaratas under förundersökningen. Stefan hade skri-
vit en lång rad skrivelser till chefsåklagaren, till riksåklagaren och till vice riksåklaga-
ren, samt till överåklagaren i Göteborg, utan att innehållet i dessa skrivelser beaktats. 
Oskyldighetspresumtionen i Europakonventionen hade kränkts, liksom artikel 8 
vad gäller både Kajsas och Stefans rätt till familjeliv. Handläggningen innebar även 
kränkning av föräldrabalkens portalparagraf om barnets rätt till en nära och god 
kontakt med båda sina föräldrar, samt barnkonventionens artikel 8 om barnets rätt 
till bibehållen identitet, och artikel 9 om barnets rätt att inte skiljas från sina föräldrar 
mot sin vilja.
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gare av två eniga domstolar avfärdade brottspåståendena. Till sina föräld-
rar uttryckte Stefan: ”Jag är som en skadskjuten fågel av den orättfärdiga 
processen mot mig, jag orkar inte flyga längre.” Den 5 april 2002 sköt Kajsas 
pappa sig själv till döds med det vapen han utbildat poliser i att hantera. 
Han blev 42 år.

Kajsas farmor och farfar ville efter Stefans död få fortsätta att träffa 
Kajsa, liksom Kajsas faster och farbror och hennes kusiner. Det ville inte 
Sally. Hon, inte Kajsas farföräldrar, hade socialtjänstens stöd.

Kommentar

Socialtjänsten gjorde inte någon saklig och opartisk utredning, och hjälpte 
inte Kajsa till sin lagliga och mänskliga rätt till familjeliv. Handläggningen 
innebar även kränkning av föräldrabalkens portalparagraf om barnets rätt 
till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, samt barnkonven-
tionens artikel 8 om barnets rätt till bibehållen identitet, och artikel 9 om 
barnets rätt att inte skiljas från sina föräldrar mot sin vilja.

Kajsa har inte bara förlorat sin pappa utan också hela hans familj, d.v.s. 
halva sitt rotsystem. Liksom då Emma mördats ledde inte detta självmord 
till någon offentlig diskussion av de allvarliga konsekvenserna av att utan 
grund avskilja barn från en förälder. ingen kommenterade vad jag vet faran 
för barnet av att låta en avskiljande förälder få fortsätta sina övergrepp mot 
barnet som han/hon avskilt från den andra föräldern.

KoMMENTAR TiLL DET TA T YPFALL 

Emmas, Daniels och Stefans fall klargör att livet kan stå på spel när ett barn 
avskiljs från en älskad förälder, av en föräldrapart (förälder eller samhäl-
let) som påverkar barnet att avvisa den förälder barnet avskilts från. Det är 
mycket starka känslor inblandade.

Ser vi utanför Sverige finns flera tragiska dödsfall i samband med kom-
plicerade vårdnadstvister där den ena föräldraparten använt barnet som 
vapen mot den andra föräldern efter att ha avskilt barnet helt eller delvis. 
Här ett par av de mest välkända: 

Dash Robertson, 14 år, hoppade från en bro i Vancouver 2001 och tog 
sitt liv då hans pappa, en känd brottmålsadvokat, i flera år motarbetat 
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sonens kontakt med sin mamma. En film med två fall, där det ena handlar 
om hur Dash indoktrinerades att ta avstånd från sin mamma har gjorts, 
”Poisoned minds”, den visades på CTV W5. Mamman, Pamela Richardson, 
som berättar i filmen, har också skrivit en bok.14 

Läkaren Richard Lohstrohs son, 10 år, hade påverkats av sin mamma att 
bli rädd för sin pappa. Pojken sköt sin pappa till döds när mamman till slut 
hade tvingats gå med på att pojken skulle få träffa sin pappa, och pappan 
kommit för att hämta pojken med bil från mammans bostad. En organisa-
tion grundades efter detta med namnet ”Help stop pas now.”

14 Richardson, Pamela: A Kidnapped Mind. A Mother’s Heartbreaking Story of Parental 
Alienation Syndrome, 2006.
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Slutsatser

Barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv och till bibehållen 
identitet

i varje fallstudie har fem huvudfrågor varit i fokus. Alla relaterar till natio-
nell lagstiftning och till barnets mänskliga rättigheter baserade på kun-
skapen om att barnet har behov av nära kontakt med båda sina föräldrar 
och deras familjenätverk. Det handlar om barnets rätt till familjeliv och till 
bibehållen identitet. De aktuella lagrummen och artiklarna anges nedan 
tillsammans med frågorna. 

1 Har ansträngningar gjorts för att barnet skall kunna ha en nära och 
god kontakt med båda sina föräldrar så som stadgas i föräldrabalken  
6 kap. 2 § andra stycket.  
 Alternativt i LVU-fallen: Har vården utformats så att den främjat 
barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kon-
takt med hemmiljön så som stadgas i socialtjänstlagen 6 kap. 1 § tredje 
stycket?

2 Har risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller 
hålls kvar eller annars far illa (6 kap. 2 § andra stycket FB) utretts med 
beaktande av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet så som 
stadgas i Regeringsformen, RF? 

3 Har barnets rätt till familjeliv, till personlig kontakt med båda föräld-
rarna, respekterats enligt Europakonventionen, artikel 8, och barn-
konventionen artikel 9?

4 Har barnets rätt till bibehållen identitet respekterats enligt barn-
konventionen artikel 8?

5 Har barnet fritt fått uttala en egen mening utifrån för barnet begriplig 
information så som stadgas i FB 2 § tredje stycket, i LVU, Lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 1 § sista stycket och i barn-
konventionen artikel 12?
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För varje fall besvaras var och en av dessa fem frågor, se tabellöversikt nedan.

TABELL 18.1 Uppfyllande av barnets rätt till familjeliv.

                                      Fråga 
Fall

1 2 3 4 5 

 1. Madeleine och Caroline Nej Nej Nej Nej Nej

 2. Lars och Lisbet Nej Nej Nej Nej Nej

 3. Alice (LVU kort tid) Nej Nej Nej Nej Nej

 4. Erika/LVU Nej Nej Nej Nej Nej

 5. Karin/LVU Nej Nej Nej Nej Nej

 6. Mia/LVU Nej Nej Nej Nej Nej

 7. Johannes Nej Nej Nej Nej Nej

 8. Kalle och Pelle Nej Nej Nej Nej Nej

 9. Mac, Mick och Mica Nej Nej Nej Nej Nej

10. Elsa och Svea Nej Nej Nej Ja genom tingsrättens 
beslut som efterlevdes

11. Fyra syskon Nej Nej Nej Nej
Beroende på att domsto-
larnas beslut ej efterlevdes

Nej

12. Lena och Eva Nej Nej Nej Nej Nej

13. Bea/LVU Nej Nej Nej Nej Nej

14. Neo, Peo och Lea Nej Nej Nej Nej Nej

15. Lisa och Moa Nej Nej Nej Nej Nej

16. Sara Nej Nej Nej Nej Nej

17. Martin och Klara Nej Nej Nej Nej/Ja
Delvis efter nya beslut från 
tingsrätten

Nej

18. Hans och Nils/LVU Nej Nej Nej Nej Nej

19. Erik, Johan och Anna/LVU Nej Nej Nej Nej Nej

20. Aron och Linus/LVU Nej Nej Ja efter 
tingsrättens 
beslut 

Ja, efter tr-beslutet som 
kom efter ett halvårs osak-
ligt avskiljande

Nej

21. Olle( LVU kort tid) Nej Nej Nej Nej Nej

22. Karl och Lotta/LVU Nej Nej Nej Nej Nej

23. Emma Nej Nej Nej Nej Nej

24. Daniel/LVU Nej Nej Nej Nej Nej

25. Kajsa Nej Nej Nej Nej Nej
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Fallen 1–6 är barn som avskilts från sina mammor, fallen 7–11 är barn som 
avskilts från sina pappor, fallen 12–17 är barn som avskilts från sina pap-
por som utan grund anklagats för sexuella övergrepp, fallen 18–20 är barn 
som avskilts från både sin mamma och sin pappa efter ogrundade misstan-
kar om sexuella övergrepp och/eller misshandel, fallen 21–22 är barn som 
avskilts från sin pappa respektive mamma efter ogrundade anklagelser om 
att dessa hjärntvättat barnen mot den andra föräldern (falska PAS-ankla-
gelser). Fallen 23–25 slutligen handlar om barn som avskilts från mamma 
eller pappa där utgången blivit dödlig.

Lagar och konventionsartiklar som reglerar barnets rätt till familjeliv 
och till att fritt få uttala sig utifrån för barnet begriplig information har 
inte följts. Barnets lagliga och mänskliga rätt till nära och god kontakt med 
sina närmaste, till bibehållen identitet, och barnets rätt att självt få göra sin 
röst hörd, samt få sin situation utredd av myndighetspersoner som iakttar 
saklighet och opartiskhet, har kränkts.

Barnet har inte fritt fått uttrycka sin mening

ingen av förutsättningarna för att få fram barnets egen vilja har varit för 
handen, av vad som framgår i de 25 fall som redovisats, och inte heller i de 
domar från 2011 som kommenterats. Barnen har inte fritt fått uttrycka sin 
mening, utifrån korrekt information som varit begriplig för barnen. 

Utredningsmetoder och praxis vad gäller förhör/utfrågningar/samtal 
med barn har inte utformats med hänsyn tagen till den kunskap baserad på 
vetenskapliga experiment och systematiserad empiri som finns om minne 
och påverkbarhet.

De socialsekreterare som i fallstudierna talat med barnen för att bar-
nen, åtminstone indirekt, skulle få komma till tals, har inte haft den sak-
kunskap som bl.a. domaren Mats Sjösten omskrivit som nödvändig.

i utredningarna utförda av socialtjänsten, vilka så gott som utan undan-
tag bildat underlag för domstolarnas beslut, har barnet utan autentisk doku-
mentation, fått tala med utredaren, som därefter redovisat sin tolkning till 
domstolen av vad barnets vilja och barnets bästa är. 

Ofta har samtalet med barnet skett i närvaro av den förälder som barnet 
bor hos, och som i de svåra vårdnadskonflikter det här handlar om, är den 
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som i regel säger att barnet inte vill träffa den andra föräldern, och på olika 
sätt hindrar barnet att ha kontakt med denna förälder. 

Utredaren som arbetar under tidspress, utan familjehistoriskt perspek-
tiv, kontrollerar inte – och har inte metoder att kontrollera – att barnet är 
korrekt informerat. Barnet har i denna situation inte heller möjlighet att 
fritt uttrycka sin egen mening. Barnet skall inte ställas inför att behöva 
välja den ena eller den andra av sina föräldrar.

Detta barns situation kan jämföras med att vara sektmedlem. När en 
medlem i en sekt påverkats/hjärntvättats att ta till sig sektledarens verklig-
hetsbeskrivning och ta avstånd från allt och alla som inte håller med om 
den verklighetsbeskrivningen (mind control), tillfrågas om han eller hon 
vill lämna sekten, blir svaret nej.

Så kan också situationen för det barn som påverkats/hjärntvättats att 
se sin ena förälder i svart beskrivas. Detta barn har likt sektmedlemmen, 
hind rats från att få egna naturliga vardagsupplevelser utanför ”sekten”, 
med den förälder barnet avskilts från. Barnet har, likt sektmedlemmen 
påverkats att ta avstånd från – och ofta bli rädd för – den avskurna föräld-
ern och sitt tidigare liv. 

Barnet i en sådan situation svarar nekande när det tillfrågas om det vill 
träffa eller tala med den förälder barnet lärt sig avvisa. Barnet har lojalitets-
band, barnet är sårbart1 – barnet är utlämnat. 

När barnets – i dessa fall manipulerade – vilja respekteras får inte bar-
net den hjälp barnet behöver för att bryta en otillbörlig påverkan, en pågå-
ende hjärntvätt som är skadlig för barnet, både på kort sikt och i ett livs-
perspektiv.

1 Helena Löfgren skriver i Sektsjuka s. 59: ”Hittills har ingen forskning kunnat visa 
att det skulle krävas vissa personlighetsdrag för att man systematiskt skulle låta sig 
m anipuleras eller bli ett offer för mind control, men däremot att vissa livsomständig-
heter ökar sårbarheten för påverkan.” Min slutsats är att barn som avskiljs från sin 
ena förälder är i en förändrad livsomständighet och således mer sårbar för påverkan.
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Barnets rätt till familjeliv ett icke-tema – summerande iakttagelser 
och reflektioner

Barnets rätt till familjeliv och till bibehållen identitet har inte varit i fokus 
för socialtjänsten, domstolarna eller tillsynsmyndigheterna i de här redo-
visade fallen. Det finns tre undantag där domstolarna dömt till förmån för 
den förälder som sett till barnets behov av nära och god kontakt med båda 
sina föräldrar.

Barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv och till bibehållen 
identitet kan sammanfattningsvis sägas ha varit ett icke-tema. i samtliga 
fall har barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv och till bibehållen 
identitet kränkts.

Pappor och mammor som avskiljer sitt barn från den andra föräldern 
har något gemensamt. Det rör sig om vuxna som inte kan skilja sina egna 
behov från barnens behov. Det är en självklarhet för de allra flesta föräldrar 
att deras barn behöver både sin mamma och sin pappa och kontakt med 
sina olika familjenätverk för att barnen själva ska må bra. 

Den förälder som agerar så att barnet/barnen i samband med de vuxnas 
separation, också separeras från den andra föräldern och den förälderns 
nätverk, uppvisar bristande föräldraförmåga. Det rör sig oftast om någon 
form av empatistörning hos denna vuxna, en störning som ofta inte uppfat-
tas av omgivningen. De olika befattningshavare som har med familjen att 
göra får ofta ett mycket positivt intryck av denna förälder. Denna förälder 
har oftast en speciell social begåvning; han eller hon vet hur de skall ge ett 
gott intryck, bl.a. genom en hjälpsökande attityd. Hjälparna uppfattar inte 
att denna förälder använder barnet för egna syften och behov, eftersom det 
som verbalt uttalas är motsatsen. Denna förälder talar oftast negativt om 
den andra föräldern, och anför t.ex. att denna förälder agerar utifrån egna 
behov, inte förstår barnet eller felbehandlar barnet, och att han eller hon 
därför behöver skydda barnet från denna förälder. 

Att det är denna förälder som säger sig vilja skydda barnet, som agerar 
med barnet som vapen för att få bort den andra föräldern ur barnets liv, 
blir inte synligt för dem som har till uppgift att fatta beslut och vidta åtgär-
der för barnets bästa. De kan således, liksom barnet som avskiljs, också bli 
manipulerade av den avskiljande föräldern.

Pappor och mammor med barn som avskiljs från dem, har, vad jag har 
kunnat observera, också något gemensamt. De har då familjen levt tillsam-

978-91-44-07542-6_01_book.indd   483 2012-02-21   08.43



484

18  Slutsatser

©  f ö r fat ta r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r at u r

mans tagit stort ansvar, varit hyggliga och hjälpsamma, kanske till och med 
en aning ”dumsnälla”, för att få familjelivet att fungera utan allt för mycket 
trassel och bråk; de har således ofta varit eftergivna och anpassat sig efter 
en mer kontrollerande livspartner. De har i de flesta fallen blivit tagna på 
sängen av den andra förälderns plötsliga och resoluta agerande med avskil-
jande av barnen. 

Den förälder, som barnen avskilts från, har oftast haft socialtjänstens 
handläggare mot sig. Hon eller han har varit hjälplös och blivit alltmer för-
tvivlad. Det luktar nederlag om denna förälder. Det som händer och som 
bäst kan sammanfattas som vuxenmobbing fortsätter. Den från barnen 
avskilda och främmandegjorda föräldern blir antingen tillintetgjord, pas-
siviserad, går in i depression, eller fortsätter att fäktas hjälplöst och hävda 
barnets rätt till båda sina föräldrar i rättsliga processer, som drar ut, ofta 
flera år, över tiden. i mer sällsynta fall försöker den avskurna föräldern 
starta på nytt med en ny partner och nya barn.

Det som ofta hänt är att socialnämnder, förvaltningsdomstolar, all-
männa domstolar och tillsynsorgan, uppfattat den sålunda försvagade och 
för barnet främmandegjorda föräldern som mindre lämplig och resonerat 
som så att då var ju avskiljandet ändå befogat. Och kan upprätthållas – och 
sägas vara förenligt med barnets bästa – dock utan att detta definierats.

Detta gäller både då avskiljandet av barnet från en av barnet avhållen 
förälder skett i form av ett ofta kompromisslöst stöd till den avskiljande 
boföräldern, eller i form av stöd till främmande, av socialtjänsten utvalda 
fosterföräldrar.

Barnet som avskiljs från sin ena förälder och tar avstånd från denna 
förälder är aldrig skyldig till det som händer. 

Den förälder/föräldrapart som agerar som om barnet/barnen inte 
behöver den andra föräldern, agerar utifrån egna behov och egna intressen. 
Denna förälder/föräldrapart förmedlar sina bilder av den andra föräldern 
till barnet, som barnet inte kan värja sig emot genom att denna föräldra-
part binder barnet till sig och gör barnet helt beroende av sig själv. 

Det skapas således ett beroende och en rädsla genom att barnet hålls 
avskilt från naturlig vardagskontakt med den andra föräldern och inte får 
möjligheter att utifrån egna erfarenheter korrigera de negativa bilderna. 
Detta skadar barnets identitet. Barnets mänskliga rätt till bibehållen iden-
titet kränks. 
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Underlaget för de negativa bilderna som förmedlas till barnet kan vara 
något som inträffat, och som dramatiseras, förstoras och tillskrivs den 
andra förälderns dumhet, illvilja eller tillkortakommanden på andra sätt. 
Ett exempel är när Alices pappa säger att mamman vill röva bort henne, 
så som pappan fått Alice att tro att mamman ville den gången då hon tog 
Alice 6 år till sjukhus för undersökning av en ärftlig sjukdom.

Barnet som lever avskilt från den förälder som svartmålas kan inte kor-
rigera de bilder av den avskilda föräldern barnet får. Det beror på att barnet 
hindras att få egna upplevelser av denna förälder under naturliga förhål-
landen. Liksom i andra situationer då barnet utsätts för observerbara och 
otvetydiga övergrepp bör barnet få omgivningens hjälp att komma bort 
från den miljö där övergreppen sker. 

Under en övergångsperiod, innan kontakt med den förälder barnet 
avskilts från har etablerats ordentligt, behöver barnet skyddas från den 
programmerande påverkan till avståndstagande som barnet utsätts för och 
därför bara träffa den programmerande föräldraparten väl skyddad från 
att utsättas på nytt. 

Avskiljande och bortförande av barnet

Då barnet av den ena föräldern förs ut ur landet kallas detta bortförande 
(abduction). Barnet kan få legal hjälp genom UD och återföras och få åter-
förenas med den förälder barnet avskilts – och alienerats – från med åbero-
pande av Haagkonventionen. Den förälder som bortfört barnet kan också 
straffas för egenmäktighet med barn.2

Då barnet bortförs av den ena föräldern/föräldraparten inom landet i 
samband med att denna förälder tar barnet med sig i sin egen flytt, alter-
nativt att barnet kvarhålls hos ena föräldern och därmed på ett för barnet 

2 Den 18 juli 2011 hölls förhör i Södertörns tingsrätt med en mamma som i fyra år hållit 
dottern, som fadern tillerkänts ensam vårdnad om, gömd i Dominikanska republi-
ken. Hennes advokat, Eva Kornhall, samma advokat som hösten 2010 begärde att 
Social departementet och Socialstyrelsen skulle förbjuda ”PAS-teorin”, hävdade att 
mamman hade ensam vårdnad då hon lämnade Sverige, och att mamman ”rest för att 
skydda flickan” (DN 19 juli 2011). 
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jämförbart drabbande sätt avskiljs – och alieneras – från sin andra förälder, 
finns inte ett tydligt regelverk för att hjälpa barnet.

involverade myndigheter kan hjälpa barnet att inte behöva tvingas leva 
som bortförda barn tvingas leva, helt avskilda från den ena föräldern och 
totalt beroende av och utlämnade till den avskiljande föräldern. 

Har de barn som bortförts/avskilts och påverkats att se den avskurna 
föräldern som en främmande, en fiende, som någon att vara rädd för, fått 
hjälp?

Hur ser praxis ut i de 25 fall som redovisats? Frågan besvaras genom 
att specifika frågor ställs och sammanfattas utifrån den empiri som doku-
menterats.

1 Hade föräldrarna gemensam vårdnad då barnet bortfördes/avskildes?
2 Fick den avskiljande föräldern aktivt stöd av handläggare inom social-

tjänsten? 
3 Sanktionerades bortförandet/avskiljandet av domstol?
4 Om svaret är nej, på föregående fråga, efterlevdes domstolsbeslutet av 

socialtjänsten?
5 Fattades nya domstolbeslut till stöd för den avskiljande föräldern, så 

att denna fick ensam vårdnad?

TABELL 18.2  Stöd från socialtjänst och domstol till avskiljande.

Fall 
 
 

gemensam 
vårdnad? 
 

Aktivt stöd 
från soc.tj. 
vid avskil-
jandet?

sanktion av 
domstol? 
 

om nej, 
efterlevdes 
domstol-
beslutet?

Fattades nya domstols-
beslut som gav den av-
skiljande föräldraparten 
ensam vårdnad?

1. Madeleine 
och Caroline

Ja Ja – – Ingen domstolsförhandling

2. Lars och 
Lisbet

Ja Ja Nej Nej Nej

3. Alice (LVU) Ja Ja Ja – Ja

4. Erika/LVU Ensamstående 
mamma

Ja Ja – Ja. Socialtjänsten fortsatt 
föräldrapart

5. Karin/LVU Ja Ja Nej Nej Ja. Socialtjänsten fortsatt 
föräldrapart

6. Mia/LVU Ensamstående 
mamma

Ja Ja – Ja. Socialtjänsten fortsatt 
föräldrapart

(forts.)
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Fall 
 
 

gemensam 
vårdnad? 
 

Aktivt stöd 
från soc.tj. 
vid avskil-
jandet?

sanktion av 
domstol? 
 

om nej, 
efterlevdes 
domstol-
beslutet?

Fattades nya domstols-
beslut som gav den av-
skiljande föräldraparten 
ensam vårdnad?

7. Johannes Ja Ja Nej Nej Ja

8. Kalle och 
Pelle

Ja Nej – – Den avskiljande mamman 
tog sig den rätten

9. Mac, Mick 
och Mica

Ja Ja Nej Nej Ja

10. Elsa och 
Svea

Ja Ja Nej Ja Nej, den avskilda pappan 
fick ensam vårdnad

11. Fyra syskon Ja Ja Nej Nej Nej och Ja

12. Lena och 
Eva

Ja Ja Nej/Ja Nej Ja

13. Bea/LVU Ja Ja – – Vet ej

14. Neo, Peo 
och Lea

Ja Ja Ja – Ja

15. Lisa och 
Moa

Ja Ja Nej Nej Ja

16. Sara Ja Ja Ja – Ja

17. Martin och 
Klara

Ja Ja Ja – Nej

18. Hans och 
Nils/LVU

Ja Ja Ja – Ja. Socialtjänsten fortsatt 
föräldrapart

19. Erik, Johan 
och Anna /LVU

Ja Ja Ja – Ja. Socialtjänsten fortsatt 
föräldrapart

20. Aron och 
Linus/LVU

Ja Ja Nej Ja Nej. Socialtjänsten ej fort-
satt föräldrapart

21. Olle (LVU) Ja Ja Nej Nej Ja

22. Karl och 
Lotta/LVU

Nej, pappan 
hade ensam 
vårdnad

Ja Ja – Ja

23. Emma Ja Ja Nej Nej Den avskiljande mamman 

och hennes mor dödade 

Emma 

24. Daniel LVU Ensamstående 

mamma

Ja Ja – Ja. Socialtjänsten fortsatt 

föräldrapart tills Daniel dog 

i deras vård

25. Kajsa Ja Ja Nej Nej Pappa Stefan tog sitt liv
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i samtliga fall har den avskiljande föräldern fått stöd av socialtjänsten 
(ibland också av BUP som socialtjänstens uppdragstagare) att vända bar-
nen mot den andra föräldern. i tre fall har domstolen förstått att den ena 
föräldern använt barnen mot den andra föräldern. Domstolen har i dessa 
fall givit vårdnaden till den föräldern som utan saklig grund avskilts, med 
motiveringen att den föräldern bäst kan tillgodose barnens behov av båda 
sina föräldrar. i ett fall har domstolens beslut efterlevts. i de övriga två fal-
len har den förälder som trotsat domstolens beslut och egenmäktigt tagit 
kontroll över barnen fått stöd för detta förfarande genom att i senare dom-
stolsbeslut ges ensam vårdnad.

Den föräldrapart som hållit barnet från kontakt med den andra föräld-
ern har fått stöd för att fortsätta att ha egen kontroll över barnet. 

Med hänvisning till det som kallas föräldrarnas konflikt har flera dom-
stolar beslutat att gemensam vårdnad inte är möjlig på grund av det som 
benämns samarbetsproblem.

Den förälder som haft behov av egen kontroll över barnet, och ofta 
egenmäktigt bortfört barnet, eller aktivt motarbetat barnets kontakt med 
den andra föräldern, har genom sitt agerande skapat samarbetsproblem. 
För utomstående ser det oftast ut som om det är båda föräldrarna som ska-
pat den konflikt som inletts på detta sätt. i de flesta fall har det blivit flera, 
långa och kostsamma processer i olika domstolar – förhållanden som inte 
alls varit förenliga med barnets bästa.

Oftast har den förälder som avskilt barnet från den andra föräldern, 
genom att bortföra eller kvarhålla barnet, fått socialtjänstens både sym-
pati och stöd. Denna förälder har fått ha barnet fortsatt boende hos sig. 
Denna förälder har också tillåtits ha fortsatt kontroll över barnets kontakt 
med den andra föräldern, ibland under förevändningen att denna förälder 
”skyddar” barnet mot den andra föräldern. 

Det som kallas föräldrarnas oförmåga att samarbeta har blivit grund 
för att ge den förälder, som handlat utifrån egna behov och egenmäktigt 
avskilt barnet från den andra föräldern, ensam vårdnad.
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Mönster som kan urskiljas i de fall då lVu använts i samband med 
avskiljandet

Handläggande socialsekreterare fattar beslut om LVU, innan de eller någon 
annan gjort en saklig och opartisk utredning. De väljer ut ett jourhem, en 
kontaktfamilj ett fosterhem. Det förekommer också som vi sett att social-
tjänsten placerar barnet, som de omhändertagit jml LVU, hos den förälder 
de sympatiserat med (Alice, Olle). 

Handläggande socialsekreterare lämnar sina bedömningar som besluts-
underlag till socialnämnden. Politikerna i socialnämnden formaliserar 
socialsekreterarnas beslut. Det som efter detta kallas socialnämndens beslut 
går till länsrätten (kallas sedan 2010 förvaltningsrätten), som oftast fattar 
samma beslut. 

Socialsekreterarna uppfattas som myndighetskollegor av domstolarna, 
och socialtjänsten fungerar som domstolarnas förlängda arm. Socialsekre-
terarna kommer fram till, icke överraskande, att det är barnens bästa att 
vara kvar – i det fosterhem socialsekreterarna valt, eller hos den förälder 
som socialsekreterarna sympatiserat med och bedömt vara bäst för barnet.

återkommande argument om att barnet behöver lugn och ro 

Barnet behöver lugn och ro hos den förälder som med socialtjänstens stöd 
har sett till att ha barnet boende hos sig. Samma argumentation angående 
lugn används också för barnet som omhändertagits och placerats i jour-
hem, i kontaktfamilj eller i fosterhem (undantagsfall i svåra vårdnads-
konflikter är placering på en institution, som skedde med Karl och Lotta). 
Därför bestäms, att barnet ska träffa sin mamma/pappa utanför den andra 
förälderns hemmiljö, utanför fosterhemmet, inte så ofta, och som vi sett i 
många fall, inte alls.

Eftersom den avskilda mamman/pappan längtar efter sitt barn och 
säger det till sitt barn, stör hon/han barnet, tycker socialsekreterarna. Där-
för övervakas ofta umgängena. Barnet lär sig att mamma/pappa är farlig, 
eftersom barnet bara får träffa sin mamma/pappa med andra personer när-
varande och under en mycket begränsad tid. 

Barnet vill inte träffa mamma/pappa, säger handläggande socialsekre-
terare. 
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Hon (någon enstaka gång han) förklarar för mamman/pappan, att det 
inte går att tvinga barnet mot barnets vilja. 

Därför, säger de, är det bäst för det omhändertagna barnet, eller barnet 
som bortförts eller hållits kvar av den ena föräldern, att fortsatt bo i foster-
hem, respektive hos den förälder som genom egenmäktigt beteende blivit 
boförälder. 

Eftersom barnets mamma/pappa inte har samma insikt behöver hon/
han fortsatt övervakas de enstaka gånger hon/han tillåts träffa barnet. Den 
avskiljande boföräldern, liksom fosterföräldrarna och socialsekreterarna, 
tycker att barnet inte mår bra av umgänget med mamman/pappan. 

Därför föreslås ofta ytterligare umgängesrestriktioner – allt i namn av 
barnets bästa.

Av socialsekreterarna får barnet kanske höra att mamman/pappan är 
störd, inte förstår att sätta barnets behov framför sina egna, och ändå slåss 
för att få ha vårdnaden om det. Barnet vet inte riktigt vad det betyder, men 
lär sig att mamma/pappa är dum och/eller farlig.

Barnet är beroende av den förälder eller de fosterföräldrar barnet bor 
med, och utvecklar en rädsla för sin mamma/pappa. Barnet har då främ-
mandegjorts för sin mamma/pappa. Barnet visar sitt avståndstagande i sitt 
beteende.

Socialtjänsten har givit sitt stöd till den förälder/fosterförälder som 
utan saklig grund anklagat den andra föräldern för övergrepp eller psykisk 
störning. 

Den förälder som avskilt barnet och kommit med ogrundade anklagel-
ser har fått också andra myndigheters stöd att fullfölja avskiljandet.

Det är ett system som inte är förenligt med barnets bästa. Det ger inte 
socialsekreterarna vägledning att tillvarata barnets lagliga och mänskliga 
rätt till familjeliv – och till att undgå att utsätta barnet för det slag av psy-
kiska övergrepp som det innebär att få en förälder smutskastad och fram-
ställd som farlig.

i och med att tiden tillåts gå utan att barnet får hjälp att hålla kontakten 
med båda sina föräldrar blir det faktum att tiden gått och barnet under den 
tiden bott hos den ena föräldern, eller i en fosterfamilj, argument för att 
barnet ska fortsätta bo med denna förälder, denna fosterfamilj. 

Praxis som utvecklats kan sammanfattas: Att fortsätta göra fel förefaller 
efter en tid att vara det rätta.
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Socialtjänstens utredningar

Socialtjänstens handläggare har många och svåra uppgifter. Utifrån dessa 
fallstudier är konklusionen att de inte utrett hur barnets bästa, inklude-
rande barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv, skulle ha kunnat 
tillvaratas. 

Socialtjänstens utredningar vad gäller vårdnad, boende och/eller um-
gänge, som underbyggt domstolarnas beslut av livsavgörande betydelse för 
barnet, har inte varit av tillräckligt god kvalitet; de har inte uppfyllt kraven 
på saklighet och opartiskhet. 

i praxis beläggs i de flesta av de redovisade fallen en omvänd ordning. 
De olika faser som vanligtvis ett utredningsarbete består av: först inhäm-
tande av sakuppgifter för beskrivning av vad som hänt i barnets/familjens 
liv, därefter komplettering genom att söka oberoende bekräftelse på upp-
gifter som lämnats, följt av analys och, om tid finns, formulering av hur det 
som beskrivits och analyserats kan förstås, följt av förslag till åtgärder, har 
inte alls följts.

De olika stegen som brukar ingå i en utredning återfinns inte heller i de 
barnavårdsutredningar (§ 11 SoL) som gjorts, och som i flera fall lagts till 
grund för LVU. Det innebär att grunden för de vidtagna åtgärderna och 
besluten varit undermålig och byggt på otillförlitliga uppgifter.

Utredningarna, utförda av social- eller familjerättssekreterare anställda 
i kommunernas socialtjänst, visar sig ha en återkommande struktur enligt 
nedan: 

• Referat av samtal med en, eller oftast båda föräldrarna, som inte doku-
menterats autentiskt, och där det ofta inte framgår när, var eller hur 
uppgifterna lämnats, 

• Referat av samtal med barnet, om sådant samtal genomförts, som inte 
dokumenterats autentiskt, och där barnets uppgifter till andra personer 
ofta sammanblandats med barnets uppgifter lämnade till socialsekre-
teraren), 

• ibland samtal med någon referensperson (utan autentisk dokumenta-
tion),

• Redovisning av eventuella uppgifter ur social- och brottsregister, 
• En bedömning med en rekommendation till beslut. 
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i snabbupplysningarna/snabbutredningarna till tingsrätten har den social-
sekreterare som lämnar upplysningen ibland bara talat med den ena par-
ten, den förälder som anklagar den andra parten och vill ha egen kontroll 
över barnet.

På senare år har socialtjänstens utredare ibland använt sig av BBiC-
formulär från Socialstyrelsen, vilka då de använts i här redovisade fall inte 
inneburit att barnets behov har satts i centrum. Barnets mest fundamen-
tala behov, kärlek, finns inte nämnt.

socialtjänstens handläggares utredningar av barnets bästa

Utifrån de 25 fallstudierna sammanfattas svaren på de frågor som tidigare 
formulerades.

1 Har socialsekreterarna med ansvar för att utreda barnets bästa i praxis 
demonstrerat att de förvärvat kunskaper om varför det är barnets 
bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar? 

Nej. i de här 25 redovisade fallen har fokus inte i något fall varit på 
barnets behov av båda sina föräldrar och deras familjenätverk för att 
utvecklas till en så hel, trygg och frisk människa som möjligt – och 
inte skadas psykiskt, socialt eller fysiskt 

2 Har socialsekreterarna i praxis demonstrerat kunskaper om vad barnets 
behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar innebär?

Nej. Barnen det handlat om har avskilts från sin ena eller båda sina för-
äldrar, som barnen haft en kärleksfull relation till, och utan att dessa 
föräldrar gjort barnen illa. Avskiljandet har ofta varat under en för bar-
net mycket lång tid, utan överväganden om att detta allvarligt skadar 
barnet. Socionom utbildningen ger inte vad jag sett en tillräckligt solid 
grund om konsekvenser för barn av att avskiljas från den ena eller båda 
sina föräldrar, och kunskaper om barns behov och utveckling.

3 Har socialsekreterarna i praxis demonstrerat att de lärt sig metoder för 
att utreda hur barnet skall kunna behålla en nära och god kontakt med 
båda sina föräldrar?
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Nej. Eftersom barnets lagliga och mänskliga rätt till nära och god kon-
takt med båda sina föräldrar inte alls funnits som ett medvetet tema 
för handläggarna, så har inte behovet av metoder för att tillvarata bar-
nets behov, och tillika lagliga och mänskliga rätt till familjeliv och till 
bibehållen identitet, aktualiserats. 

4 Har socialsekreterarna i praxis visat att de har kunskaper om innebör-
den av att göra riskbedömningar, d.v.s. prognoser för barnets framtid? 

Nej. Liksom övriga professioner som arbetar med barn och familjer 
har de handläggande socialsekreterarna färgats av vår tids tidsanda; de 
har tänkt att övergrepp handlar om sexuella övergrepp och fysisk 
misshandel utförda av en man. Riskerna för barnets hälsa och utveck-
ling då barnet utsätts för mentala övergrepp och psykisk misshandel, 
som en separation utan saklig grund från en förälder innebär, har inte 
funnits med i några bedömningar av risker för barnet att fara illa, om 
riskbedömningar över huvud taget gjorts.

5 Har socialsekreterarna i praxis visat att de har metoder för att bedöma 
de risker de enligt barnets lagliga och mänskliga rättigheter har att 
bedöma, d.v.s. risker för alla slag av övergrepp, risker att föras bort, 
hållas kvar, eller annars fara illa?

Nej. En kartläggning av olika metoder i samband med riskbedöm-
ningar och en enkätundersökning besvarad av drygt en femtedel av 
Sveriges familjerättssocionomer, visade att det ännu inte finns några 
bra instrument för riskbedömning. i slutredovisningen 2007 från 
Social styrelsens forskningsenhet, iMS, institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete efterlystes ett nationellt standardiserat risk-
bedöm nings instrument. Detta skulle, om det förverkligades, kunna bli 
en hjälp i framtiden.

6 Har socialsekreterarna i praxis demonstrerat kunskaper och metoder 
för att kunna utreda och bedöma barnets vilja?

Nej. i de flesta fallen har barnet och barnets bästa inte varit i fokus, 
och således inte heller barnets vilja. Det som har fokuserats är föräld-
ern/föräldrarna, ofta den enas tillkortakommanden och brister, utan 
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att detta har utretts på ett sakligt och opartiskt sätt. Barnet har inte 
fritt, d.v.s. utan press i en tvångsfri miljö, fått uttala sig, utifrån för 
barnet begriplig information.

7 Har socialsekreterarna i praxis visat att de har kunskaper om minnets 
natur, och hur barnet kan påverkas så att barnet inte kan uttrycka en 
egen vilja? 

Nej. De handläggande socialsekreterarna har, nästan utan undantag, 
utgått ifrån att det barnet uttalat som sin vilja också är barnets genu-
ina vilja. Ett undantag är den första handläggaren i fallet med Lars 
som av sin pappa avskildes från sin mamma och påverkades att ned-
värdera henne och allt som hörde ihop med henne. i snabbupplys-
ningen till tingsrätten refererades vad denna handläggare uttalat efter 
att ha talat med den förälder som då var på väg att avskiljas slutgiltigt: 
”Den kanske största oron som framförs är dock att Lars påverkas 
starkt av sin pappa att säga att han vill bo hos honom och att Lars 
framtida kontakt med sin mamma helt skall brytas och att han inte 
kommer att tillåtas tycka om sin mamma.”

8 Har socialsekreterarna i de 25 fallstudier som redovisats demonstrerat 
att de i sin utbildning lärt sig metoder, och i sitt praktiska arbete prak-
tiserat, att göra sakliga och opartiska utredningar? 

Nej. inte en utredning av alla de utredningar, ofta flera i samma fall, 
som ingår i de här redovisade fallen uppfyller grundlagens krav på 
saklighet och opartiskhet. Ofta utgör utredarnas partiska ställningsta-
ganden, för den ena föräldern mot den andra, eller för fosterföräld-
rarna mot de biologiska föräldrarna, tydliga och grava kränkningar av 
den lagstadgade skyldigheten att iaktta saklighet och opartiskhet i 
myndighetsutövning.
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socialtjänstens bedömningar av risker och skyddsbehov ej tillförlitliga

Socialstyrelsens sammanställning av kunskapsläget förstärker det fall-
studierna visar, att socialtjänstens handläggare, som har mycket viktiga 
arbetsuppgifter, och också makt över barnets och föräldrarnas liv, inte har 
godtagbara metoder för att göra de riskbedömningar de gör. 

Att vidta åtgärder eller fatta beslut för att garantera barnet skydd för-
utsätter att kvalificerade utredningar och bedömningar gjorts som visar 
på ett klart skyddsbehov. Barnet kan behöva skyddas från en förälder som 
utsätter barnet för fysiska övergrepp, men också från en förälder som utsät-
ter barnet för psykiska övergrepp i form av en programmerande påverkan. 
i den kartläggning som gjordes 2007 med drygt 20 procents svarsfrekvens 
av familjerättssocionomer rörande riskbedömningar, skrev en av dem som 
svarade: ”Vi vill inte göra riskbedömningar. Vi har inte kompetens och 
utbildning för det.”

Denna enskilda familjerättssocionoms svar, stöddes av iMS, Socialsty-
relsens slutredovisning av kunskapsläget till regeringen i november 2007.

oförenliga funktioner både för socialtjänstens handläggare och 
Socialstyrelsen 

Socialsekreterarna har fyra funktioner: utredande, beslutande, verkstäl-
lande, utvärderande. Dessa olika funktioner borde, för att få en rättssäker 
praxis, vara oberoende av varandra. i den praxis som redovisats i fallstudi-
erna har dessa funktioner ofta innehafts av samma socialsekreterare eller 
nära kollegor.

Utredning bör föregå beslut och verkställande och följas upp av utvär-
dering. En sådan tidsordning har inte funnits i de här redovisade fallstu-
dierna. Ofta har verkställandet av en åtgärd föregått den utredning som 
borde varit grunden för eventuella åtgärder. Det kan beskrivas som ett 
ad hoc-förfarande. Utredningen får därmed till funktion att legitimera de 
åtgärder som redan vidtagits. Exempelvis beslutades efter endast en kon-
takt med en mamma att omedelbart flytta barnen och mamman till ett 
skyddat boende. Denna åtgärd, baserad på en parts uppgifter vilka inte 
utretts sakligt eller opartiskt, påverkade utredning, beslut, fortsatta åtgär-
der och utvärderingen av insatserna. Förfarandet kränkte barnens rätt och 
skadade dem.
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Få vill ge de åtgärder man själv eller en kollega vidtagit underkänt, utan 
dessa åtgärder och beslut vill man legitimera och försvara, så som vi sett 
i fallstudierna. Det är en snöbollseffekt som kan iakttas, likt Watergate; 
felen som gjorts och som ingen vill skall avslöjas döljs genom att göra ännu 
mera fel, fel som behöver döljas, med ännu större felaktiga och lagvidriga 
åtgärder, som kränker barnets rättigheter.

Systemet innehåller inga korrigeringsmöjligheter, eftersom dessa oför-
enliga funktioner är samlade hos samma person eller hos nära kollegor. 
Handläggarnas förslag till beslut tas av socialnämnden, vars politiskt valda 
ledamöter inte har tidsmässiga förutsättningar, och inte heller till uppgift 
att sätta sig in i de enskilda familje- och individärendena. Allt flera upp-
gifter läggs på socialnämnden, d.v.s. i praktiken på de redan hårt belastade 
socialsekreterarna. 

Analysen av empirin visar att socialsekreterarna har bristande riktlin-
jer och icke tillförlitligt utprovade instrument för utredning, informations-
inhämtande, dokumentation, redovisning, utvärdering och för riskbedöm-
ning. 

Min konklusion är att en professionell hållning för utredning av barnets 
bästa är svår att förena med de oförenliga funktioner (utredning, beslut, 
verkställande, utvärdering) som den kommunala socialtjänstens handläg-
gare har – och som också deras styr- och tillsynsorgan Socialstyrelsen har:

• utforma regler, råd och anvisningar för socialtjänsten,
• utvärdera och utforska hur dessa fungerar i praktiken, 
• ansvara för utvecklandet av nya metoder och deras tillämpning,
• utöva tillsyn över den verksamhet som socialstyrelsen reglerar, utveck-

lar och utvärderar.

Socialstyrelsen har således fyra funktioner vad gäller socialtjänsten som 
borde hållas isär och vara oberoende av varandra – men inte är det i 
rådande praxis.

Sammanfattande slutsats

Forskning, statistiska data, ackumulerad mänsklig erfarenhet och de här 
redovisade 25 fallstudierna visar vikten av att ge stöd – och sanktioner, om 
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det behövs – till föräldrar så att de kan fortsätta att finnas för sina barn, 
trots att de separerar. inget barn skall, utan saklig grund, tvingas separera 
från den ena av sina föräldrar och vändas mot denna, det som kallas för-
äldraalienation. Det kan resultera i ett stört avståndstagande beteende hos 
barnet med bl.a. en utvecklad svart–vit världsbild, där den förälder barnet 
avskilts från endast ses i svart. Detta störda beteende hos barnet har kunnat 
identifieras hos barnen i alla fallstudierna, undantaget det ena exemplet i 
typfallet med falska PAS-anklagelser.

För barnets bästa (se förslag till definition i nästa kapitel) är det viktigt 
att undvika att avskilja barnet från den ena föräldern och från denna för-
älders utvidgade familj. Det är viktigt för att barnet ska kunna fortsätta 
att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, något som barnet 
behöver för att inte skadas i sin egen hälsa och utveckling, och som barnet 
har laglig och mänsklig rätt till.
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Förslag

Vad behövs för att barnets bästa skall kunna tillvaratas? 

Kränkningar av flera lagar som reglerar barnets bästa och barnets rätt till 
familjeliv har dokumenterats genom fallstudierna i denna bok. 

• Vad behövs för att inte sådana kränkningar, som här dokumenterats, 
skall göras i framtiden? 

• Vilka förutsättningar behövs för att, i svåra vårdnadskonflikter där en 
fientlig oförsonlighet utvecklas, kunna tillvarata barnets behov av båda 
sina föräldrars kärlek och barnets lagliga och mänskliga rätt till familje-
liv?

Den redovisade empirin, liksom forskningen, visar att det finns ett stort 
behov av att inom socialtjänst och rättssystem ta barnets bästa på allvar. 
För att barnets bästa ska kunna tillgodoses, menar jag att det krävs vissa 
förutsättningar, som inte för närvarande är för handen. Nedan samman-
fattar jag de förutsättningar jag menar krävs för att kunna tillvarata bar-
nets bästa:

1 En allmängiltig definition av barnets bästa.
2 Efterlevnad av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet i myn-

dighetsutövning, både vad gäller utredning, beslut, verkställighet och 
utvärdering.

3 införande av ett familjerättssystem (i många andra länder finns 
familje domstolar) som sätter barnets behov av nära och god kontakt 
med båda föräldrarna, bibehållen föräldraauktoritet, försoning och 
samförstånd i fokus, och inte bygger sin handläggning på att föräldrar 
är motstående parter likt parterna i ett brottmål. 
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4 Förändringar i socialtjänstlagen, mindre ramlagskaraktär och där-
med mindre utrymme för godtyckliga bedömningar av barnets behov 
och vad som kan anses förenligt med barnets bästa.

5 Organisatoriska förändringar i socialtjänsten så att oförenliga funk-
tioner (utredning, beslut, verkställande, utvärdering) hålls isär, och 
införande av tydliga nationellt giltiga regler för dokumentation, upp-
följning och korrigering.

6 inte fortsatt låta socialtjänstens handläggare, och av dem anlitade 
och/eller avlönade hjälpare, som t.ex. fosterhemsföräldrar och BUP-
personal, i praktiken åtnjuta immunitet. 

7 införa oberoende kontroll- och tillsynsorgan, till vilka anmälningar 
om kränkningar av barnets mänskliga rätt till familjeliv kan göras 
och som kan göra egna oberoende utredningar av sådana klagomål 
och fatta rättskraftiga beslut, sålunda skulle t.ex. en Socialinspektion 
eller en Socialtjänstinspektion, liknande Skolinspektionen kunna till-
skapas.

8 införa krav på att alla utredningar som berör barn skall göras käll-
kritiskt, och på att åtgärder som får konsekvenser för barn skall bygga 
på vetenskap och beprövad erfarenhet med tillförlitliga referenspunk-
ter som viktläggs. 

9 införa krav på att adekvata och standardiserade riskbedömningar av 
olika riskalternativ för barnet skall göras. inrätta ett nationellt cen-
trum, oberoende av Socialstyrelsen, för kunskaps- och metodutveck-
ling som grund för adekvata och kvalificerade riskbedömningar, 
eventuellt kombinerat med rådgivning och hjälp till barn som aliene-
rats.

10 Fastställa att myndighetspersoner skall följa lagarna och de mänskliga 
rättigheter som reglerar barnets rätt till familjeliv, och förvaltnings-
lagens krav på att undvika jäv. införa sanktioner mot de myndighets-
personer och föräldrar som inte efterlever domstolsbeslut som berör 
barn.

Nedan utvecklas dessa punkter.
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FöRSLAg 1

En allmängiltig definition av barnets bästa

Barnets bästa skall vara överordnad princip för alla beslut som berör barn 
enligt föräldrabalken, socialtjänstlagen och barnkonventionen. Varje barn 
är unikt, det vet vi och det behöver man ta hänsyn till i varje konkret fall. 

Men en övergripande, allmängiltig definition behövs mot bakgrund av 
att barnets bästa annars kan ges vitt skilda innebörder, som vi sett i de fall 
som här redovisats. Beslut och åtgärder, ofta i namn av barnets bästa, har 
varit helt oförenliga med det som är barnets behov och rätt. Barnet har ofta 
skadats med hänvisning till att det varit till barnets bästa. 

Utifrån allmänmänsklig erfarenhet, vetenskap, nationell lagstiftning 
(föräldrabalken 6 kap. 2 §) och konventioner om mänskliga rättigheter 
(FN:s konvention om mänskliga rättigheter 1948, Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
1950 inkorporerad i svensk lag 1995, FN:s konvention om barnets rättig-
heter 1989 ratificerad av Sverige samma år, artiklarna 8, 9 och 12), kan en 
allmängiltig definition av barnets bästa göras:

Barnets bästa är att få sin rätt till god omvårdnad, sin rätt att få växa upp i 
nära kontakt med båda sina föräldrar och dessas nätverk – och sin rätt att 
därmed behålla sin identitet, tillgodosedd; barnets bästa är att inte utsättas 
för psykiska eller fysiska övergrepp, och att fritt - utifrån korrekt och för 
barnet begriplig information få uttala sin egen mening - utan att avkrävas 
att välja en av föräldrarna.

Av denna definition följer en definition av vad bra nog föräldraförmåga är 
då föräldrarna – men inte barnen – separerar:

Bra nog föräldraförmåga är att i handling visa barnet att barnet får älska den 
andra föräldern och ha en egen vardaglig kontakt med den föräldern, därför 
att barnet behöver den kontakten för att själv må bra (inte skada sin hälsa 
och utveckling).

Definitionen leder till slutsatsen att en förälder/föräldrapart som aktivt 
motarbetar barnets kontakt med den andra föräldern, och i ord och hand-
ling uttrycker att barnet inte behöver denna förälder, uppvisar stora brister 
i sin föräldraförmåga. 
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FöRSLAg 2

Efterlevnad av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet i 
myndighetsutövning

i de fallstudier som presenterats i denna bok har grundlagens krav på sak-
lighet och opartiskhet inte uppfyllts i ett enda fall. 

Barnets bästa, definierat enligt ovan, samt rättsäkerhet för barnet, kan 
bara uppnås om grundlagens krav efterlevs i praktisk myndighetsutövning.

Att göra barnavårdsutredningar och att utreda vårdnad, boende och 
umgänge är myndighetsutövning; dessa utredningar görs av socialsekrete-
rare i kommunernas socialförvaltningar, verksamheten regleras av Social-
styrelsen.

Möjligheterna i stressande praktiskt socialt arbete att iaktta saklighet 
och opartiskhet är, som jag ser det, intimt förknippade med att det finns 
metoder för inhämtande av informationer, bearbetning och analys, meto-
der som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutom sådana 
metoder med användande av ett historiskt perspektiv, källkritik och till-
förlitliga anamnestiska data, krävs standardiserade bedömnings instrument 
och nationella riktlinjer för vad som skall dokumenteras och hur. 

Utan tillförlitliga metoder och bedömningsinstrument samt hållbara 
transparenta rutiner blir det svårt för en tillsynsmyndighet att utreda om 
allas likhet inför lagen respekterats, och om saklighet och opartiskhet iakt-
tagits och ingen diskriminerats.

Saklig och opartisk utredning krävs för att kunna avgöra om anklagel-
ser som framförts mot en mamma eller en pappa är grundade eller ogrun-
dade.

Om inte saklig grund finns för framförda anklagelser behöver barnet 
skyddas från en osakligt grundad påverkan till att avvisa den förälder som 
de ogrundade anklagelserna riktas mot. Barnet behöver hjälp att under en 
längre sammanhängande tid få återknyta och etablera en vardaglig kontakt 
med den förälder barnet utan saklig grund avskilts från och vänts emot – 
därefter kan barnet utveckla en egen vilja som skall respekteras. 

Hjälp för barnet att återförenas med en förälder som barnet utan saklig 
grund hållits och hålls avskild från behöver börja utprovas också i Sverige.
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FöRSLAg 3

Ett familjerättssystem utan traditionellt partstänkande

De flesta föräldrar som skiljer sig från varandra hittar sätt att lösa det 
praktiska livet så att barnen fortsatt kan ha en god kontakt med dem båda. 
Men cirka tio procent hamnar i vårdnadskonflikter som går till domstol. 
Ur barnets perspektiv är samförståndslösningar mellan föräldrarna bäst. 
Då minskar press och stress för barnet, barnet slipper att tvingas in i loja-
litetskonflikter, och slipper bli en bricka i de vuxnas eskalerande konflikt. 
Rättssystem och praxis vad gäller familjemål, också då samhället är för-
äldrapart, borde mot denna bakgrund därför ändras. 

Vi skulle behöva ha familjedomstolar/eller speciella familjerättsavdel-
ningar i existerande domstolar, med därför skolade domare som sam-
arbetade med advokater, specialutbildade socialsekreterare och eventuellt 
psykologer, med samma mål: möjligheterna för barnet att behålla nära och 
god kontakt med båda sina föräldrar, eller att återförenas med den förälder/
de föräldrar barnet avskilts från. Då skulle det bli självklart att föräldrar, 
inte som nu ses som parter/motparter, utan som den mor och den far för 
sina barn de är så länge de lever. 

i dessa familjedomstolar, eller familjerättsavdelningar, skulle finnas 
inbyggda system för att tillvarata barnets bästa genom att:

1 eftersträva samförståndslösningar mellan föräldrarna som möjliggör 
för föräldrarna att upprätthålla sin föräldraauktoritet, och för barnen 
att ha nära kontakt med dem båda,

2 hålla tidsgränser på t.ex. tre till sex månader inom vilka sådana sam-
förståndslösningar skall ha nåtts,

3 kunna kräva att alla professionella runt barn med separerande föräld-
rar: socialsekreterare, advokater, psykologer, domare, skall arbeta för 
samma mål, byggt på insikten om barnets behov, d.v.s. målet skall vara 
att barnet inte skall separeras från den ena föräldern, utan få behålla 
en nära kontakt med båda sina föräldrar,

4 besluta om obligatorisk medling i de fall då en förälder motarbetar 
barnets kontakt med den andra föräldern, 

5 ge möjlighet till rådgivning/terapi om en förälder inte förstår att hans/
hennes föräldraförmåga brister om han/hon hindrar eller motarbetar 
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barnets kontakt med den andra föräldern som barnet stått nära och 
som inte gjort barnet illa,

6 ge möjlighet för domaren att förordna om psykiatrisk utredning av 
båda föräldrarna då de inte inom tidsgränsen arbetat för att hjälpa 
barnet att ha kontakt med dem båda,

7 ta vårdnaden från den förälder som utan sakligt och opartiskt utredd 
grund motverkar eller hindrar barnets kontakt med den andra föräld-
ern (en ny lag antagen i Brasilien 26 augusti 2010 ger domaren stora 
möjligheter att på olika sätt hjälpa barnet till kontakt med båda föräld-
rarna, se ovan),

8 överenskomma om att använda auktoriserad/oberoende medlare för 
att nå en ny samförståndslösning då nya motsättningar/konflikter 
uppstår gällande barnen.

FöRSLAg 4

En socialtjänstlag med mindre utrymme för godtyckliga bedömningar 
av barnets bästa

Vi kan konstatera att socialtjänsten har ansvarsfulla uppgifter och griper 
in i barns och föräldrars liv på livsavgörande sätt. i regeringens proposition 
(1996/97) ”Ändring i socialtjänstlagen”, konstaterades 

”Det mesta som sker i vårt samhälle berör faktiskt socialtjänsten mer eller 
mindre direkt.”

Tolkningen av lagen har avsiktligt överlämnats till handläggarna genom att 
socialtjänstlagen utformats som en ramlag. 

i regeringens proposition 1996/97 stod:

”Lagstiftaren har i mindre utsträckning tagit ställning till innehållet i 
socialtjänsten. Kommunerna, Socialstyrelsen och domstolarna har tilldelats 
en stor roll vad gäller den närmare konkretiseringen av lagen.”

Fördelarna med den nya ramlagen angavs i propositionen vara: 

1 ”Myndigheterna som ska tillämpa lagen ges större frihet att välja en 
tolkning som är anpassad till det individuella fallet.” 
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2 ”Lösningar på problemen i samråd med den enskilde underlättas.”
3 ”Den enskildes intressen kan tillvaratas på ett bättre sätt än om lagen i 

detalj bestämmer vad som skall göras.”
4 ”Ramlagen kan också ge bättre möjligheter att utveckla metoder och 

arbetssätt på basis av egen kunskap och egna erfarenheter.”

Redovisad praxis i förhållande till dessa fyra angivna fördelar visar att: 

1 Myndigheterna kan välja en tolkning som individen i det enskilda fal-
let inte kan sätta sig emot.

2 Samråd sker på myndighetspersonens villkor, och ofta inte alls.
3 Den enskildes intressen väger lätt och behöver inte alls tillvaratas av 

handläggaren som har all makt.
4 Metoder och arbetssätt, som inte baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet, utan på idéer och föreställningar beroende av tidsandan 
samt egna tyckanden, har utvecklats. 

ingen av de angivna fördelarna har vad jag kunnat observera uppnåtts. i 
propositionen 1996/97 angavs också risker med ramlagstekniken:

• ”Risk finns för utveckling av en praxis som inte står i överensstämmelse 
med lagstiftarens intentioner och lagens anda.”

• ”Risken är också större för att lagen kommer att tillämpas på olika sätt i 
olika delar av landet. Detta problem kan dock med tiden minskas 
genom utveckling av rättspraxis och tillsynsmyndigheternas insatser.”

Mina slutsatser efter 20 års utrednings- och forskningsarbete:

• Den praxis som utvecklats är inte i överensstämmelse med lagstiftarens 
intentioner och lagens anda.

• Domstolar och tillsynsmyndigheter godtar så gott som utan undantag 
de förslag som lämnas av socialnämnd, vilka är de förslag som så gott 
som utan undantag är de förslag som lämnats av socialtjänstens hand-
läggare. Dessa har laglig frihet att göra sina egna subjektiva tolkningar 
och bedömningar. De har oförenliga maktfunktioner, saknar tillförlit-
liga bedömningsinstrument och arbetar utan tydliga krav på dokumen-
tation och/eller insyn i det som utgör underlag för deras tolkningar och 
bedömningar.
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• Socialtjänstens praxis blir ofta godtycklig. Konsekvenserna i form av 
rättsosäkerhet, inte minst för barnen, blir omöjliga att rätta till när till-
synsmyndigheterna inte ser det som sin uppgift att granska andra myn-
digheters bedömningar i sak.

• En ändrad sociallagstiftning och också en omorganisation av social-
tjänsten behövs för att barnets bästa – och för att barnets rättssäkerhet 
– skall kunna tillvaratas.

Anna Hollander och Katarina Alexius Borgström har betonat att det är 
svårt att förena kraven på rättsäkerhet med den ramlag som SoL utgör:

”Rättsäkerhet, d.v.s. förutsebarhet, saklighet och likabehandling, ses 
vanligen som ett centralt krav i rättstillämpning, samtidigt som 
utformningen av delar av SoL som en målinriktad ramlag innebär att 
insatsbeslut skall kunna individanpassas.”1

FöRSLAg 5

En socialtjänst där oförenliga funktioner hålls isär

Då det är konflikt vad gäller vårdnad, boende och/eller umgänge är det 
samma socialsekreterare eller nära kollegor som i rådande system har fyra 
oförenliga funktioner, de:

• utreder
• fattar i praktiken beslut
• verkställer, och
• utvärderar de egna åtgärderna utifrån de egna utredningarna och de 

egna besluten.

1 Hollander, Anna, Alexius Borgström, Katarina (red.): Juridik och rättsvetenskap i 
socialt arbete, 2009 s. 208.
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Dessa funktioner behöver hållas isär i enlighet med traditionell makför-
delningslära. Med ett sådant här system finns få korrigeringsmöjligheter.2

Trots den stora makt socialtjänsten har råder en bristfällig dokumenta-
tionsplikt, vilket sätter både barnets och föräldrarnas rättsäkerhet ur spel. 
Handläggarna är bara skyldiga att dokumentera det handläggarna själva 
tycker är viktigt för ärendet. De har ett redovisningssystem utan diarie-
föring, ett system som omöjliggör insyn och saklig granskning. Vilket i 
sin tur betyder att socialtjänsten – med lagens stöd – kan välja bort att 
dokumentera det de själva inte anser sig behöva dokumentera, och de kan 
hänvisa till sitt bedömningsunderlag som hemligt. 

Dokumenterad praxis motiverar en omorganisation av socialtjänsten. 
Detta skulle också gagna socialsekreterarna, bland vilka råder stor omsätt-
ning. i nuvarande organisation har de mycket tunga arbetsuppgifter, ett 
alltför stort ansvar, och för mycket makt över barns och deras föräldrars 
liv, i förhållande till sin utbildningsbakgrund.

Om vi tänker oss att den somatiska vården skulle fungera på likartat 
sätt som socialtjänsten blir det kanske lättare att förstå behovet av en regle-
rad oberoende utvärdering/återkoppling också inom socialtjänsten. En vid-
tagen åtgärd, precis som en insatt medicin, behöver följas upp: har den varit 
utprövad och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, har den varit en 
hjälp, behöver den modifieras, ersättas, eller kanske helt och hållet tas bort?

Det behövs riksgiltiga regler som inom sjukvården för dokumentation, 
uppföljning, insyn och korrigering.

2 Sammanblandningen av olika, och i en demokratisk rättsstat oförenliga, funktioner 
gäller också som tidigare kommenterats den nuvarande tillsynsmyndigheten över 
socialtjänsten, Socialstyrelsen. Socialstyrelsen reglerar socialtjänsten, utvecklar nya 
metoder, forskar och utvärderar, och utövar fr.o.m. januari 2010 tillsyn över sin egen 
verksamhet i sex regionenheter.
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FöRSLAg 6

En socialtjänst utan immunitet för socialtjänstens handläggare och 
av dem anlitade och avlönade hjälpare

i dag åtnjuter socialtjänstens handläggare i praktiken immunitet; de kan 
per definition inte göra fel, eftersom det är de som enligt gällande ram-
lag, socialtjänstlagen, får göra de tolkningar och bedömningar de vill, och 
dokumentera det de själva anser har betydelse. 

Socialsekreterarna väljer vilken förälder i en konflikt om vårdnad, 
boende och umgänge de tror på, de bedömer vilka föräldrar de tycker inte 
duger, och de väljer ut jourhems- och fosterföräldrar som skall ersätta 
dessa föräldrar. Socialtjänstens handläggare väljer vilka experter de vill ha 
hjälp av. De utvalda åtnjuter också i praktiken immunitet, eftersom de är 
utvalda av socialsekreterare, vilka är suveräna att göra de tolkningar och 
bedömningar de vill.

Ett individuellt tjänstemannaansvar skulle i kombination med det som 
föreslås i nästa punkt, kunna möjliggöra att den nuvarande ordningen med 
”ofelbara” handläggare (som åtnjuter immunitet i likhet med diplomater) 
ersattes av något som bättre är i samklang med tillvaratagandet av barnets 
bästa, definierat enligt punkt 1 ovan. Det skulle också vara mer förenligt 
med behovet av att säkra barnets rättssäkerhet.

FöRSLAg 7

oberoende kontroll- och tillsynsorgan

Det finns i Sverige i dag ingen instans som kan hjälpa det barn som får 
sitt familjeliv och därmed sin rätt till bibehållen identitet kränkt genom 
godtyckligt, d.v.s. inte sakligt och opartiskt grundat, ingripande av en eller 
flera myndighetspersoner. Många av dessa har inte kunskap om att barnet 
riskerar att skadas både kortsiktigt och långsiktigt genom ingripanden som 
begränsar barnets rätt till nära och god kontakt med båda sina föräldrar 
och deras nätverk.

Socialsekreterarna är myndighetsutövare och, enligt socialtjänstlagen 
är de suveräna att göra de tolkningar och de bedömningar de vill. Formellt 
fattar socialnämnden beslut. Socialnämnden, som har det politiska ansva-
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ret för att barnen i deras kommun inte far illa, kan inte sätta sig in i de 
ärenden de beslutar om, annat än undantagsvis. 

Ärenden som rör enskilda barn beslutas i praktiken av de handläggande 
socialsekreterarna. Socialnämnden i kommunerna med sina partipolitiska 
ledamöter har sammanträde ungefär en gång i månaden och då handlar 
det oftast om principiella eller övergripande frågor.

Socialstyrelsen, som övertagit tillsynsansvaret över socialtjänsten från 
länsstyrelserna, har liksom socialtjänsten oförenliga funktioner. De ut-
reder, de fattar beslut, de verkställer regelverk och förordningar – och ut-
värderar hur dessa tillämpas i praktiken av sina myndighetskollegor, soci-
alsekreterarna.

Domstolarna granskar inte socialtjänstens utredningar eller ifrågasät-
ter underlaget för deras slutsatser och förslag, eftersom socialtjänsten med 
nuvarande organisation i praktiken fungerar som domstolarnas förlängda 
arm.

Domstolarna kan enligt Rättegångsbalken göra självständiga bedöm-
ningar och ifrågasätta underlaget de får från socialnämnderna, men i prak-
tiken hinner de inte med det, lika lite som socialnämnderna hinner med att 
göra några kritiska granskningar av sitt beslutsunderlag som socialtjäns-
tens handläggare tillhandahåller.

Tillsynsmyndigheterna ifrågasätter i regel inte myndighetskollegors 
be döm ningar, eftersom socialtjänstens handläggare, socialnämnden och 
domstolen enligt gällande ramlag, SoL, har rätt att göra sina egna bedöm-
ningar och tolkningar. Tillsynsorganen utövar inte tillsyn över andra myn-
digheters bedömningar i sak. Systemet är sammanfattningsvis ofelbart. 
Och rätts osäkert. 

Det vi sett är, att i detta system kan barn avskiljas från sin mamma 
eller sin pappa i strid med barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv. 
Myndighetsövergreppen kan därefter inte ifrågasättas – eftersom myndig-
hetspersonerna inte gör fel, per definition. De ”individanpassar”. Och det 
kan inte tillsynsorganen lägga sig i eller ifrågasätta.

Därför skulle det behövas en av socialtjänsten och Socialstyrelsen 
obero ende tillsynsmyndighet för inspektion och klagomål, en Socialtjänst-
inspektion eller Socialinspektion, liknande Skolinspektionen.
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FöRSLAg 8

Källkritiska utredningar och åtgärder som bygger på vetenskap och 
beprövad erfarenhet samt tillförlitliga referenspunkter

Handläggare inom socialtjänsten utarbetar som nämnts underlaget till 
domstolarna i familjemålen. 

Socialsekreteraren/familjerättssekreteraren som gör LVU-utredningar, 
barnavårdsutredningar, eller som får domstolens uppdrag att lämna en 
snabbupplysning eller göra utredningar rörande vårdnad, boende och/
eller umgänge, har förutom oförenliga funktioner också brist på väl ut-
provade och tillförlitliga utredningsmetoder som underlag för sina be-
dömningar.

Utredning hålls inte heller isär från behandling i form av stödsamtal 
eller rådgivning. Källkritisk utredningsmetodik skulle gagna barnets rätts-
säkerhet. Också i polisutredningar.

Förslag utifrån dokumenterad praxis:

• Ange vad som är tyckande, rykten, tolkningar och/eller bedöm-
ningar.

• Blanda inte ihop detta med dokumenterade faktiska förhållanden 
eller direkta, autentiskt dokumenterade utsagor.

• Lägg vikt vid det som går att finna yttre bekräftelse på.
• Använd en kronologisk systematik, och utred händelser, uppgifter 

och utsagor med hjälp av en tidsaxel, d.v.s. gör ett tidsschema.
• Undersök vad och vem som kan ha påverkat barnet.
• Utred vad som faktiskt hänt, och faktiskt sagts, utan att inta en parts 

perspektiv och därmed utveckla ett tunnelseende.
• Utred barnets behov och barnets bästa i ett livshistoriskt perspektiv.
• Skilj på det barnet självt har sagt och det som finns autentiskt doku-

menterat (ljud- eller videoband) från det som någon annan har sagt 
att barnet har sagt.

• Försök hitta adekvata referenspunkter .

Barnen skulle åtnjuta ett större skydd av sin rättsäkerhet och ett större 
skydd mot att fara illa, om riskbedömningar i vårdnadsmål skulle hand-
läggas på likartat sätt som orosanmälningar till de sociala myndigheterna 
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har juristen Anna Kaldal föreslagit i sin avhandling.3 Mot bakgrund av de 
här redovisade fallstudierna, kan jag inte se att en sådan ordning skulle öka 
barns rättssäkerhet och minska risken för att de far illa.

i de inledningsvis redovisade tre medialt uppmärksammade fallen, då 
socialtjänsten borde ha ingripit och erbjudit skydd för Michael, Bobby och 
Louise, kan bristerna sammanfattas som brist på kvalificerad källkritisk 
utredningsmetod och brist på ett historiskt perspektiv. 

Det är, som jag ser det, samma brist på kvalificerad utredning och brist 
på historiskt perspektiv då socialtjänstens handläggare allierat sig med den 
ena föräldern i svåra vårdnadskonflikter och gjort partiska vårdnadsutred-
ningar, då de omhändertagit barn när de inte borde ha gjort det och gjort 
osakliga utredningar.

För att förbättra kvaliteten och barnets rättssäkerhet bör de samtal som 
socialsekreterare har med barn ljuddokumenteras eller videoinspelas, pre-
cis som förhör med barn i brottmål autentiskt dokumenteras.

i snabbupplysningar och i utredningar står ofta meningar som denna: 
Sara mår mycket bättre nu då hon inte behöver träffa sin pappa, eller: Lars 
har blivit mycket lugnare nu då han inte behöver träffa sin mamma. 

Om vi analogt skulle påstå att Sara och Lars har blivit mycket längre nu, 
ja då är det självklart att de flesta frågar sig: längre i förhållande till vilket 
längdmått, när? D.v.s. det är självklart för de flesta att det behövs en refe-
renspunkt för att det skall gå att uttala sig om en förändring. 

På samma sätt behövs självklart referenspunkter då man skall uttala 
sig om ett barn mår bättre eller sämre, eller har utvecklats positivt eller 
negativt i något avseende. Det kan inte bara påstås rakt ut – utan referens 
till en punkt som anges som nollpunkt eller en punkt/ett värde som anges 
som utgångspunkt för jämförelsen, en referenspunkt.

3 Kaldal 2010, bl.a. s. 333 f. Kaldal skriver där att det som talar för att det rör sig om 
”samma skada och samma risk, är att det i båda fallen rör sig om föräldrar vars 
omsorgsförmåga är ifrågasatt till den grad att barnet eventuellt behöver skyddas 
från kontakt med föräldern.” i baksidestexten står: ”Ett barn kan emellertid skyddas 
från våld och övergrepp från en förälder genom att barnet tvångsomhändertas av de 
sociala myndigheterna.”
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Helst bör både referenspunkt och utvärdering av förändring åt ena eller 
andra hållet göras av en oberoende kompetent person som kan göra en sak-
lig och opartisk utredning.

i fallstudierna exemplifieras hur medicinska undersökningar av bar-
net, d.v.s. oberoende referenspunkter mot vilka jämförelser kan göras, inte 
använts utan helt negligerats – till men för barnet i fråga.

FöRSLAg 9

Adekvata och standardiserade riskbedömningar

Barnet som förlorar en förälder, så som barnet gör som avskiljs från en 
förälder i de svåraste vårdnadstvisterna, eller barnet som omhändertas av 
samhället, löper ökad risk att hamna i psykiska, fysiska och sociala pro-
blem, se tidigare kapitel om skadeverkningar för barnet av att separeras 
från en eller båda sina föräldrar.

Dessa kända riskfaktorer läggs sällan i vågskålen då s.k. riskbedöm-
ningar görs i barnavårdsutredningar, i utredningar i LVU-mål och i utred-
ningar om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Riskbedömning borde innebära att väga risken för att barnets hälsa 
och/eller utveckling skadas om barnet är kvar helt eller delvis i en miljö 
som av något skäl anses riskfylld, mot de kända riskerna för att barnets 
hälsa och utveckling skadas för barnet som avskiljs från en eller båda sina 
föräldrar. En jämförelse av dessa risker måste göras innan den för barnet 
oerhört ingripande åtgärden att avskilja barnet från en förälder vidtas.

Dessa risker för barnet talas det sällan om, trots de entydiga forsknings-
resultaten, utan det är nästan alltid fokus på risk för sexuella övergrepp 
eller våld, med barnet involverat direkt eller indirekt. 

En friande dom för en anklagad pappa betyder, enligt nuvarande svensk 
praxis, inte att pappan anses oskyldig till det han anklagats för. Så här stod 
det t.ex. i Socialstyrelsens yttrande över betänkandet ”Barnets bästa, för-
äldrars ansvar (SOU 2005:43)”:

”Socialstyrelsen instämmer i kommitténs bedömning av att brottmåls- 
bevisning inte ska krävas i en vårdnadsutredning men efterlyser att kriterier 
utarbetas för den riskbedömning domstolen skall göra …
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Socialstyrelsen vill dock peka på att … utredare och domstolar ställs inför 
mycket svåra bedömningar, särskilt då lagstiftaren också utgår från att 
barnets bästa är att ha kontakt med båda sina föräldrar.”

Av ovanstående kan vi se att Socialstyrelsen så att säga beklagar att ”lag-
stiftaren också utgår från att barnets bästa är att ha kontakt med båda sina 
föräldrar”. i praxis är det inte domstolarna som gör riskbedömningar, utan 
socialsekreterarna. Av den myndighet som utformar regler, anvisningar, 
utvecklar instrumenten, utvärderar dessa, och utövar kontroll och insyn, 
får inte socialsekreterarna än så länge vägledning. De har inte ännu fått 
några standardiserade instrument från Socialstyrelsen för att göra risk-
bedöm ningar. Socialstyrelsen har dock också påpekat behovet av adekvata 
riskbedömningar. 

För att det skall bli riskbedömningar som gagnar barnets bästa behövs 
standardiserade bedömningar där barnets behov av och rätt till nära och 
god kontakt med båda sina föräldrar, och de utforskade skadeverkningarna 
för barnet om barnet avskiljs från en förälder, läggs i ena våg skålen. i den 
andra vågskålen läggs barnets behov av och rätt till att inte utsättas för 
övergrepp eller annars fara illa utifrån tillförlitligt utredda fakta om hän-
delser och förhållanden i barnets och familjens liv bakåt i tiden (t.ex. våld, 
övergrepp, missbruk, allvarlig psykisk sjukdom, plötsligt bortförande/
avskiljande från ena föräldern, ogrundade anklagelser).

FöRSLAg 10

Sanktioner för kränkningar av barnets rätt

Enligt socialtjänstlagen (6 kap. 1 § SoL) ska socialnämnden utforma vården 
för av samhället omhändertagna barn så att den främjar barnets samhörig-
het med anhöriga och andra närstående och kontakten med hemmiljön. 
Denna och andra lagar, som Föräldrabalken (FB 6 §) och Europakonven-
tionen (artikel 8), har inte följts i de här 25 redovisade fallen, utan att det 
fått några följder för de handläggare och föräldrar, som låtit bli att följa 
lagarna. 

inte heller har de handläggare (och föräldrar) som trotsat domstols-
beslut har fått några sanktioner.
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En sådan praxis som dokumenterats, med handläggare (och föräldrar) 
som kränker barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv, till bibehål-
len identitet, till att inte utsättas för övergrepp, och barnets rätt att fritt få 
uttala sin mening, och som inte efterlever domstolsbeslut utan att få några 
sanktioner, behöver förändras. 

En sådan praxis behöver förändras till en praxis som ser till barnets 
bästa utan särbehandling av en förälder på grund av kön, kontakter eller 
samhällsposition, en praxis som bygger på det grundlagen stadgar: allas 
likhet inför lagen, och saklig och opartisk myndighetsutövning.
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parental interference (ASEMiP*) concerning the inclusion of Parental 
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of Mental Disorders (DSM-5), Madrid, April 24, 2010.

”… The condition is considered a serious mental disorder with a 
predictable outcome which may cause severe psychological disturbance 
during adulthood as well as stressing the mental health of families …”

ULAPSi**: Declaración de la Union Latinoamericana de Entidades de Psicologia 
sobre la Alienación Parental, October 2011.

* Asociación espanola multidisciplinar de investigación sobre interferencias parentales 
(ASEMiP).

** Stor paraplyorganisation för psykologföreningar i Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Mexico, Paraguay, Peru och Uruguay.
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